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ADiMi% ANDIMl'ZDIR. Öjeni Grande 
HUluı"da baıılmıııtır. Fiatı 100 kuruıtur 

Yeni yıl büdçesi 248.30'0.000 liradır 

B. Fuad Ağralı 

Milli 
Müdafaamız 

Falih Rılkı AT AY 

Bir millet hakkını, aulhunu ve 
.taahhüdlerini mudafaa etm~~ 
için, en başta kendi sili.hına g~
venmek şart olduğunu acı t~~
beler yeniden isbat AetmıJtır: 
Harbi istememek, hatta, harbı 
menetmek için birleımek ne sul
hu ne de vasıtasız milletleri ko
~ağa ve kurtarmağa .kafi geldi. 
En bantçı olanlar dahı, en harb
ci olanlar kadar, manen ve mad
deten, vuruımağa hazır olma~ık
-----1~ ·: ... ;"'~ııoki ~vnP.lmılel 
olduğunu görclük ve· görmekte-
yız. 

Türkiyenin bant ve milli hür
riyetler fikrine bağlılığı hakkın
da nasıl hiç kimsenin ıüphesi 
Yoksa kendi emniyet ve istiklal 

, h" davamız uğruna hemen ve ıç 
tereddüdsüz her türlü tehlikeyi 
karşılamak ka~ar~ız da ~erk~s
ce öğrenilmiştır. Mı!letle~n. hu~
riyeti de, ıahsi hümyet. gıbı, hıç 
kimse tarafından liitf edılmez: O 
bir hakdır ki tek inancaıı, ölüm 
pahasına müdafaa edilmek ira
desinden ibarettir. . 

Büdçe Komutaya verildi 

1938 büd(esi gecen seneye 
göre 17 ,000,000 lira fazladır 

Ordu için bu yıl 15 milyon 
lira fazla tahsisat konuldu 

· ı 938 finans yılı bfülce8ini hükümct, dün Kam uta ya ver
mi~ bulunmaktadır. 1938 finans yılı büdccsi 1937 finans yıli 
biidce~ine nazaran 17 .000.000 lira fazlası ile 248.300.000 
liradır ve miilcvazinclir. Finans Bakanı B. Fuad Ağralı 1938 
biidcesinin Kam uta ya verilmesi dolayısiylc gazetemize şu be
yanatta bulunmuştur : 

diJSUJiJJSb ............... 

Balkan Antantı kararlan hak
kında ita/yan, Franıız ve Bal
kan gazetelerinin mütaleaları 
•ekizinci •aylamızdadır • 

.,..., .................. o 2 &dl 

................................ ~ 
GÜNDELiK ~ ............................... . 

ı unanısran ve ı urKıye 

27 ıuhat tarihli konsey tebliğinin 
6 mcı maddeainde "Yunan Bqbaka
nı ekaelana Metakaaa ve Türkiye Dlf 
Bakanı Tevfik Rüttü Aru,, tar~ 
dan bir mımzam muahede projeai
nin tevdi edilmif oldufu yazılmakta 
idi. 1930 türk: - yunan dostluk, bita
raflık, uzlapna ve hakem muahede
namesi ile 1932 samimi anlatma mi
sakma zammolan bu muaheclenin 
metni dün neFecfilmittir. 

Maddelerden derhal anlaıılacaiı 
üzere, iki kom.tu devlet münaaebet -
lerini daha sıkı ve bağlı bir nizaına 
soktuğu için Balkanlar aulhuna ve 
binaenaleyh Balk.an antantı da.vUı
na, hiç bir taarruz kaıdi ile olmayıp 
Adece harb tehlikesine ve her türlü iç 
tahriklere kartı tedbirlerden ibaret ol
duğu için milletler cemiyetinin sulh 
müdafa.asına hizmet eden bu mua
hede memlekette derin bir sevinç u
yandmnıttır. 

- 1938 mali yılı büdcc.i, hükümct
çc denk büdcc prcnsipine bağlı ola
rak hcuırlanml§ ve B. Millet Mecli
sine takdim edlimiftir. 1938 mali yı
lı büdce.i 248.300.000 lira olarak 
tesbit olunmuıtur. 

1937 mali yılı büdcesi 231.000.000 
lira olarak taMlik edilmif oldu
ğuna göre 1938 mali yılı 6üdcesi 
geçen yıla na.zaran 11.000.000 lira 
la~a bulunmaktadır. 

Bu büdcede memleketin müda
faa vasıtaaı olan orduya l 5.000.000 

la;yilalı iıler için ae geçen yıl liud~~: 
ıine naaran 6.500.000 lira kad,,,. Avu•turyada, bilhaııa Graz ve 
ltUla tahıiMıt lıonulmllfha'. Prog. Linz.'Je vaziyet nezaketini mu
'"6!'lara bailanmlf ~lan Jen;ıi~~lo- halaza eltili için, Jç Bakam B. 
n ınıaat• .,. •anayil•pn• ıç?' ıc~6 Sein lnlıuart bu ilri tehre 
etlen lıarıılıklar da aynca t.,,.rn edil· lfitlecektir 

(Sonu 8 inci sayi•d•) [Avusturya taziyeti hakkmaaki 
haberler S inci sayf amızdadır] 

ftalya 
İngiltere ile anlasmak icin 

ne gibi şeyler isi iyor ! 

Gönüllüleri 

Kamutay binaaının iıta•yon cadJeıinJen görünüşü 

Kamutay kış tatilini 
bitirdi bugün tekrar 
çahşmalarma başhyor 

Kamutay kış tatilini ikmal etmiştir. 
Bugün on beşte toplanacaktır. Mccli • 
sin bugünkü ruznamesinde, Brüksel 
elçiliğine tayin olunan Bolu saylavı 
Cemal Hüsnü Taray'rn istifasına ve 
Sinob Mebusu Dr. Galib Üstün'ün ö • 
lümüne dair Başvekalet tezkereleri, 
evkaf umum müdürlüğü 1933 mall yılı 
mutabakat beyannamesi ve hesabı katt
ai, Refik İncenin arzuhal encümeninin 
bir kararına itirazı, divanı muhaaeba -
tın Uç raporu ve memurin kanununun 
84 ve 85 inci maddelerine müzeyyel 
kanun layihası vardır. Memurin kanu
nu muvakıtat entumenı"b\1ace encume· 
ninin kabul ettiği birinci madde üze
rinde tadilat yaparak ıu tekli teklif 
etmektedir J 

Madde ı - 788 numaralı meumrln 
kanununun 84 UncU maddesinin (D) Kamutaya mühim layihal .,,_ 
fıkrası apğıdakf tekilde değittirilmit- ı.._J 'Al.J V k"l" Bar • 1«:aen suuıa e ı ı • 

(Sonu 5. lnc/ sayfada) Ali Cetinkaya 

Falih Rıfkı Atay 
11 ULUS,, 

Okur'Ları için fuuırlamak
ıa olduğu 

Tuna lıylları 
Unvanlı eserini bitirmiştlr. 
Pek yakında Taymis Kıyı
]arı muharririnin bu yeni 
seyahat ve tetkik eserini 

Daha kuruluş günlerindenben 
yeni Türkiye her iki prensibe 
birden sadık kaldı: Bir taraft~n 
beynelmilel daya:nıtmalara aıd 
teıebbüsler ondan her vakit yar
dım görmüıtür; diğer taraftan, 
ınilli kalkınma planlarımız ara
ıında Milli Müdafaa hazırlrkla
rına daima en ehemiyetli yer ve
rilıniıtir. Geçen gün bu s~tunl~r: 
da neırettiğimiz 5 senelık Mılh 
Müdafaa proğramımız ha~m
daki havadisler de aynı polıtıkc.-

Yunan - türk elbirliğinin, huzur 
ve emniyeti Üzerinde yakından mües
air olduğu kara ve deniz bölgesi, 

Balkanlarda ve Akdenizde barq is
tikrarını temin etmek iatiyenler için 

ıüphesiz hususi bir ehemiyet arze
der. Bundan batka bu muahede, bir 
zamanlar biribirlerile aıla anlqamı

yacakları zannolunan iki komtu mil
letin, kendi aralarmda yakınlafllUL 
teıebbüılerini, pek kısa bir müddet için· 
de, hakiki ve tam bir kardetliğe doğ
ru tekamül ettinnit olduklarını ifade 
etmektedir. Milletler araamda, bir
leıtirici unsurları toplayıp ayırıcı te
zadlan taafiye etmek için gayret 
aarfeden devlet adamlarının, niha
yet umulmaz muvaffakıyetler elde 
edeceklerine yunan - türk misali ka
dar kuvvetli bir v~aika bulmak güç
tür. Yum mazideki mütc:madi cehid
Jeri tamamlamak, ilerletmek ve 
genitletmek husuaunda muhterem 
Metaksas'ın gütmüt olduğu azimki.r, 
dürüst ve basiretli politikayı burada 
tükranla yi.detmek vazifemizdir. 
Yunanistan'ın kalkınmasına ve her 
bakımdan inkitafma olduğu kadar, 
yunan - türk kardetliğine ve bu kar
detliğin gerek memleketlerimiz, ge -
rek bölgemiz için baılıca nizam 
amillerinden biri olmasına hizmet 
eden Metaksaa'ın iktidar devresi, 
münasebetlerimiz tarihinde pek mü
him bir fasıl teıkil edecektir. 

lam olarak geri 
çekmek 

niyetinde delll 
B. Metakıaı'ın Barajı ziyareti eana•ınJa alınmıf bir reımi 

siitunlarımızda takib 
cdcccksizinz. 

Yı tamamlıyor. 
Bu planın esas direktifleri, 

Atatürk'ün 1 ikinciteırin pro
gram • nutkunda tesbit edilmişti. 

· Batarılması için anc~~ k~ndi _ _im
kanlarımıza güvendıgımız böyle 
bir proğramın süratle hazırl~ı
fı, halkımıza olduğu kadar! mu~' 
tefik ve dostlara dahi denn hır 
gönül ferahı vermİf olduğundan 
tüphe etmiyoruz. Kendi imkan
larımız sözü üzerinde is~ar ~d.e
lim: Türkiye Cumhurıyet~ı~ 
Milli müdafaa masrafları, mıllı 
ekonominin mütemadi inkiıafl~
l'l ile bir nisbet korumakta. v~ b';'
nun içindir ki o dahi daımı ~ır 
inkişaf seyri takip etmekted!r. 
Bizim Milli müdafaa biidcemız, 
milli kalkınma planların,. durd~
rarak değil, muvaffak olan mıl
li kalkınma planlarının kazan~-
1arından istifade ederek temın 
olunmaktadır. Onun içindir ki 
hepsi gibi, bu son silahla-nrna ha: 
beri de millet üzerinde maddı 
bir tazyik değil, manevi bir ha
fifleme tesiri bırakacaktır. 
Müdafaamızı kati emniyet al

tına alalım: Bu suretle . ciha.n 
sulh nizamının en nazık hır 
bölge üstünde devam ve istik
rarını da temin etmekle, milli 
olduğu kadar, insani vazifemizi 
de Y•PIDlf oluyorıaz. 

Yalnız hw:ur ve emniyet davi.aı 
uğruna olan yeni ahidletmeyi iki 
kt. deı millete kutlar ve bu hareke • 
tin, aulh lehine bunca fedakarlıklar 
sarfedildiği fU aırada hfll'kea tarafın
dan değeri olan ehemiyetle karıda -
Q&Ç&illJdla ıüp.Jı• •tmtV. 

Londra, 1 (A.A.) - İngiliz - ital
yan görüşmeleri ihzari bir şekilde Lon 
drada bilfiil başlamıştır. Lord Perth 
filhakika kont Ciano ile yaptığı uzun 
bir konuşmadan sonra Romadan ayrıl
mış ve kontun kendisine verdiği ma
lfunata göre üç günden beri ingiliz ri
cali ile görüşmeye başlamıştır. 

B. Metaksas ve B. Komnen Fıkra 

Dün coıkun tezahürler arasında 

memleketlerine döndüler 

Sahnemiz 
Ankara krş mevsimlerinin büyük bir 

eksiği vardı: Sahnesiz/iki Halkımızı 

bu sene bu mahrumiyetten mümküa 
olduğu kadar kurtarmak için, Cumhu
riyet Halk Partisi yüksek idaresinia 

İtalya tabii her şeyden önce Habe -
şistan ilhakının tanınmasını istemek· 
tedir. Çünkü kendisine ancak bu saye
de Lontlra piyasalarında kredi açıla
bilecektir. 

B. KOMNEN DİYORKİ : 
sar/etmiş olduğu gayreti övmek vazİ• 
femizdir. 

Halkevi sahnesi bir taraftan pek 
meşgul, diğ•r taraftan pek az elverişli 
olmasına, Ankara şehir tiyatrosu nü -
vesini teşkil edecek olan temsil heyeti 

11 
Ankaradan çok . . 

ıyı 

Akdenizde miisavat meselesi 
İtalya görünüşe göre Akdenizde İn- 11 

(Sonu 8. inci sayfada ) 

11 
Dünyanın en 

Atatürkü yakından 

Yükıek Sıhat Suraımın{, Sıhiye Vekilinin batkanlıiında 
l"e.tıfı 19e_lant& { 1 ~111 2 inci aayfamızdaclır.j 

intibalarla 

büyük 
ayrıldım ,, 

pek kısa zamanda eser vermek zorun. 
da kalmasına rağmen, en iyi netice 
elde edilmiştir. Aldığımız rakamlara 

adamı ,, 
tanımakla bahtiyarım 1.1 göre 26 defa oynanan S piyes 11939 ki

şi tarafından seyredilmiştir. Dikkat 
edilecek cihet, halk temsillerinin 
gördüğü rağbettir. Halkevi kapısı· 
nm o günlerdeki kalabalığı, sahne ve 
sanat ihtiyacının Ankara'da açlık gibi 
hissedilmekte olduğunu gösteriyordu. 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Elen baş -
vekili ve hariciye nazın Ekselans Me -
taksas ile Romanya hariciye müsteprı 
Ekselans Komnen, beraberlerinde Bük
reş ve Atina elçikrimiz ve Ankarada -
ki yunan elçileri, hariciye hususi ka -
lem müdürü Refik Amir Kocamaz, ma
iyetleri erkanı ve mi'· ınandarları oldu
ğu halde saat 11 de hususi trenle Hay
darpaşa ya muvasalat etmişler, istas • 
yonda vali ve belediye reisi Muhiddin 

(Sonu 8. inci sayfada) 

""1ll10JJilJI aan o o o ...... na 
Dördüncü sayfamızda milli banka 
direktörlerinin Londra'ya yaptık
larr ziyaret hakkında Taymis'in 
bir yazısını bulacaksınız . 

Komşu ve dost memleketlerde 
turneye çıkan şehir tiyatrosu sanat
karları, gelecek kış daha iyi hazırlık, 
daha yeni piyeslerle işe başlayacaklar
dır. Bir iki ay süren bu tecrübe, Ar~ 
kara şehrinde, velev ufak mikyasta, 
fakat tam manasile tiyatro için yapıl. 
mış olan bir binanın ne kadar eksik ol· 
duğunu da göstermiştir. 

Gelecek kış için şehir tiyatrosu 
temsillerinin, musikili musikisiz bir
kaç ecnebi trupun ziyaretleri ile 
tamamlanmasını da kaydetmek istiyo
ruz. - Fatay. 

• 
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-4- ULUS 
No: 116 

Milli banka direktörlerinin 
Londradaki ziyaretleri 

Sıtma ile 
mücadele 

Yazan: 
Yüz.başı F. W. von H eTbert 

Ceviren: 
Nurettin ART AM 

Türklerin 
3500 

zayiatı, 1500 sehid 
yarah, yani 5000 kisi idi 

Taymise göre İngiltereye yapılacak 
makine siparislerinin mecmuu 

5.000.000 İngiliz lirası tutuyor 

Ankara mıntakasında 
57042 hastaya bakddı 
Sıtma mücadelesi birisi kış diğeri 

yaz olmak üzere iıki devrede yapılır. 

Ankara sıtma mücadelesi mıntakasın
da kış devresine aid mücadele işlerini 
bitirmiş ve marttan itibaren başlıya

cak olan mücadele safhalarının hazır
lığına başlamıştır. 

ve T aymi• 11cuetesinJe bu batlık 
alhntla çıkan yazıyı kı.altt1Tak 

Hafif bir yara alan Tahir Pqa, ev- kiti idi. Bunlardan 3000 tanesi birin- tlü · • 
velce anlattığım gibi, üçüncü mubare. ımı.ze çeviriyoruz;: ci fırkadan, 1500 Ü ikinci fıriladan Bu hafta sonunda Türkiyenin en-
bede geçirdiği bir hadise dolayısiyle (1000 i dördüncü ve bqinci livalar- düstriel ve ekonomik kalkınmasında 
fÖhretini biraz aarsnuı, Osman Paıa • dan, 350 benim taburumla irtibat ta- mühim bir rol alınış olan bankalar 
dan sonra kendisine en çok güvenilen burundan, 50 taneai de Edhem Pa- direktörlerinin Londraya gelmeleri 
kumandan Ad.il Pata, aol cenahı ve ge- tanın livaamdan), 500 Ü nakliye ve İngiliz - türk münasebetlerinin te-
riyi korumak vazifesini alan dördüncü mekkirec:lendi. rakki ve inkişafı yolunda atılmIJ e-
ve betinci livalarla Vid nehrinin sağ aa- H' ecl 1! h hemiyetli .bir adım sayılabilir. 
h T d . dd ı· ıcret en yer1ı1 a aliden, çoiu 

1 ın e 11 et ı bir muharebeye tutuı- 1936 ilkbaharında İngiliz ihracat 
ıd v d b. . kadm ve çocuk olmak üzere, 200 ki • mut o ugun an, annci fırkanın yar • kredi daireai mütehassısları Ankara-

dımına kof11lllyı İcab ettiren oriiinal tinin yaralandığı ve öldüğü haber yı ziyaret etmişler ve burada, diğer 
plan tatbik edilememiıti. • veriliyordu. Buna yerli bulgarlar ta- itler aruında, ingiliz hususi firmala-

Bunun neticesinde Vid ovasında rafından kılıçtan geçirilen bet yüz rı tarafından 3 milyon İngiliz lirası 
ancak Pertev patanın bet aJb taburiy- malUI, hasta ve sağlam yerliyi de sarfiyle memleketin endüstri inki-
le ıurada burada durdurabildiği çıl· ili.ve etmek li.zlllldır. ,afları işini ele alan Sümer Bank he-
gın bir bozgun batlamıı, böylece ordu sabma yapılmuı için ileri sürülen 
bo 1 t Boy" lece :ık k::O-unun on·-· .n& .. u" kl.f' k" zu muı u. " ... -~ •- te ı ı tet ık etmişlerdi. 

Her istikametten askerler, nehre yapılan bu harekat neticesinde doi- Burada gayet iyi fartlar dahilin
doğru kaçnnılar, öteki kıyıda ise atağı- rudan doğruya ve yahud dolayıeile de geçen müzakere iyi neticelere var
da gösterileceği veçhile aon mukave - yaralı ve ölü olarak verilen insan za- mıt. Krup ve Esen fabrikalarının re
met yapılmııb. yiatmm yekWıu sekiz bini buluyor_ kabetine rağmen bu fabrikanın inşa-

Birinci fırkanın yirmi dört taburun· du. sı hususunda bir konturat imzalan-
dan ür veyahud do"r..t.:: Vid le Crivı'ra- R ı 11 d mıttı. Bu fabrikanın inşasına 1937 

I .. .., I w ar ve romanya ı ar tarafın an 
nın buluttugvu yerde, alb yahud yedı'sı' 80 000 90 000 --'- · .. k hatlarında başlanılmı• ve oıimdiye ka-. , • aaaer, yanı tlll'lk uv- T -s 
Namazgah tepesinde, geri kalan on üç, vetlerinin üç miali bir kuvvet filen dar inpat bir hayli ilerlemiştir. 
on beti de aağ aahilde Blasivaç ile Vid bu muharebeye ittirak etmİfti. Bu husuıta en ziyade tesadüf edi
köprüsü araaındaydi. Edhem Paf&JllD altı taburu bu mu- len müfkülat, ingiliz lirası bulmak 

Dördüncü ve betinci livalar, Kri. harebede iyi hareket etmemiılerdi. idi. Fakat bu da lngiltereye &atılan 
ain ile Diaeviça arasında idiler. Albncı Bu, biraz hayret edilecek bir feyclir; türk malları bedellerinin bu hesaba 
livanın iki taburu Criviça kıyısında idi; çünkü Edhem Pata bütün muharebe- geçirilmesi suretiyle ve takas yolu 
alb taburu da teslim olmuıtu. de tekrar tekrar kahramanlığını, ce- ile bertaraf edilmiftir. 

M .. takil ı· dan ·· tab --~ı·nı· g:.:-"'-u, t-L·-I· ... - dor·· du··- Bu meseleleri iyi bir neticeye var-us ıva uç ur Griviça ..u ~ u....., .... "7 ...,_ - .. . 

L...~ da, be tab V'd k ne (on 1·ı....!--: alay) k·---...1a eden dırabilmek için ihracat kredi daire-
aa7ısın f ur ı öprüsü ile ~ uuuauu 

Orta Kö
. .. d b 1 mır' alay Sül' e........., ... Bev de L::~=- L--L sinden Bay Waley ile Bay Mixon, 
pru araam a u unuyorclu. Bi- ı- ı uu ..... ıranı 

rinci fırkanın, müstakil livanın bütün eanaamcla ve Opaneç tabyalarına son tetrin ortalarında, Tiirkiyenin 
t ·ı 'h · kumanda ettiii ··--n bü·tun·· __ ..,1__ yakm tar.kta mühim bir endii1ıtri ve 
opçusu 1 e 1 tayat topçular, yani elli iki - vıvu- ekonomi imili olması hususunda bü-

top, Vid köprüsünün üzerindeki tepede nun güven ve sevgisini kazanmqtı. yük bir liyakat göeterdigv inde şüphe 
bulunan tabyada · ahm •-- · · Bu aebeble askerler aru-...1a bu t-L mevzı tMll' ve ıyı IDU au- caiz olmayan Başvekil Bay Celal Ba-
hir mevzi -~nu, olduktan · · ·ı ı· yalarm Plevnede en iyi yapılm .. :..._ ıu ıçın ı er ıyen .,. ...... yar'la temasta bulunmak üzere, An-
rus kuvvetlerı'nı'n bı' t kad d tihki.mlar oldugvu sözü doı ......... ıı:..... r saa ara am- -..--•• karaya kısa bir ziyaret yapmışlardı. 
akıllı canım Yalmutlardı. Dördüncü ve batlamııtı. Şimdi Devlet Bankası umum direk-
betinci livalann yirmi dört topu, 90nu- Bu çıkıt hareketi müateena olmak tör:il B. Saliıhaddin Çam'ın i§ Banka
na kadar, ilk girdilderi mevzilerde kal- üzere, Plevne ordusunun gö.tenniı sı Umum Direktörü B. Muammer Er
nuılardı. Altmcı livanın bir bataryası olduiu bhrunanlık ve yararlık en it'in, Eti Bank Umum Müdüril tlha
Edhem Pllf& ile birlikte teslim oJmuıtu. yiikaek takdirlere hak kazanmıftır. mi Pamir'in Londraya yaptıkları --n 
l!-L-LI • _._ Dör...1::.-._ .. PJ- -....L---L--.! -- _,, .--uıuueyın cıraenden birinci fırkaya - .... _... - -- ziyaret Bay Mixon ile Bay Waley'in 
.. il--• .. _ ... · 1.' • ---• -Vrl'INldlrdtlRlil~tıillWl!lll~llii16'\tit\ 
&luiunu bilmiyorum. 

Bu sırada romanyahJar, albncı 

türk livaaım teslime mecbur ebnitler • 
m; böylece sai cenahımız sarııJmııtı. 

büyiik liyakat gö.terebilecejini iabat 
etmiftir. 

Eğer Osman Patanm ord\1$U bat • 
ka hiç bir feY de yapma.mıı olsaydı, 
gene bu birinci fırkanm taarruzu u
keri tarihte büyÜk bir mevki it1al e-

Tllddyenln ldyaeetll ve dinamik 
Cumhur Reili Atatürk'le onun Blf
vekili ve muktedir devlet adamının 
arzuları, büyük Britanya ile gayet i
yi münaıebetler ·kurmaktır. 

İş Bankası 1918 felaketinden son
ra ve bilhassa B. Celal Bayar'ın di
rektörlüğü zamanında Türkiyenin e
konomik rönesansı yolunda büyük 
hizmetler görmüştür. 

B. Celal Bayar Ekonomi Bakanı 
olduğu zaman endüstri ve bankacılrk 
faaliyetlerine eskisinden çok daha 
fazla ehemiyet vererek memleketinin 
ekonomik hayatını yeniden organize 
etmiş ve ona şekil vermiştir. 

Sir Alexander Gibb'in İş Banka
sına müşavir mühendis olarak tayin 
edilmesi ve bu zatın B. Celal Bayarın 
misafiri olarak Ankarayı ziyareti, 
1937 senesinde Türkiyeye tetkikler 
yapmak üzere gene Sir A. Gi.bb'in 
başkanlığı altında gitmiş olan ekono
mi heyetinin tetkikleri neticesinde 
vuku bulmuştur. Bu heyet, Karade
nizde zengin bir kömür havzası olan 
Ereğli limanının ve memleketin iç 
ve dfl piyasalarının inkişafı imkan 
~ şekillerini incelemiştir. Sir A
lexander Gibb, bundan başka ehcımi
yetleri ile mütenasib bir şekilde bu
lunmayan İzmir ve İstanbul limanla
rı üzerinde de tetkikler yapmağa baş
lamıştır. Ayrıca, Teıbriz transit yolu
nun başı olan Trabzon limanı ile ce
nub Anadolu ürünlerinin ihraç iskele
si olan Mersin limanı için projeler 
vücuda getirilmeğe başlanmıştır. 

Başvekil, memleketin, maden kay
nalclarını türk tıermayesiyle işletmek, 
limanları ve denizaltı yollarını inki
pf ettirmek, bu hususta ingiliz ma
kineciliğinden ve mtısasmdan fayda
lanmak emelindedir. Bu ifler için lü
zumu olan para, türk lirası olarak 
mevcuddur. Yalnız bu paranın ister
ling'e tahvili meselesinde müşkülat 
çıkmaktadır. Almanya ve Amerika i
le bu iıin halli kolaydır; çünkü bu 
her iki mcmlekıct de geniş ölçüde türk 
mahsullerinin ahcıaıdırlar. İngiltere 
ise, 1imdilik, türle malları için mab-

Bu kıı devresinde 57042 hasta mua
yene edilmiş bunlardan 12618 dalaklı 

bulunmuş ve tedaviye alınmıştır. Bun
lardan gayri olarak 534 kişi mükerrer 
muayenelere tabi tutulmuştur. Umumi 
alınan kanların muayenesinde 1239 

Tersi yana, 430 Tropika, 16 Kuvartana, 

61 cinsi malum olmıyan, 4 tane de ka
rışık sıtma alametleri ve cinsleri tes-
bit edilmiştir. Bütün muayene olunan 
kanların sayl8ı 18945 dir. 
Mıntakada bir sene için.de sarfolu-

n. .. kinin miktarı 444677 gramdır. Bun 
dan başka 113403 ökinin sarfedilmit 
1833 ampul şırınga yapılmış zayıflar i
çin 3020 kuvvet komprımesi verilerek 
bu senenin sıtma miıcadcle işleri ta
mamlanmıştır. 

Bu aydan itibaren başlıyacak olan 
yaz mücadelesine gelince bunda en 
mühimi§ sivri sineklerin barındığı ba
taklık ve su birikintilerini kurutmak 
mcvcud kanalları ı.slah etmek için çalış
ma olacaktır. 

Hayvan sağlık resmi 

Bazı gümrük idarelerince on kuruş 
hayvan sağlık resmine taıbi tutulan 
hayvanlar için yaş farkı noktasından 

tereddüde düşüldüğünü göz önüne a
lan gümrük ve inhisarlar bakanlığı 
keyfiyeti tavzih lüzumunu görmüş ve 
gümrüklere yaptığı bir tamimle tosun, 
düve, dana ve malak diye ayrılan hay
vanlar bir buçuk yaşını ikmal etmif i
seler bunlardan on kuruş değil 30, inek 
ve boğa için mevzu otuz kuru9 resim 
alınacağını bildirmiştir. 

dud bir pazar halindedir. Bu hususta •ilMılanmak ifi ile alikaları az olan 

'ekli arqtınmftlr ve aftftınlmüta- catı için mWıimdir. 
drr. Önümil:zdeki birkaç yıl içmde Ttırkfıyeıde '"' kamb170 meeeleel
tngiltereye yaprlacak makina sipa- nin önüne dikilen maniaları devirip 

rişlerinin mecmuu 5,000,000 inıgiliz memnuniyet verici ve devamlı bir hal 
lirası tutmaktadır. Ve bu siparişler şekli bulmak işini hiç kimse türk Bozguna nakliye kollannm çok u -

sun olması, efradm fazla yorgun düt -
mesi aebeb ohnuı, artık mukavemet 
imkinı kalmadığı anlatıhmtb. Halbuki 
ruslara J.er taraftan imclad kuvvetleri 
yajıyordu. Bozgun halinde bulunan 
türk askerleri de nıs topçusunun o ka
- tesirli bir atetine ananız bulunuyor
tlu ki, birkaç saat sonra bütün türle or • 
dusunun erimesi muhakkaktı. Bu ae -
heblerle Osman Pata için teslimden 
'-tlca hiç bir çare kalmamııh. Bazı tart 

der; .. de bu hareket Gazi Omıan ..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 iL. 
Pqayı yeryüzünün ölmez simaları : N 15 ': 

Başvekili kadar yerinde ve liyakatle 

ba,aramaz. 
Kendisi hem bir bankaeı, hem de 

mühim bir ekonomi adamı olduğun
.,. E dan meeelenin gerek İngiltere, gerek 

- Yazan: Alexia T olıtoi o: : 
aruma koymaia kafi aelirdi. : -- -- --
On dördüncü fasd 5 -

lar içinde teslim teldifi reddedilince, ar-
blc, kayıdsız farlsız teslime boyun eğ • 
mele lizım gelmitti. 

Teslim ve son 
10ilkkônun1877 den 

marı 1878 e kadar 

Ruslar, kendi anlattııklarma göre Yirmi hafta .üren muharebe, ha-
bu çarpı..-ıalanla ölü ve yaralı ol- kikatte on dokuz zabit, 60 neferden 
mak Üzere 2100 kifi zayiat vermit- müreldleb olan ha.buruma on zabit, 
lenli. Bunlardan 1700 Ü Ganeçki' - 200 nefere, hakikatte bet zabit ve 
nin kumbaracılar kolonlusundandı. 175 nefenlen mürekkeb olan. hölüiü
Roman,.Iılarm zayiatı ehemiyetli mü de bir zabit, 40 nefere indirmit

---------------------------------------defildi. Türklerin zayiatı ise 1500 ti. 
tehid, 3500 yaralı obnak üzere 5000 -(Sonu var) : 

r-~ 

-Q~(MIE Türkiye için ne kadar ehemiyetli ol-
5 duğunu, gereği gibi, takdir etme-kte

: dir. ------------------------------------

Bu meseleye ln.gilıterede de layık 

olduğu tekilde eıhcmiyet verilmekte
dir. Şurasını kaydetmek mühimdir ki 
Lord Greenwood ingiliz başvekilinin 
ingiliz muhafazakar partisinin fahri 

veznedarlığından çekilmesiıne sebeb 
olarak ingiliz - türk ticaretinin inki

,af ı i•i ile uğraşacak bir şirketin 

başkanlığını aldığını bildirmiştir. 

Türk misafirler, İngilterede hara
retli bir müzaharet göreceklerdir. 

2 -3 - 1938 

İstanbul : 

Öğle Neşriyatı: 
ı2.30 Plakla türk 

musikisi - ı2.SO Havadis - ı3.0S Plakl• 
türk musikisi - ı3.30 - 14 Muhtelif plak 
neşriyatı: 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plakla darıl 
musikisi - ı9.00 Nihal ve arkadaşları tara• 
fından türk musikisi ve halk ıarkıları -
19.30 Siıli halkevi gösterit kolu tarafındad 
bir temsil (Mete) - ı9.55 Borsa haberleri 
- 20.00 N ecmeddin Rıza ve arkadaşları ta• 
rafından tıirk musikisi ve halk şarkılan -
20.30 Hava raporu - 20.33 Ömer Rıza ta• 
rafından arabça söylev - 20.45 Nezihe v• 
arkadaşları tarafından türk musikisi ve halk 
ıarkıları (Saat ayarı) - 2ı.ıs Fasıl saz he
yeti: okuyanlar, İbrahim Ali, küçük Safi• 
ye, kanun Muamer, klarinet Hamdi, 111 
Cevdet Kozan, tanbur Salihaddin, kemaJI 
Cevdet - 21.50 ORKESTRA: ı - RossinU 
La Pie voleuse, Ouverture 2 - Donizetti 1 
La fille du Rcgiment 3 - Sarasate: Romaıı• 
ze andaluza. 4 - Drigo: La foret enchante. 
5 ; Tschaikowaky: Divertimento - 22.45 
AJanı haberleri - 23.00 Plakla ıololar, o
per;. ve operet parçaları - 23.20 - 23.30 So1I 
haberler ve ertesi günün programı. 

Avrupa: 

C.!>F:"!ü'. ve; OPERETLER: 19 Praf. 
Loncıon - Rea:ıonal - ı9.ıo Königabera: -
19.30 Budape;ite - 2ı.3S Brüksel. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN• 
FONİK KONSER: 12 Brealav - 14.11 
Frankfurt, Laypzig - ıS.30 Lüksembur• 
- ı8.ıS Hamburg - ı9.45 Viyana - 20 
Berlin, Kolonya - 20.ıo KopenJıac - 21 
Stuttgart - 21.ıs Droitwicb - 2ı.30 Sıru
burg. 

ODA MUSİKİSİ: ı7.2S Beromünater -
ı9.4S Brüksel • 

SOLO KONSERLERİ: ı3.30 Stokhollll 
- ıs Frankfurt - ıs.ıs Prağ - 1S.2S Ham• 
burg - 17 Kolonya - 17.S Stokholm - 11 
Paris - P.T.T. - ıS.30 Breslav - 2ı Mila• 
no, Varıova - 21.ıO Frankfurt. 
NE~ESL1 SAZLAR (Marı v. s.): 8.30 

Lay~zıg - 11.S Prağ - ı2 Laypzia: - 19.10 
Munıh - ı9.30 Stokholm. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR& 
ıo .. Bertin - 16.30 Kolonya - 17.10 Bero
munster - 20 Laypzig - 20.30 Strazburı 
- 2ı Monte Ceneri, Stokholm - 2ı.ıo 
Breıılav. 

H~FİF MÜZiK: 6.30 Berlin ve diğer al
man ıstasyonları - 8.30 Frankfurt - ıo.30 
Hambura: - 12 Hambura: ve diğer alman ia
tasyonlan - ı3.ıS Stutta:art - ı4 Keza -
14.ıS Berlin, Kolonya - ıs.ıs Bmo - 16 
B~.e~lav ve diğer alman istaayonlan - 16.5 
Konıgıberc - ı7.ıo Münib - ıs Berliıı. 
Stutt~art - 19.ıO Frankfurt ve diğer al• 
man ıstaıyonları - 20.SO Laypziı - 2ı 10 
Kolonya - 22 Milano - 22.30 Bresl~v, 
Frankfurt - 22.3S Münib, Stuttgart - 24 
Keza. 

H.ALK MUSİKİSİ: 11.30 Stuttgart -
~.ıs ~e~o.münster - 23.ıo Budapeıte (Si• 
ıan muzıgı). 

DANS MÜ~İÖİ: 22.30 - 22.3S Könip 
bere - ~ ~ılano~. Poıte • Parisica, ROlll9 
- 24 Droıtwıch, Lukıembur• 

Tayinleı 
bqkatibi Doktor Edib Süren 
..,. .ablller aıhat umum miidilrlütil mil
fettişliğine, sıhat ve içtimai muavenoC 
müfettişlerinden Faik Yargıcı dördtin" 
cü umumi milf ettişlik sıhi müpvirliti
ne tayin edilmişlerdir. 

Dahiliyede: Emniyet umum müdilfı' 
lüğü ikinci sınıf emniyet amiri Sadul -
lah Yeğen birinci .sınıf emniyet amiri 
olmuştur. 

Hariciyede: Stokholm elçisi Ra~ 
Köse Raif ikinci derece ile birinci sınıf 
orta elçiliğe yükselmittir . 

Çekoslovakyanın yeni orta elçitl 
doktor Robert Seidsclıer, dün sab.ı
Ankaraya gelmiş ve istasyonda çr 
koslovakya maslahatgüzarı doktot 
Hub, dış i'ler bakanlığı namına Ba1 
Kudret ~ eliçlik erkanı tarafınd.0 
karşılanmıştır. 

Ankaraya Çin'den g~len yeni etçi. 
senelerce fstanıbulda konsolosluk yal 
mıştır ve m~leketimizi tanrmakd' 
dır. (A.A.) 

------------------------------------------------------------~ ..... -
~------~--------------------------------~--------------~~!= -111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111= -

Hulôsa 
[Volkof'la Boyar Moskovaya gelen Alyoı

ka_ isminde bir çocuk, orada, babasından 
mutemadiyen dayak yediği için Aleksaıka 
adında digcr bir çocukla hayat arkadaşı ol
muıtur. 

Bu esnada çar ölmüı ve yerine küçük bir 
çocuk, Petro geçmiştir. 

yetiniz varsa mümeasillerinizi gönde
riniz. 

Kovanski ile Vasili Vaailiyeriç 
merdivenlerden indiler. Streliçlerle 
diğerlerinin omuzlarına, ellerini ko
yarak, nasihat etmeğe bqladılar. Li· 
kin aözlerinde, istihza vardı. Bir an 
için sük\lnet bulmUf kalabalık ara
sından, hiddetli a.esler yükseldi : 

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

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -E Birisi Çariçeyi itti, Petroyu, kedi 
: yavrusu gibi bir tarafa frlattı ve Mat-
5 veev'in koskoca vücudu, birdenbire 
S havaya fırladı, mızrakların üzerine 

= düştü. 
: Streliçler, halk, çocuklar (Aleksaş--: ka ile Alyoşka da dahil) saraya dal-
5 dılar, odalara dağıldılar. ---

tarı, kaplaI'I toplamak, bunları ~ 
haline koymak icab etti. 

Ölen Pctronun Sofiya ismindeki haris kı
zı da prens Golicin'i sevmekte, imparatori
çe ilin edilmeği istemektedir. 

Rusya feci bir haldedir. Baş yoktur ve 
herkes biribirinin aleyhindedir. hte bu va
ziyetten istifade eden Sofiya taraftarları,. 
aylıklı yabancı askerleri, Streliçleri ön a
yak ederek Moskovada bir ihtilal c;ıkarmıı
lar ve Kremlin sarayına hücum etmiıler
dir. 

- Yaşıyorlarsa bize ne? 
- Evet, hayatta olduklarını görü-

- Büyük Petro' nun mkerleri hücumda 

Çariçe, baygın bir halde, çocuklar
la beraber kapının önünde kalmıştı. 

Kovanski ile Golitzin, henüz meydan
da olan halka doğru ilerlediler. Ka
labalık bağırmağa başladı: 

Büyük meydana bir kazık çakıldı. 9 
zığın dört çephcsine, öldürülen bO' 
yarların cinayetleri, yaptıkları fer' 
hklar yazıldı. Strcliç taburları, bul" 
si imtiyazlar istediler. Bu imtiy~ 
mucibince boyarlar onları ula r 
ve vatana hiyanet etmif telakki e-1 
yeceklerini, ıebebsiz cezalandır.-" 
yacaklarını, sürgüne göndereıoi1' 
ceklerini taahhüd ediyorlardı. ....,_ 

Halkı isyana teşvik için ileri sürülen se
beblerden biri çariçe İvanın öldürülmüı, 
Çar Petronun da bu ikibete düşmek üzere 
bulunmuş olduğudur. 

Patrik Yovakim, sağ olan iki çocuğun da 
halka gosterilmesini tavsiye etmekte oldu
iundan bunlar kapının önüne çıkarılmıı
tır.] 

Beyaz kaşlarını çatarak, kesik, fa
kat sert bir sesle sordu: 

- Size kim yalan söyledi? Çar ile 
Çareviçin boı:tazlandıkları yalanını 

kim uydurdu? Bakınız. İtte. Çar 
Petro Alekseeviç Çariçenin kucağın
da, sıhati ve neşesi yerinde ... İşte ça
reviç lvan - bunları söylerken çocu
ğu kaldırıp halka gösterdi - İkisi de 
Allaha şükür. yaşıyorlar. 

Halk arasında bakışmalar oldu. Et
raftan ''sahi, onlar" diyen sesler du
yuldu. Matveev devam etti: 

- Streliçler, rahatça evlerinize dö
nünüz. Eğer bir isteiiniz, bir şiki-

yoruz. 
- Buna rağmen Kremlinden çıka

cak değiliz. 
- Abtal değiliz biz .. Liftan bıktık 

artık, kanmayız. 

- Sonra gözlerimizi, burunlarımızı 
koparırlar ... 

- Bize Matveev ile Naritkinleri 
veriniz. 

- Bize lvan Kriloviç Naritkini 
veriniz. O, çarların tacını başına sı
namıı .. 

- Boyarlar sülük gibi kanımızı e
miyorlar ... Yasikofu teslim edin. 

- Li:kaçefi, Dolgorukiyi, Romoda
novskiyi de i•teriz. 

Herkesin nefret ettiği boyarlarrn 
isimleri duyuldukça sesler daha sertle
tiyordu. Natalya Kirilovna tekrar 
sapsarı oldu, oğlunu kucakladı. Pet
ro yuvarlak ba'ını etrafa çevirip du
ruyordu. Alaylı bir aM bağırdı: 

- Bakın çocuklar, kediye benzi· 

kumandanuım oilu, 
yor. 

Streliçler 

prens Mihaila Dolgoruki itina ile 
süslenmit ve mağrur, kınnızı kadife
ler ve zerdüva kürkler giyinmi§, 
silihlarrnı takırdatarak merdivenler
den indi, kamçı•ını kaldırarak, teh
ditkır bir se•le atreliçlere haykırdı: 

- Köpek oğulları, babamın basta 
olmaaından istifade ediyonunuz ha 1 
Haydudlar, köpekler, pisler, defolu
nuz, köleler 1 

Ielık çalan kamçınm önünde stre
liçler gerilediler. Fakat bu sözlerin 
sırası değildi. Ba,ka bir lisan kullan
mak gerekti. Sık sık tte>luyarak tek
rar ilerlediler: 

- Hele fU kumandana da bakın 1 
Sen bir çan kulesinin tepesinden 
uçmalı hiç tecrübe etmedin mi? Şu pi
çe bakın. Döğün tunu, çocuklar 1 

Prensi kılıç kayışmdan yakaladı· 
lar. Kırmızı kadife kaftan parça par
ça oluveıdi. Mihaila Dolgoruki kı
lıcını çekti, döiüşerek merdivenler· 
den ıeri ıeri çıkmağa batladı. Stre
liçler, marülarmı ileri dıoifu ~ 

tıp petine takıldılar. Yakaladılar. Ça
riçe, vahşi bir feryad kopardı. Dolgo
rukinin cesedi kafa, kol, bacak halin
de havaya uçtu, kayboldu, uluyan 
halk tarafından çiğnendi. 

Matveev ile Çariçe kapıya doğru 
gerilediler. Fakat geç kalmfllardı. 
lvan Milaslavaki tarafıruHıı gizlice 
içeri alınmış olan Ovseyi Rijof ile 
arkada1larr, taht salonundan doğru 

geliyorlardı. 
- Kahrolsun Matveev !.. Gebertin 

'unu! 
Halk bağırıyordu: "Evet, öldürün 

9unu I" Rijof Matvecvi arkadan ku
cakladı. Çariçe kollarını kaldırarak 
Artamon Sergecviç'e yapıftı. ·Çareviç 
lvan, itile, kakıla yere yuvarlandı, 
ağlamağa başladı. Petronun yuvarlak 
yUzü gerildi. Mini mini ağzında bir 
köpük belirdi. İki eliyle Matvecv'in 
kır düpnU. sakalına yapıftı. Streliç
ler mızraklarını kaldırarak bağırıyor
lardı: 

- Çe1', kopar., korkma,_ 

- Biz lvanı istiyoruz. Çar o olsun .. 
Hayır .. ikisi de olsun ... Asıl Sofiyayı 
istiyoruz .. Evet, Sofi yayı 1 .. 

- Hürriyet istiyoruz... Ceza im
miyoruz. 

- Büyük meydana bir direk dikil-
sin ... bir anrt direk ... hürriyetlerimi-
zin ebedi olması için .. . 

iKiNCi BAHiS 

-1-

Gürültüler, patırdılar, münanşa
lar oldu. Çariçenin kardeşleri, Boyar 
lvan ve Atanatı Naritkin ile Yuri ve 
Mihaila Çerkaski, Matvecv, Petdo ve 
Fedor Saltikof, Yasikof ve daha az 
şöhreti olan bir takım boyarlar öldü
rüldü. Streliçlere maaşları dağıtıldı. 

Bu, 240 bin ruble tuttu. Üstelik de 
adam batına onar ruble ikramiye ve· 
rildi. Bu parayı bulabilmek için, bü
tUn Ru8)'adaki altın ve gümüt tabak· 

Kremlin'in kilerlerinde içecek, 1~1 
yecek namına ne varsa hepsini bi 
dikten sonra, streliçler alobodal i: 
(*) esnaf da, potısad'larma (**) f".l 

kildiler. Ve hayat, eskisi gibi 
dı. Hiç bir değişiklik olmadı. ?ti 
vanın, şehirlerin, sontsuz topra~ 
üzerinde sefalet, kölelik, nctesi• 
yat, asırlardanberi olduğu gtbi 
edip gidiyordu. 

Sırtından kırıbaç eksik 
mujik, kendi malı olmayan, 
ği bir toprağı ~elemekte dev&JIS 
yor, sefil possadski a,arla vergile' 
tında inliyordu. Küçük esnaf "'
nevir ve daha başka ufak tf} 

(Sonu .,11. 

( x) Sloboda, SUt.!11 ·/erin, ve dil•' 
cılı11n bılb lr.111şmabızın yalnı:ı 
oturdulr.1111 mabılle. 

(:ıu:) Poıud. esnafın oturdulıı 
ve Poaıdıii bu mahalle lııllr.ı. 
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~ HAYAT ve Si~~!. ............ ) 
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·y~·~d~·~""Çıkan elektrik 
b b olur hiç elektrikdz, ya-

liavadaki elektriğin bathca. iki sına seeı:fi elek~li bir vadide belki 
kaynağı vardır: 'liri göklerdedır, o huhd ın a•amak ihtimali varken tepe-
k • tarını da a Y ,. • • d 

aynaktan gelen elektrik ıyon . bir kaç hafta ıçın e .•• 
bize günetin ültra - viyolet ıtıklarıle de Bu acıklı neticeye sebeb olan ~e:e; 
kozrnik dediğimiz ve nereden çıktık- terdeki, mikdarı da ~ ~us .. e 
larını henüz iyice bilemediğimiz ıtık- 1 kt 'ktir Havadaki elektrı mus
lar getirirler. Öteki kaynak toprak- e e ~:ınca· ona alıpnamıt olanlara 
l .. .. den ha- bet o . e' der Bu fena tesir, tepe-
arın arasındadır yeryuzun f a tesır • · 

vaya çıkan bu :ıektrik toprakların en kınadan düz yerlerde, denız 
arasındaki radioaktif madenlerden tere çı il: örülür. Fırtmalar
gelir. 1 kene:~ınd~ b d!ki elektrik müsbet 

k 'k a dan once avab. k hastalar ağırla-
k
T opraklardan çıkan ele trı da~ ve çok olunca ır ÇO 

Ça yerlerde, vadilerde hel&P~a k lar ıkl 
ha çok olmak lazım ııelirken bır ~ §it' Fakat insanın sağlam v_e d~yan 1 

aebeblerden dolayı tepelerde, yu - • • ınüıbet elektrık lu;ı;umlu-
k b tunur olına1aı ıç.m 1. ancak ehemiyetlice 

ae yerlerde daha ziyade u. . d · dur nsan nes 1 • 
1 

d 
Vadilerde hele ormanların ıçın e .k·d d müsbet elektriklı yer er e 
h , k ik farkı- mı ar a 
eınen hiç gibidir. Bu ele tr . · baka bulabilir. 

nın inıanlar üzerine büyük tesırlerı Bazı yerlerde çocuklar YŞ~f&dY~ 
olur. buk telef ohular. un 

Tepelerde kurulmUJ köylerde ?tu- mazlar, ça aebebi bilinmez. Eski 
ran köylülerin sağlam ve kuvveth ol: hal~e bun~liın bozukluğunu miyas
ınaların.J- --• d-:.na çok elek hekımler, ı 1 d' Mikroblar ketf 
trik 

UJt. uuıarın .,._.. da ınalara atfeder er _ı. 1 .k 
. l~ hava içinde yaııı.ınalar.ının nra Jlllyasma arm mı -

teıırı vardır Onlar havadakı e~~k- edildikten soibaret olduğu sanıldı. 
tiriğin deg". ' 1 inden de az mute- roblar~~n uk telefatmı aadece mik-

. ııme er k d.. yer Halbu dı çCX: h edemez. Havadaki 
eaaır olurlar. Buna k.arııh uz - roblar a ıza . l 
~erde kurulmuı tehirlerde ya~yan elektrik tedkikleri ilerledık~e .::~- ~
insanlar ve onlardan daha zı.~ade f ebebi yerden çıkan e e ıgın 

.. ya atın s . ... . k'l b 
Ol'lJ\anlar içinde mangal köınuru 'k- 'kdarca eksıklıg1, ya te ı ce o-
P.•ıılar hemen hk derecede elektdrıan- yuka ınl ı "u olduğu belki anlaıılacak-
1 T ki ın z ug G. A. 1 havada yaıamağa alıttı ar h t 
ha\'ada elektrik çoialınca pek .. aa- ır. 
.._olurlar. Tepelerde yaıa.;n:~ik~i Karadeniz kıyılannda şiddetli 
lı1ın11 köylüler de az d ~ rler. bir kar f ırtinasi var 
~~~~~~~f~ . 

Elektriği çok tepelerde yaıayan - Sinob, 1 (A.A.) - Kar~ ··· ı°ız ~r; 
lar iki neıil aonra verem ve kanser hillerinde çok yıllardıı goru ıne 
h B .. le tepe- h' d'nmeden devam aatahğma tutulmazlar. oy bir kar fırtınası ıç 1 

lerd 1 h t Jıklar da olmaz. etmektedir. Sinob . yolları ta~? 
e aa gm as a k"' l "' d kar n ırtı 

Tepelerde ya§amaia alıtmıt oyu- kapanmıştır. Yüksekler e ı -
ler havaamda az elektrik bulunan faı 3 ınetreyi bulmuştur. 
f •h' 1 d" ı··k yerlerdeki köylere ........................... ._ 

.... il' ere, uz u k t • • 1111•11•11 • . , 1 - her ea en ., 
ınınce verem haıta ıgına 

d ı 0nnanhklar aba çabuk tutulur ar. 
arasında yatayan kömürcülerde .. v~ 
reın ve kanser hastalıkları çok gonı-
liir. . .. d 

Fransada vaktile bir vadı ıçm e 
bulunan bir köyün hikayesi, yerden 

üh' te çıkan elektrif in ne kadar .m ım .. -

Gazi 
sın da 

8-9 yaşında 
Osman Paşanın mUdafaa
"Plevne" de küçük yafta 

bulunmuş olan bir 

Türk zabiti 

ULUS 

Kamutay kış tatilini 
bitirdi bugün tekrar 
çahşmalar1na başhyor 

(Başı 1 inci sayfada) 
tir : 

C(7) inci ve ondan aŞ:ağı derecelerde 
bulunan memurlardan (kadro dolayı
aile açıkta kalan memurlar dahil) 
memleket dahilindeki resmi ve hususi 
müessesatı sıhiyede tedavileri lüzumu 
fennen sabit olanların tedavi ve yol 
masrafı ve devletçe tedavi ettirilmek -
te iken vefat edenlerin cenaze masrafı 
mensub oldukları daire bUdcesinden 
verilir.l 

Madde 2 - 788 numaralı memurin 
kanununun 85 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

[Memuriyetinin ilgası dolayısile a· 
çıkta kalan memurların, ilganın vuku 
bulduğu ay ile onu müteakib olan ay 
zarfında maaıları tam olarak ve bu 
müddetin hitamında tekrar hizmete 
tayin kılınmarnı§ iseler yeni memuri • 
yete tayinlerine kadar, fili hizmet 
müddeti yedi aeneye kadar olanlara 
dörtte bir, on bet ıeneye kadar olanla
ra Uçte bir, on beş seneden fazla olan
lara yarım nisbetinde açık maaşı veri
lir]. 

Mesleki memuriyet olan mebuslar 
müddetleri bittikten sonra tekr . inti
hab edilmezlerse mebusluktan evelki 
memuriyetlerine nazaran haklarında 
bu madde tatbik olunur. 

Madde 3 - Bu kanun 1 haziran 1938 
tarihinden muteberdir. 

Madde 4 - Bu kanunun hükümleri
ni icraya İcra Vekilleri Heyeti me
murdur. 

Zeytin ağaçlarının aşılanması 
proıesı 

Mahsuldar ve yabani zeytin ağaçla
rının aşılanması ve :zeytin mahsulleri
nin iyileştirilmesi hakkındaki kanun 
layihası üzerinde ziraat encümeni ta-
dillerini yapmıgtır. Kanunun encü
mence tadil edilerek heyeti umumiye
ye ·verilen yeni maddeleri şunlardır: 

temizlenir delicelerin aşılanmağa el· 
verişli bir hale getirildiği hakkındaki 
zeytin bakını memuru raporuna müste
niden. ikinci kmmı da yapılan 1fmm 
yüzde doksan muvaffak olduiu yine 
memur raporiyle tcsbit edilmek prti
le aşının tatbikinden bir ıcne .onra ve
rilir. 

Madde, 11 - Aldığı arazi parçasını 
açtb deliceleri aJıya hazır bir hale ge
tirerek ziraat bankaamdan ilk taksiti 
alıp ta o mevıimde aıı İfini bitiremi
yenlerden bankadan aldıkları para fa
iziyle beraber, bankanın zirai alacak· 
larının tahsil yolundaki usulüne tev
fikan iıtirdad olunur ve tapu da iptal 
edilir. 

Madde, 25 - Yabani ağaçların atı
lanması hakındaki 1528 numaralı ka
nunun yabani zeytin ağaçlarının atı
lanması ve ıslahı hakındald hükümler 
mülgadır. Ancak mezkC1r kanunun hü
kUrnlerine göre baflanmıt ve henüz in
taç edilmemit olan mJJameleler bu ka
nunun hUkilrnleri dairesinde ikmal o
lunur. 

Kamutaya gelen layihalar 

Büdceden maada kamutaya gelen 
projeler ıunlardır: 

ı - Ankara fC'hri otomatik tele
fon kanununun yedinci maddcainin 
dcğiştirilmui hakkında kanun llyi
hasr, 

(Not: Bu değişiklikle devlet me
teoroloji umum mUdUrlUğüne mecca
nen bet ıtelefon verilecektir.) 

2 - Demiryolları eıya nakliyatı
na müteallik beynelmilel mukavelena
meye istinaden te,ekkül eden heyet· 
le beynelmilel nakliyat komiteıl ta
rafından alınacak kararların Nafıa 
Vekilinin taadikiyle meriyete konu
labileceğine dair layiha. 

3 - Ecnebi memleketlerden gele
cek yirmi ıbin ton kok kömilTilniln 
gümrük resminin indirilmesi hakkın
daki Vekiller heyeti kararınm tudi· 
kine dair IAyiha. 

4 - İsveç grupundan alınacak pa
ranın 1936 mali yılı nafıa büdcesine 
tahsisat kayıd ve sarfına dair olan 
kanunun tadili layihası ~~~i olduğunu iyice gösterırı Bu k~y 

i lgın haatabklardan k~u~amadı~ı 
\ .... kında b · e1>e uzerıne yeıu-

"Madde ı - AlelC1mum aşılı zeytin
lerin bakım, timar ve toplamak ve sık
larınm kökletme ve yeniden fidan dik
me suretiyle mey.dana getirilecek zey
tinliklerin tesis ve yetiştinne, yabani 
zeytinliklerin açma ve aşılama işleri 

• b'esi altında yap'ııır:1 --1 
.. :~ -- -ı;r .. t..g_ 

5 - Ödünç para verme işleri bıak
'---..1~.k.L.k~"""a l'lr~nnn IAvihllı 

Avusturyada vaxiyet 

Lingde yapllacak 
bir nümaylıl 

hükümel yasak elli 
B. Saya tnkuart'ın bu.giln Gru'a 

gelmesi beklenilmektedir. Kendisi o
rada mlllt muhaliflerin tefleri ile 
temaea girecektir. Gru'da aWcOn bü
küm ıilrmektedir. Gamalı haç t .. ryan 
bayrakların mikdarı aulmıftır. Maa
mafih bazı ölretmenler, Hitler aeli
mı vermek memnuiyetine riayet et
mekten imtina eylemit olduklarından 
birçok melrtebler ~ılm&ın1'tır. 

Lin." de bir nümayif 
yapılacaktı ••• 

Linz, 1 (A.A.) - Miııt birlepne 
ıerviıi tarafından tertib edllmit olan 
almanlrk ıUnU 15 marıtta Linz'de kut
lanacaktır. Sei11 İnk·uart bu mün•e
betle bir nutuk ıöyliyecektir. 

Birçok huıuat trenler yukarı A
vusturyadaki nuyonal .01J}'91iatleri 
Liru'e t&fıyacıktır. 

Bu töreni tertLb edenlere göre al
manhk rUnU vatanperver elemanla
rın nuyonal - eosyallzm çerçevesi 
içinde ıUkOnet bulup anlapnalarına 
yardım e~celrtir. 

• •• Fakat hüküm.et bunu 
ymakeııi. 

Viyana, ı (A.A.) - Linz'd-en bil
dirildlfine f&'CSre, "almanlık ,unu" -
niln yuak edildlfine müt•llik ola -
rak Viyanada verllmit olan karar, 
nuyonal IOly&liatlere yukarı Avus
turya hUkUmeti tarafından teıblil e
dilmi,tir. Bu ••rumı., tertl:b edenler 
bu yuafın aleyhine mürac:utte bu
lunmafa çahfıyorlardı. Fuat mem
nuiyet kararmın hükUmettm sadlr ol 
1DUf otmuına binaen muvaf fakiyetle
ri ihtimali pok yok idi. 

Kıtolonyı 

dün 
parllmınlosu 

toplındı 
Bareeton, ı (A.A.) - '.Katalonya par

lılmentosu buıiln ana yaunın 27 inci 
maddesi mucibince toplanmıttır. 

Katalonya hükümet reisi Kompanis 
büyük bir nutuk söyliyerek demittir 
ki : 

~:c.-/re çıkan köy u erin hepsı bır daha 
~gın hastalığa tutulmazlar. Fa
\at vadiden geçen derenin suyundan 
:İıtifade eden değirmenciler aileleri 
ile birlikte vadide kaldıklarmdaıı 
Ohlar verem hutalıimdan birer bi- • 
ter ıiderler. Bunun aibi ilci çiftl.i~ 
hikayeaiı lkiai yanyana, fakat bırı 
'Vadinin içinde güzel, sulak, bereket-

müdaf aaıında bir ingiliz za. 
biti" tefrika11nın mütercimi. 
ne Plevne' deki 

Madde 4 - Bu sahalarda yabani zcy 
tin ağaçlarını aşılamağa talib olacakla
rın aşılıyacakları miktar kendilerine 
tevzi olunur. Tevzi edilen bu sabalar 
orman mofhumu haricinde kalır. Ta-

(NOt:: r'aizleri yüzde 6ekiz buçu-
ğa indiren bu layiha hakkında geçen 
sayılarDllızda genit malUınat veril
miştir). 

"- Katalonya ana yasurnın çizdiği 
v.:a.d(Al•T'. ve aaU hiyctlcr daircıinde 
kalmaktadır. Buna ltut etmesini ve 
aynı zamanda onu mUhafaıa eyMaıoai
ni biloc:cktir. Hidiaat, Madrld hWril
motinin Banelona selıneUn! arurl 
Julmıttır. 

li. Öteki tepelerde kura~, . aı~mtılı 
'Ve bereketsiz. Tepelerde-kı çıftlık a -
•ırlardan beri aynı ailenin malıdır. 
ötekini alan aileler çabucak ~~~rlor 
:.e bu bereketli çiftlik aahibını aık 
•llc deiittirir... • 

Tepelerdeki elektrik müsbet olur. 
Oralarda yaıamaia alıpnıt olanlar 
iç.in böyle hem mü&bet, hem de faz.la 
bıikdarda elektrik çok faydalı g~Jır. 
kuvvet verir, haatalıklara mukave -
lhet ettirir: Fakat abıırıanııt olanla~, 
hele hastalar için bir tepede ço ' 
heın de müabet elektrikli havada Y.•
tayabilmek karı§ık bir meseledı~. 
liaatalığının iptidasında bulunan hır 
Veremli haata derece derece alıttırı-
1 d .. o 
arak tepeye çıkarılırsa ora a .~Y~ .. -

Çocukluk 
hatıralarını anlattı. Netlen 
sonra aynı zabit Plcvne'yc 
giderek e•ki hatıra yerlerini 
Jo/Qfmıttı. Muharrir arka-

dafım~ bu ikinci 

Hatıralar 

• liblerden yerine göre vekaletin tayin 
edcccli :ıııüdletler zar!ında ve verece
ii direktifler dairesinde temizlemeyi 
yapanlara .zeytin bakım teşkilatının 
müzakeresi üzerine mahallin en bil
yük mülkiye amiri tarafından tapu ve-

• rilir. Aşılanıp yerinde kalacak zeytin
liklerin temizlenmesinden çıkan odun 
ve kömür, kereste ve saire temizleyene 
aid olup bunlar zeytin bakun memu
rundan parasız alınacak bir vesika 
ile dışarı çckarılır. Bunlardan hiç bir 
resim alınmaz. 

ını anlattı. 4'Plevne müdafaasın
da bir ingilu zabiti" tefrikasın
dan sonra, size birkaç giln ıilre- • 
cek olan bu nefis tefrikayı ve
receğiz. 

Madde, 9 - Dekar başına 15 ağaçtan 
fazla ve 10 ağaçtan aşağı olmamak üze
re yaban :ıoytinlikleri aşılı bir hale ge
tirmeyi teahhUd edenlere Türkiye 
cumhuriyeti ziraat bankasınca mevzu
atı dairesinde ve kanunun 10, 28 nci 
maddeleri hükümlerine göre ağaç ba
şına bir liraya kadar kredi verilir. Bekleyiniz! 

lur. Fakat birden bire oraya goturu-
liiııc. ınütbet elektrik kan çıkarma- ......................... il .... il il .. il il r 

Madde, 10 - Bankaca ikraz edilecek 
paranın birinci kısmı arazi tamamen 

- _ _@_ 

Yazan: Margörit Randü 
YEŞI L DEFTER 
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- Bahsettiğiniz yeşil otomobiller 

ııe tarafa gittiler. 
- Biri düz gitti, diğeri sola saptı. 
- Daha sarih bir şey hatırlamıyor-

<llusunuz ? 
Adam hayretle kadını silzdU.: 

- Fakat size söyledim ki. ben nu
lnaralardan başka bir şeye d~k~t. et
nıern. Otomobiller öyle süratlı gıdıyor 
lar ki. 

\Tiv, bu kadar gecikmeden sonr~, 
bahusus ki §imdi ikileşmiş olan yeş~l 
otomobillerin pe;dne düşmekten bır 
fayda hasıl olamıyacağını a~ladı. Fa
kat her halde kara maskeye aıd otc,;mo
b~ı adamın not ettiği iki nu~radan 
bırini taşıyordu. Bunları defterıne kay 
detti: OR 1427 ve HB 7126. Memura 
b_ir bah~I~ verdikten sonra motosikle
tıne binmeye hazırlanuıken lokantaya 
girınit olan gri elbiseli adamı hatırla
dı. Bu taraftan da bir ip ucu elde etme
ye teşebbüs etmeliydi. 

Memurun kabinesinden telefon et
ti ve Someraet Manşins'de Hayelop'un 
ıesini işitince sevindi. 

- Ne var ne yok, Hayslop? 
- Taliim yaver olmadı, fakat Plu-

aıer'in bir iz üzerinde olduğunu umu-

yorum. Cimrni de geldi, elbiselerini 
değittiriyor. Bari siz bir şey bulabildi-
niz mi ? 

_ Sonra anlatırım. Fakat acele bir 
i§ var. Şimdi hemen _Grana?aya gider
seniz orada yemek yıyen bır adam bu
lacaksınız. Otomobilden indi~i için 
her halde çeteye mensup olmalı. 

Ve adamı tarif etti. 
Hayıalop : 
- Pek alA, V.iv, hemen oraya gidi

yorum. 
Dedi. Ve Viv, takibinin neticelerini 

Rezayr'a anlatmak Uzere hemen Lond
raya hareket etti. 

Çay saatinde Velleuı salona giren 
Hayalop sordu: 

- Ne ot Yoksa Rezayr şirketinin u
mumi heyet toplantısı mı var? Ne ya
pacağız? 

Cimıni: 

- Bu sabahki maceralardan sonra 
yapacak bir şeyimiz var: Kir ve zarar 
hesabını çıkannak. Yalnız korkuyo
rum ! • zarar hanesi kara nazaran daha 
kabarık olmasın. Sizin gibi açık göz 
bir adamın bir kadını takibe muvaffak 
olamaması cidden hayret edilecek bir 
şey, Hayslop l 

- Pek tariz~r konuşuyorsun, fa
kat benim kabahatim ne? 

- lyi, iyi, Çayınızı için, de sonra 
bize maceranızı anlatırsınız. 

Hayslop bir koltğua uzandı ve ayak
larını bir başka koltuğa yasladı, fakat 
Viv'in kızgın bakıtını görünce he
men kendini topladı. 

- Granada Inaiaları arasında bir 
haylı dolaştıktan ve bütün garsonları 
peşime düşürdükten sonra nihayet gri 
elbiseli adamı buldum. Yemeğini bitir
mek üzere olduğu için çok tcY ismar
lamadım. Yatlıca ve gözlUklil bir a
damdı. Kibar bir koatUm ta§ıyordu. 

V iv kendini tutamadı: 
- Ti kendiai 1 
- Taliimize bu adam lokantada ma-

ruf bir mli§teriymlt ve kendisi hakkın
da vcıtiyer'den mallımat alabildim. 
Anlaşılan vilayetten her ay gelip 
Londrada dört bet giln kalırmıf. 

- Hangi vilayetten? 
- Oraamı bilmiyorlar. Fakat para 

yemeğe geldiği zaman bUtiln yemek
lerini Granada'da yennit; ticaretle uğ
r8ftığını sanıyorlar. Beyavater'de Ve
lingford oteline iniyormu9. Adı Velle
us. İzahat pek tatmin edici değil, bu
nunla beraber bana bir aterline mal ol
du. Cimmi bu masrafları siz mi ödü
yorsunuz, yoksa Neylor mu sökülüyor. 

Cimmi ciddi duruyordu. 
- Yalnız Jo'nun raporunu henüz 

dinlemedik, dedi. 
Yanındaki odada bekliyen Viv: 
- İtte, ta kendisi! Jo geliyor, diye 

haber verdi. 

6 - Üsküdar ve KadddSy eu tir· 
ketinin imtiyaziyle teıisatının eatm 
alınmasına dair m~avelenfn tasdiki 
hakkında layiha. 

7 - Türkiye - Leronya arasında 
12-1-1938 tarihinde Rigada imzalanan 
ticaret ve kliring mukavelelerinin taa 
diki hakkında layiha. 

1 nhisarlar idaresinin 
yeni yıl büdçesi 

İstanbul, 1 (Telefonla) - İnhisar
lar idaresinin yeni ibüdceıi wktlete 
gönderildi. Varidat 48, maıraf 8 mil
yon liradır. Varidat fazlur geçen H· 

neye göre 3 milyon liradır. Bu artıt 
inhiaar maddelerinin tenzillth ntı
şından ıonra elde edilmi,ıir. 

İnhisarlar idaresi maden ocakla· 
rında kullanılan barut ve diğer pat -
layıcı maddeler fiatlarında da tenzi
lat yapmıftır. 
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Jo'nun uzun yilzUnde muvaffakiyet-
sizlik haberini okumak mümkündü. 

- Fena tongaya bastık, dedi J o. 
- Ne o, herif seni ekti mi yoksa? 

- Hayır, sonuna kadar takib ettim. 
Üç ses birden haykırdı: 
- Nereye gitti? 

: . - Evine. Hem de yakın bir yer de
~ıl. Cehennemin bir ucunda oturuyor
mu~, köpoglu. 

- Kimmiş? 

Jo, müteessir bir tavırla anlattı: 

- Herif hakikaten komüıyoncu de
ğil mi imiş l Mahalleeinde oturan bir 
polis komiserinden hüviyetini tahkik 
ettim. 

Hem eve giderken tramvaya bindi ve 
benim dinlediğim.in farkına varmadan 
ona bizi entrese eden bir haylı fCY an
lattı. Sabahleyin başına gelenleri aöy
lüyordu. Bir kadın telefonla ona ban
kanın önünde beklemesini söylemiş 
Sonra beraberce banka banki dolaşa: 
rak para ~oplamışlar. Eauen itin bu 
kısmını bız de gömıüttUk. Sonunda 
kadın ona beş sterlin vermif ı bet ıter
lin az para değil 1 Ne kadar memnun 
olduğunu taaavvur edebilinıiniz. 

Cimmi, bazı fCyleri defterine not et· 
tikten sonra hizmetçiaine çekilmeeinl 
söyledi. 

J o mutfağa indiği zaman dedi ki: 
- Bir adım atmış değiliz, bu adam. 

!ar her şeyi düşilnUyorlar. 

B. Göringin bir nutku 
Berlin, 1 (A.A.) - Alman harb tay. 

yareciliiinin üçüncü yıldönümü mü. 
nasebetile yapılan meruimde marcpl 
Göring söylediği nutukta ezcümle de. 
mittir ki ı 

§imdi hava kuvvetleri bir ıulh ılla
hıdır. Fakat emir aldıtı anda mUdhiı 
bir ail&h olacaktır. Katlyen yeneceği. 
mizden ve bUtUn dUımanlara meydan 
okuyabilecefimizden eminiz. Hitlerin 
emrine itaat ederek vatanı müdafaaya 
huır olmanız llzımdır. Sulhu .ev· 
mekle beraber hava kuvvetlerimizin 
yenilmez oldufunu bUtiln dilfmanlara 
ıCS.terebiliriz, 

Yeni yüz llralrklar 
lıtanbul, ı (Telefonla) - Yeni yüz 

liralıklar buıilnden itibaren lıtanbulda 
tedavüle çıkarıldı. 

mek için namuslu bir adamın himaye
sini istemesinden daha tabii ne olabi
lir ve her halde komüsyoncu bunda 
şüpheli bir ıey göremezdi. Esasen ya • 
rın iti tahkik ederim. 

- Ya siz öileden tonra ne yaptınız, 
Cimmi? 

Eveli taksi merkezine telefon et
tim ve Neylor'a ıönderdikleri otomo
bil için dün telefonla ıiparit verildi
ğini öf rendim. İşin asıl komik tarafı 
faturayı bizim eve göndermelerini ten
bih etmi.fler. 

Hayslop: 
- Her halde haydudların içinde mu

zibliii seven bir a<Jam var, dedi. 
- Hem de kimin iamini vermitler 

biliyor musunuz? Hayılop'un. 
Hayelop gülmeıini kesmifti: 
- Ne l Bu ıefer it daha ciddilefıU. 
- Sonra, iti tahkik için heriflerin 

girdikleri bankalar<ian üçilne gittim. 
Hepsinde, bir genç kadm yüz ıterlinp 
lik 20 banknotu teklik banknotlara 
bozdurmak için önceden haber vermi§, 
ve sonra dediği gibi bu paraları boz
durmuı. Demek oluyo· '•i Neylor kıy
metli veeikalarını daha elde etmeden 
önce paralar değifmit bulunuyordu. 

- Yani, artık bu noktadan bir ip u-
cu elde etmeye imkin kalmamr§tır. 

- Ha, tunu bileydin l 
Hayelop: 

- Çok kurnaz adamlar, dedi. 
- Demek siz de komüsyoncunun 

sahte olmadığına kanisiniz? 
- Neden olmasın? Sinirli bir kadı· 

nın büyük mikdarda paralar tahsil et-

- Ama, gene ihtiyar kadının çauta-
ıındaki ıırrı kqfedcmediler. Sıraya u
sanarak bqkalannın oturmaaına mani 
olan Betten gibi. beni de aıc1-ıarım-

-5-

(l@n iQid 
Bir resim sergısı 

Zaman zaman ve yer yer açılan aer • 
giler araımda güzel ıanatlar §ubeleri • 
nin faaliyetlerini göıterenlere huıuıi 
bir ehemiyet vermemiz pek tabiidir; zi
ra güzel sanatlardan bir çoğu. bizde, 
münteıiplerine servet değil, müreffeh 
bir hayat da değil, olsa olta töhret te • 
min edebilen mesleklerdir. Ancak, bu· 
nu böylece mütahede ederken bu halin 
pek tabii olduğunu da kaydetmeliyiz: 
Bu mesleklerin bizde uzun mazileri ol· 
madığı - ve resmi veya yarı reımi mü • 
e11eaeler müıteana - aanat eserlerine 
hakiki kıymetlerini ödeyebilecek husu· 
ıi tabıalann da, bildiiimiz türlü aebeb
lerle, henüz bir ekseriyet teıkil etmedi
ği için. •• Heykel, resim, hatta mimari. 
ve hatt:i musiki, ve hatta hatta edebi .. 
yat, §İmdiki halde, devletten yardım 
görcfütü niıbette mensuplanpı kazan • 
dmnaktadır. 

Bunun içindir ki a~el sanatları. 
meılek ittihaz etmİf olanlar hakkında 
duyduğumuz takdire daima hayret de 
inzimam etmektedir. 

Batta heykeltraılar ve reasunlar ol
duğu halde kendilerini güzel sanatlara 
vermif bütün vatanda!ları birer piyo
niye olarak alkıtlamabyız. 

Ankara Halkevinde açılmıı olan re
Iİnı aergisini gezerken bir senelik uy• 
!erinin mahaulünü burada teıhir etmiı 
olanlar için dütündüklerim hep bunlar 
oldu. 

Serıi, Halkevi Ar ıubeıinde çalı· 
tanlu tarafından tertib olunmuıtur. 
Ev, bu ıube ui11na bir atölyeı boya. 
mufmnba, fırça gibi bir takım mabeme 
vennekte '" onlar da bu vaaıtalvla ça· 
htarak meydana retirdikleri eaerler
den, halkevleri yılc1önümli sünlerinde, 
bir serci app aiylerini kıymetlendirme 
imkinım bulmaktaclırlar. Şimdiye ka· 
dar üç defa açılmıı olan bu aergide tq
hir olunan eserden bir kıMnl diler halk· 
eyleri için Cumhuriyet Halk Partisince 
aabn almnutbr. Şube azlaı, eserlerin• 
den ltirini de Ankara Halkevi retim ca· 
lmtine hediye •tmektedir. 

Bu çalııma tarzına bütün ,useı aa
natlar mensupJan imrenmek gerektirr 
Sanat ideal ile ancak hu kadar imtizaç
lı bir ıekildc elbirliii edebilir<li. 

Bu seneki aeraiye aelince; tqhir o
lunu eserler arasında önünden 101lec• 
bir aö~ atılıp ıeçilebilec:eii hemen Jok 
l'ibidir. Çoju Avrupa'da taha;illerini 
temamlamıı ve ltqün melrteb1erimiz • 
de aallhirtle redm öfretmenJiii et
mekte bulunmu! olan bu reaaamlanmı• 
ma her 111 bira daha k.W. yaklq
makta olduklannı rönnekle kendimizi 
de sanat NnUna bahtiyar taymabyız. 
Tablolann renklerinde, ~qilerinde, 
tasavvur ve İcralarında, ilk baloıta elik. 
kati celbeden bir terakki bulunduğunu 
tasdik etmemek imkinsızdır. Kompo
zisyonlar çofalchfı kadar peyzajlarda 
ve portrelerde de aahiblerinin aanatla
nna hakkiyle temellük etmekte olduk· 
lannı is bat edecek deliller de f ulalq • 
mıtbr. 

Yukarda mütahecl• ve kaydettiği. 
mia İkbaadi imkinaızlıklardan dolma 
nziyete raimen aüsel aanatlara inti • 
aab eden gençlerin u olmamaaı ve bun
lann büyük bir ferqatle çalııarak ph
aiyetlerini meydana çıkarma11 milleti· 
mizdeki hayatiyetin dereceıini aöater
mek itibariyle de hepimiz için ayr:ca if
tihar veıileıidir. - N. Baydar . 

dan biri sandılar. Bizim bir tek ip uc11 
bile ele geçirememiş olduğumuzu sa.. 
nıyorlar. 

- Halbuki Velleuı'un çetenin ehe
miyetli elemanlarından biri olduğunu 
biliyoruz. 

- Şimdi bütün dikkatimizi bu iz ü
zerine toplamalıyu. Vellingford oto
li, değil mi? 

- Evet, bu huıuata müsterih olabi
lirsiniz. Otelin müdüriyle konuttum. 
Velleuı'u acatıl bir adam diye tarif e
diyorlar. Bütün gün guya ifleriyle 
metgul oluyormuf, yemeklerini Gra· 
nada'da yermif, ekseriya da pek g-eç 
vakit parktan geçerek yatmaya gelir· 
miş. 

Gözleri yarı kapalı dü:.:ilncelere dal· 
mış olan Cimmi: 

- Yal Dedi. 
Viv: 

- Bir akfam ona &öz edip peşime 
taksam mı, bu suretle kendisini tevkif 
ettirmek için bir vesile bulabiliriz. 

- Hayır. Daha iyi bir fikrim var. 
Bu adamları kuıatmak ve Neylor'un 
paraıına hak kazanmak iıtiyoraak, da· 
ha cilretkar davranmalıyız. 

- Ne yapmak niyetindesin ? 
- 'Gece parktan geçerken ona hil-

cum edeceğim. Pek muhtemeldir i ü
zerinde enteresan feyler bulunsun. 

- Fakat dostum, polisi imdadma 
çağırır. Şimdilik onu itham için eli
mizde hiç bir delil yok. Sonra hapis
haneyi boyaladıiımızın resmidir. 

(Sonu var) 
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Bursada susuz 
ev kalmiyacak ! 

Halkevi şübeleri 

Yu rdda temaşa zevki ve 
sahne hayati doğuruyor 

İ~me ve kullanma sularamn hepsi islah edildi ve yeni sular getirildi 
~~~~-----------------------. Samsun, (Hususi) - Sahne kültii -

rünün nasıl önemli bir rol oynadığını 

takdir edenler tam manasiyle birer kül
tür kaynağı olan halkevlerinde tiyatro 
işlerine büyük bir yer vermekle çok 
faydalı ve gerekli bir meseleyi başar -
dı. Son Anadolu seyahatımda dikkat 
ettim: Halkevlerinin temsilleri ger
çek büyük hizmetlerde bulunmuştur. 

Bu temsiller her şeyden önce şimdiye 
kadar kantoya ve saçma temsillere a
lışmış olan halka hakiki bir sahnenin 
manasını anlatmış, devlet işyarlarının 
rol almasında mahzur görülmeyen bu 
sahne eserlerile "sanat,, hakkında bir 
fikir vermiştir. 

Bursa (Hususi) 
Bursa suları için şimdiye kadar 

epey para ve emek harcanmıştır. 

Bilhassa 936 ve 937 de gerek sıcak 
sular, gerek içme ve kullanma su
ları üzerinde büyük ıslah tesisleri 
yapılmıştır. 

Burada misal olarak, 937 sene
sinde, yapılmış olan su işlerinden 
yalnız iç hatlara aid olanlardan ba

zılarını bildiriyorum: 
Atatürk köşküne Sütlüceden ge

len dağ suyu yolları tamir edilmiş 
ve Cumhuriyet köşkü ile Müsellim 
köşküne gelen su yolları elden ge
çirilmiştir. Bir çok depo ve filtre
lerde temizlikler yapılmıştır. Çe
kirge su deposunun çatlakları ta
mir edilmiştir. Karıncadere su köp
rüsü yıkılmış ve yeniden yapılmış
tır. 

Gökdere filitresinin ıslahı için 
Almanyada filitre işleri yapan şir
ketle muhabereye girişilmiş ve ya
pılan projelerin tetkikine başlanıl
mıştır. Filitre ve Gökderenin ıslah 
ve tamir projeleri hazırlanmış ve 
münakasaya konulmuştur. Kavak 
6uları projeleri de bitirilerek mü
nakasaya konulmuştur. 

Hayrat çeşmeler ,yangın mus
lukları tamir edilmiştir. Hamzabey 
Pöstekiciler sokağına bir hayrat 
seşme yapılmıştır. Kuru çeşme Ka
nara sokağına yapılan şebeke ısla
hatı iyi neticeler vermiş ve sene
lerden beri nöbet zamanlarında su 
görmiyen bu mıntaka da su gör
meye başlamıştır. 1/15000 1/8000 
mikyasında yeni harflerle yeni ha
ritalar yapılmıştır.. Ulu cami ya
yanında asri helalar ile daire he
lalarına su tesisatı yapılmıştır. Su 
akıtma üçretinin 50 liraya inmesi 
dolayısile müracaatlar çoğalmış ve 
bir çatı altındaki evlere de su ver
mek şartile 200 çeşme yapılmıştır. 

Pınarbaşı sularında esaslı tamir
lere girişilmi~ ve senelerden beri ta
mir görmiyen lı:ıollat: hire.r: ibirer ta
mire başlanmıştır. Hoca Ca~er, 
Yahşibey, Kayabaşı mahallelerıne 
Pınarbaşı suyu indirilmiştir. 

Çekirge gürcü mahallesine yeni
oen dağ suyu hattı yapılmış ve 
hayrat çeşmeler ihya edilmiştir. 

Bursa sularının n;lahı için yapı1-
makta olan çalışmanın verimini an
latmak için, 938 senesi ilk bir ayı
nın neticesine göz gezdirmek ka
fidir: 

Gökdere filitresinln ıslahı ve su 
işlerinin müstakbel pla~l~ın~n y~
pılması için karar verılıyştır. Fı
litrenin mevsimlik temiz1ıği yapıl
mıştır. İhtiyaçlı mahallere ye~id~ 
24 belediye hayratı ihdas edılmış
tir. Pınarbaşı çarşısının asri bir 
şekle konulması için yapılan proje 
ve keşiflere göre inşaata b1şlan
m1ştır. Kul!anma sularının prog
ramlı bir şekilde tamirleri için ka
rar verilmiş ve programla harekete 
geçilmiştir. 

Boşa aıt~'l (Ahmed Vefik) paşa 
sı•yunun şehre getirilmesi i~in ke
~iflerin yapl rmasına başlanmıştır. 
Zeyniler m:ıhaılesine yeniden 260 
,,etre fon-; b~ru dö§enmiş ve mü
nasib yerlere iki hayrat çeşme ya
pılmıştır. 

Gümiişancrle yeni bir Halkevi 
binası yapılıyor 

Gümüşhane, (Hususi) - Tahminen 
elli bin liraya çıkacak olan halkevi bi
nası müteahhide verilmiştir. Binanın 

inşası için icabeden malzemenin hep
si hazırlanmı~tır. Havalar müsaid olur 
olmaz temel atma töreni yapılacaktır. 
Halkevinin bugünkü binası ihtiyaca 
cevab vermemektedir. Bununla bera
ber gençlik çalışmalarına devam et
mektedir. 

5 kuruşla 
Aç bir çocuğu 
doyurabilirsiniz 

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

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

Bu iş Anadolunun önemli bir yok
sulluğunu da gidermiştir. Medeni 
memleketlerin en büyük bir ihtiyaç 
bildikleri "sahne", bizde düne kadar 
bir maskaralık telakki edildiği içindir 
ki şehirler bir tiyatroya malik olmaga 
lüzum bile görmezlerdi. Halkevleri 
lüzumsuz sanılan en büyük k ültür 
propagandasının sahne ile sağlanabile
ceğini anlatırken, şehirler çalışarak 

birer güzel müessese de kazanmışlar

dır. 
Bugün Anadolunun halkevine ma • 

lik bulunan herhangi bir köşesinde 
"sahne kültürü., nün ne kadar iy ı kök· 
leştiği görülür. 

Büyüklüğüne rağmen bir tiyatroya 
bile sahih olmayan "Elazıg" bugı..m gu
zel bir sahne varlığını halkevine borç
ludur. 

Gelen temsil gruplarını veya veri -
len müsamereleri basit kahve köşele

rinde güç barındırabilen "Diyarbakır 
şu dakika şarkın en muazzam bir ti
yatro salonuna ancak halkevinin başa
rısile sahih olabilmiştir. 

Siverek gibi kazalar bugün mükem
mel birer tiyatro salonunu çevrelerin
de birer halkevinin varlığı sayesinde 
tanıyabilmişlerdir. 

Bursada bir sokak 

Tokat, Ankara müstesna olmak üze
re memleketin biricik müteharrik sah
nesini kazanmıştır. Düne kadar, Tokad 
basit bir gazinoya bile sahih değildi. 
Bnugünkü üstün muvaffakiyeti sağla
~'ir,-..:SH>.l\·~iA:~"= 
mem nereleri güzel birer sahneye 
malik olmak üzeredirler. 

Aydında zeytincilik kursu 

C. H. P. yurdun her köşesinde ya
rattığı eserlerle övünebilir •. Bu ~e.r
lerin azametini kavrayabılmek ıçın 
yurdu dolaşmalıdır. Resmi t~~~kkül
lerin henüz iş başına geçmedıgı yer
lerde bile şahsi teşebbüslerin kayna
ğı gene C. H. P. tıi olmuştur. Ha-:z.a 
gibi önemli bir ilçeyi misal .. alabı~ı
riz. Bir tiyatro salonuna henuz malık 
bulunmayan şehirde şahsi bir teşeb
büs ve fedakarlık bir tiyatro ve kon
ferans yeri kazandırmıştır. Sahne kül 
türünü bir memlekette doğurmak ve 
yaşatmak için şahsi fedakarlıklar ne 

kadar tebrike değer. 
Sözün kısası: Anadoluda dolaıan

lar en önemli kültür vasıtası olan 
sahneye karşı partice, Halkevlerince 

gösterilen ilgi önünde takdirle eğil

mektedirler .• Vedat Ürfi Bengü -
Edremittc bir kaplıca yapılıyor 

Kurı talebeleri bir arada 

Edremit, (Hususi) - Bostancı 

köyü civarında, Edrcmite üç kilome~
relik mesafede bulunan ve suyu hır 
çok hastalıklara iyi gelen kaplıcadaki 
inşaat çok ilerlemiştir. Kaplıcanın ta
mamlanması yaklaşmıştır. 

Aydın, (Hususi) - Şehrimizde a-ı 
çılan zeytincilik kursunda bugün 40 
köylü ve şehirli müstahsil çalışıyor. 
Kurs tatbikatına bir çok meraklt 
zeytinciler giderek timar, budama ve 
aralama ameliyatlarını öğreniyorlar. 

Zeytincilik kursu bir çok yanlış te
lakkileri, görenekleri silmekte halka 
zeytinden ve zeytin mahsulünden 
layikiyle istifade yollarını öğrenmek 
fırsatını vermektedir. 

İlimiz zeytinleri feani zeytincili
ğin işaret ettiği tam timar ve bakım
dan mahrum olmalarından iki yılda 
bir mahsul verirdi. 7.eytinleri..,. i 
fenni usu11erle bakılırsa her yıl mah· 
sul verecek ve yıllık verim kabiliyet-
1eri şimdi iki yılda alınan mikdarı 
geçecektir. 

Ecl remitte tayin 

Edremit, (Hususi} - İnhisarlar di· 
rektörlüğüne idarenin çalışkan me
murlarından Kemal Öz tayin edilmiş
tir. 

Konyacla paraşiit kulesi 

Konya, (Hususi} - Yakında inşa e
dilecek olan kültür parkta bir paraşüt 
kulesi yapılması kararlaşmıştır. Bu 
hususta belediye hava kurumu ile te
maslar Y.a.PJllaktadl{ı. 

Erzincanın kurtuluş bayramı 

b .. yük törenle kutlandı 

E · can (Hususi) - Kurtuluş bayramı heyecanlı gösterilerle kutlan-
rzın , d. h" 

mıştır. Khraman ordumuz parlak bir ge çid resmi yapmıştır. Bele ı~e ve. .u-

k .. t .. ··nde mill·ı oyunlar oynanmıcı. gece fener alayları tertıb edılmı~-
ume onu 'S• • • • G" d d·~· 

tir. Gece yoksul çocuklar menfaatine bir balo verılmıştır. on er ıgı~ .~e-
simde, General ve valinin kahraman askerlerimizi selaıntayışları gorun-

mektedir, 

2-3. 1938 

1 ı :::::::::~~i.~~~~~~:::~~i.~i.:::::~i.~~~~~~:~~i.:::::::::::ı 
lnallterede avukatın hak " vaıllelerl 

Avukatlara tam bir söz 
hürriyet i tanınmıştır 

-21-

Filvaki mesleğe yeni intisap etini~ 
olanlar için başka sahalar da yok de
ğildir. Ezcümle müddeinin her dava
da biri Leader (kıdemli) diğeri Juni
or (genç) olmak üzere iki avukatı bu
lunması baro etiketi kaideleri icabın
dandır. Müddeialeyh veya maznun 
bir tek avukatla iktifa edebilir. An
cak tatbikatta biraz ehemiyetli işler
de her iki tarafın ikişer hatta üçer 
avukat tarafından müdafaa edildiği 

ekseriyetle vakidir. Avukatları (A
vue) Solicitor intihap eylediğinden 

istediği genci seçmekte serbesttir. 
Bir avukat, kendisine, vaki olan tek
lifi arzu etmediği bir meslektaş terfik 
edildiği sebebiyle reddedemez. Avue 
bu hususta tam bir takdir hakkına 

maliktir. Şu kadar ki J unior tayin 
edilen, kendisinden daha az kıdemli 
bir avukatı leader olarak tanımağa 

mecbur olmadığından o işten itizar 
edebilir. 
Avukatların yekdiğerleriyle olan 

mihnsc''ctlerinde tatbik olunan kai
delerin es:ıs hatları bunlardan ibaret
tir. A·•ukatla müşteri arasındaki mü
nasebetlere gelince: Bu hususta umu
miyetle kabul edilmiş olan görüş tar
zı müşteri ile avukat arasında hiç bir 
hukuki rabıtanın doğmamış olması 

merkezindedir. Bunun neticesi bir ta
raftan, avukatın, ü cretin tediyesi hu
susunda dava hakkına malik olmama
sı ; öte yandan. işin ademi takibinden 
veya ihmalinden dolayı avukatın me
sul edilmemesidir. Londra mahkeme
sinin bir kararında: ''ücretin peşinen 
tediye ettirilmesi avukat için bir va
zifedir. Bu vazifenin ihmali halinde 
kanun, kendisine hiç bir müracaat yo
lu açmamıştır" denilmektedir. Avu
katlara ücretlerini dava hakkını te
min hususunda parlamentoya zaman 
zaman yapılan teklifleı ı bugüne ka
dar bir neticeye iktiran edememiştir. 
Müşteri ile avukat arasın~..böyle bir 
ziyctine koyacağı ve bu itibarla iki 
meslek arasında birleşne h usule ge
tireceği mütalaasında bulunulmuştur. 

"Barrister'le Solicitor", avukatla A
vue arasındaki farkr ilga keyfiyet i 
bir çok defalar münakaşa mevzuu ol
muş ise de bu tedbire muhalif olanla
rın mukavemeti iki mesleğin birleş
mesine engel olmuştur. 

İngiliz avukatı deruhde eylediği iş
lere aid talimatı Avue vasıtasiyle te
lakki etmek ve hiç bir halde müşteri
siyle doğrudan doğruya temasta. bu
lunmamakla mükelleftir. Hukuk ışle
rine olduğu kadar ceza davalarına da 
şamil olan bu esas kanuni bir müey
yide olmamasına rağmen umumiyetle 
tatbik edilmektedir. Avukatlar bu ka
idenin şumulünü tahdit arzusunda ol
malarına mukabil avueler istisnasız 
tatbiki reyindedirler. Avukatla müş
teri ara1undaki münasebet bakımın
dan memeleketimizde ve hatta bütün 
Avrupada müesses telakki ve adetlere 
hiç de uymayan İngiliz taamülünün 
dayandığı sebebler bir avukat tara
fından baş müddeiumumiye sor~lan 
suallere verilmiş olan cevab metnınde 
izah olunmuştur. 
Başmüddeiumumiye sorulan su~l

ler şunlardır: - Bir avukat, Avuenın 
tavassut ve müdahalesi olmaksızın 
müşterisiyle istişarede bulun?11~k ~e~ 
ya bundan ücret almak salahıyetını 
haizmidir? - Müşteri kendisine ad
liyeye intikal etmiş bir iş dolayısiy
le tebligat yapılmış ise avukatiyle 
doğrudan doğruya temas edebilir mi? 
- Avukatın nizasız işler dolayısiyle 
taleb edeceği ücretin asgari haddi ta-
yin edilmiş midir? - Baş müddeiu
mumi bu suallere verdiği cevabda : 

kabil işlerde avukatın müşteri n. 
doğrudan doğruya temas etmesinde 
ve avueyi tavsit etmeksizin isti§C!rede 
bulunmasında b ir mahzur olmamak 
lazım gelir. Şu kadar ki baro münte• 
sibleri nizalı kazaya taalluk eden me
seleler hakkında bu suretle miltalea 
beyanından içtinab etmeleri lazımdır. 
Avukat ücretleri için de muayyen bil" 
kaide mevcud değildir. Ancak ıniza
sız işlerde dahi ıbir Junior'un (genç 
avukatın) bir buçuk altın bir Jeaderiıı 
(kıdemli avukatın) üç altından a,ağı 
bir ücret kabul etmemesi muvafrk o-
l ur." denilmektedir. Görülüyor ki bu 
hususta baronun en yüksek otoriteel 
tarafından tesbit edilmiş olan pren• 
sip nizalı kaza işlerinde avukatla 
müşteri arasında doğrudan doğruya 

hiç bir münasebetin teessüs edcmiy~ 
ceği yolundadır. Cinayet işlerinde da• 
hi müdafi müşterisiyle görüftllffo 
Londra barosunun meşhur avukatı .. 
rından biri (1) mesleğinin devamı 

müddetince yalnız bir defa, müdafaa
sını dcruhdc etmiş olduğu adamla ha• 
pishanede görüştüğünü yazar. Bu .ka• 
ideye bu derece sıkı olarak riayet e• 
dilmediği aşikardır. Şu var ki: Bu 
sistemin fili neticesi, müşterinin ken• 
disine karşı mesul bir kimse bulama• 
masıdır. Nazari olarak bu mesuliyet 
"Solicitor" a raci ise de "Solicitor,. 
tereddüd eylediği her noktada mu.
terinin hesabına avukatla isti§Clrede 
bulunmak suretiyle kanunen kendisi• 
ne hiç bir mesuliyet teveccüh etmiyell 
avukatın arkasında barınmaktadır. 

Bununla beraber işin mürafaaya in• 
tikalini müteakib avukatın haiz oldu• 
ğu salahiyetin pek geniş olduğu da 
muhakkaktır. Çünkü avukat tarafın• 
dan yapılan bütün muameleler teml'

0

' 

ettiği tarafı ilzam eder. Londra is 
naf mahkemesinin bu hususa müt~ 
bıy<lruz~ .ou-mu~C?Vıne--vmr ~tA 
dam eden arasındaki münaaebetle
avukatla müşteri arasında tceesüa r 
denlerdir. Bu münasebetler müfteri

nin, avukatı tayin eylediği anda baf
lar. Müşteri temsil salahiyetini her 
zaman geri alabilir. Ancak ibu aatibl• 
yeti verdiği gırada avukatı muhasd 
tarafa karşı muayyen bir vaziyete 
koyduğunu nazara almalıdır. Avukat 
sıfatiyle !hareket talebi, bir avukatdi 
müşterisi için mutat olarak yapabile'"' 

ceği bütün muamelelerin ifa edilebil• 
mesini tazammun eder. Davanm mah
kemeye intikalinde avukat müekkill 
için faydalı gördüğü hususlarda bll'" 
dudsuı: bir salfilıiyeti haizdir. Bu gr 
niş salahiyet açık bir haksızlığın yfl' 
pılmamasına nezaret ve icahmda ~ 
katı bundan meneden mahkemeni• 
murakabesi altındadır. Avukatla aıDr 
teri arasındaki münasebetler, muhr 
sım tarafı vaktinde haberdar e~ 
şartiyle, her zaman nihayete erebillt• 

Mürafaada hazır ibulunup da avukatdt 
yaptığı muameleye muhalefet ~ 
müşteriye avukata emir vermek bar 
kı tanınmamıştır. Müşterinin. bu ~~ 
sustaki israrı avukatın. çekilm~ 
mucibdir. Avukatın genış ealihıye 
bu vasıta ile tadil edilmiş olur. n-' 
vanın sevk ve idaresine taallft:.; 
meyen muamele, müşteri taraf ~ 
bu hususta sarih bir muvafakat ve 
miş olmadıkça kendisini ilzam e~ 
Davanın "sevk ve idaresi" kelime~ 
Lord Zhemsfordzda davasında Baı-ii 
Pollak tarafından şu suretle b:ab 
lunmuştur: "Müşavir davayı 
!andıran her hususta, bir vesikayı 

"Bu hususlar hakkında kanun ve ni
zamnamelerde hiç bir sarahat mevcud 
olmamakla beraber mesele çok eski 
zamanlardanberi devam edegelen tat
bikat ve örf ve ıidetle halledilmiş bu
lunmaktadır. Evvel emirde nizalı iş
leri nizasız kaza işlerinden ayırd et
mek lazımdır. Nizalı kaza işlerinde 
avukat daima Avueyi tavsite mecbur 
olup onun malUmatı haricinde her 
bangi bir muamele ifasından ve isti
şarede bulunmaktan memnudur. Bu 
kaidenin vücud bulmasındaki sebelJ 
aşikardır. Alelekser diğer şahısların 
hak ve menfaatlerine taalluk eden 
ihtilaflı kaza i~erinde mütalea beyan 
ed~bilmek için vakıaların imkan nis
betinde vuzuhla tesbit edilmiş olma
sı büyük ehemiyeti haizdir. Avukat, 
bu vakıaları tesbit için zaruri olan 

raz etmemek, jüriyi reddetmek, 
ikame etmemek veya bunlardan 
ettiklerini celbettirmek gibi ah.al 
ve zati davaya taalluk eden eliler 
ferruatta mutlak bir salahiyeti 
ise de doğrudan doğruya dadys 
batı olmayan meselelerde böyle 
salahiyeti yoktur. Davanın se•~ 
idaresinde avukatın müşteriye 
olan otoritesi vekaletten azli~ 
zifesini sui istimal ha11eri bari 
hududsuzdur, denilebilir." 

(Sonu•") 

(1) Somc cxpcrıcııc csofa barrist.ı'• 
Scrjcant Ballantine 

araştırmaları bizzat ifa edemiyeceği 
cihetle kendisine izah olunan husus
ların hakikate uygun olup olmadığını 
bir avue vasıtasiyle tahkik mecburi
yetindedir. Nizasız işlerde vaziyet bi
raa önce izah edilenden farklıdır. Bu 

K on yada fidan dağrtdı1,tj 
Konya, (Hususi) - Meraııı f 

ğından halka meyva fidanları 
maktadır.. 



hoşuna • 
Dostlarımızın 
gitmek istiyorsanız .. 

B derdlerinizi anlatıp oyuna 
onların canını sıkmayınız 

(s h" . yaşından bahsediyo-
. r: Yaşı yirmi be~ . a ıcı · bir zevkle döşen-Bır kadın dostum va .. l k iyi giyınıyor ve ınce b . . 

. · k" guze, co 'b d' Fakat aca a nıçm. rum) , kendısı ze ı ve .. l kabu Her tertı e ıyor · h k on 
tniş olan apartmanında, gulze b kadının dostları pek az ve er es -
çok dostu olması lazım ge en u r 

d_a_n_k_a_:ç_:ıy~o_r_?_------=~ Bu suali kendi kendime bir çok 

1 Suare mantosu 
1 muştum. Sonradan genç 

1 
defal'ar sor kı d n tanımak fır-
k dı ı daha ya n a . . 

a n b ldum. Bir kaç defa kendısı~ 
satını u k yedı'm telefonla b' l'kte yeme ' 
le ır 1 

nihayet tanıdıklarının 
konuştu~. v~ucak bucak kaçtıkla
ondan nıçın . Çünkü bu kadın, bo-
rını anladım· ed" 

h l . den şikayet ıyor ... yuna a ın d ~ 
Karşı karşıya otur ugunuz za-

. bunları anlatsa, mesele man sıze .. ·· 
yok Çünkü o zaman siz on.~~~~~~: 

.. k. l" kırdıyı daha nı ın nu eser, a . . . . b 
mevzulara intikal ettırırsınıizlz vike d u 

. . de bir nezakets e-
~~reket!ndız ve lüzumlu bir hareket 
gıl, yerın e 

olıır k ·· ı·· F. kat telefonda iş baş a turu.: 
s· ~rmutad ona "Nasılsınız?,, dı-
ız . "Sormayın, berbad 

ye sorunca, o . . . dan 
. tteyı"m dıyıp arkasın vazıye ... ,, 

da baş ağrılarını, yorgu~luklarını, 
uykusuzluklarını, kocasıyle . ol~n 
kavgalarım, ailes~yl~ ~~an geçımsı~ 
l ·k] . ve hizmetçı yuzunden çektı-
ı erı .b. b" 
ği sıkıntıları, tesbih çeker gı ı, ır-
biri ardınca sıralıyor. 

r--~--

l 

'k refakatı"nde yapılacak ek.zersizler çok ~t Adım atmak için müzı 
neticeler verir 

• 

Yorulmamak lcin .., 

Nasıl oturup kalkmalı ve 
nasıl ayakta durmah? 

Kadınların gördükleri İ§lerin en kötü tarafları ~ud~r '.. Bunlar bültiin 
d d b · h nenın onunde oturur ar. gün ya ayakta dururlar, yahu a ır yazı a . d I l yret 

. b. "d "apan kımse en az a ga Bunun için onlar, her hangı ır ı man ., w 

d d ·· ler · başları agırır. &ar/ederler ve sonun a yorgun U§er , kl" d ·ı · oe-
h d kt durmanın şe ı.n en ı erı ,. Bu yorgunluk oturmanın ya u aya a !ık klini bilinen~ 

lir. Eğer oturmanın ve e-01akta durmanın en muva şe 

o zaman bu kadar yorulmazsınız. 

Ayakta durmaktan başleyalım : 
Sizi ayakta tutmak ifini, zaten yo
rulmuf olan adalelerinizle asa~ı~ı
za değil, kemiklerinize yük!erınız. 
Eğer vücudunuzun çerçevesını mu• 
vazeneli bir halde bulundurursanız, 
O .zaman bütün kemikleriniz vücu-

' d" dunuzu.n ağırlığından ken ı payına 

düşeni ta§ımış olur. 

* Daima ayakta dururken bir ~e~-

Aradan iki dakika geçince, ken
di kendinize: "Acaba devam e~:-
--...... . ..... i l - .1--- - - --.,, ----- -.,. ~ 

dakika olunca canınız sıkılıyor ve 
sabırsızlanmağa başlıyorsunuz. On 
dakika sonra da muhatabınızın çe
nesinin tutulmasmı can ve yürekten 
temenni edeceğiniz geliyor. 

kez üzerinde durmayı adet edım
niz. Yani başınız vücudunuzun OTt~ 
yerinden geçerek yere giden hayalı 
bir düz çizginin üzerinde bul~sun. 
Ayakta iken sıkınmayın; tabu du
run. Omuzlarınızı sıkmayarak dü~ 
tutun. Onlara dört kö§e bir §ekıl 
vermeyiniz. Verirseniz boyun ada~ 
leleriniz sertleıir ve bcqınız gayrı ~"-*-=~~~ııt;:;:.~-.d.~!iiıllili-:ıiiiliiıi=ıMı•~..::>-~~~~z:.o;;;;==;ı:;;·=..:.:;::::::ıı~;~:·~:::;::::oı;:\- taöıı otarah, omuzlannızın üierine 

Öyle sanıyorum ki şimdiye kadar 
hic kimse bu kadına ahlarının, ofla
m;m kendisi için ne kadar zararlı ol
duğunu söylemek yiğitliğini göster~ 
memiş ve eminim ki bu genç kadın 
kendisindeki menfi ve Y01:1:~u §.~y
leri müsbet sahaya nekletbgı gun, 

Siyah reyondan yapılmış olan bu güzel 
süslenmiştir. 

larmm felaketiyle on dakika~an 
fazla meşgul olamazlar. Hele agla
mağa hiç istisahlı de_ğildirl~.r: On.l.ar 
ahbablarmm felaketınden once goz: 
!erindeki rimmeli, yanaklarındakı 
pudrayı, dı.ıdaklar~_n~aki ruju ve ağ
ladıkları zaman butun bunların hu~ 
sule getireceği korkunç halitay~ dü
şünürler. 

ağır basar. 
ögyle sonu robu gümüş lame ile ı - - ·· - k. b• .... 

Bazı insan ar gorursunuz ı .... -
lar ayakta durdukları zanıarı, bir 
dizlerini ileriye çıkarıb bütün ağır. 
'ıklarını bir ayak üzerine yüklerler 
ve böylece nöbetle bacaklarını din
lendirdiklerini $anırlar. Bu auretle 
dinlenmek doğru değildir. Çünkü 
bu vaziyet, ağırlığı muayyen ke
miklerin üzerine yüklediği için vü
cudu kanburla§tırdığı gibi kemikle· 
ri de yerlerinden çıkarır. 

Hareketlerinizin ahenkli ve mevzun 
olmasr için, başınızın üzerine koya-
cağmrz ağırca bir kitabla yürüyün ve-
ya birkaç basamaklık bir yerden inin. 

, hayatı büsbütün başka bir istikamet 

alacak. K.""rk ittikçe taammüm. e~iyor. 
u g · ek ıçın de-

Ne istediğinizi iyice biliniz: Size 
acımalarını mı istiyorsunuz} O hal
de yine ahlayıp oflaymız. Fakat her

En doğru duru§ §ekli, ağırlığı iki 
ayak üzerine taksim ederek ba§la 
sırtı bir hizada tutmaktır. 

* 
(. 

y alnız sokakta gıym k . . J 
.... • l J ta.,una ıçın e 0ıl suare er e "" bd d'l ... , dil .• aeı· giizel kürk mo e erı. ı . de 
mektedir. Yukardakı resım .. 
a .. d .. ~ .. .. muhte.,em suare kur-aor ugunuz .,, •• J 

kü, beyaz ruı ermının en 
yapılmıştır· 

Bütün bu anlattıkiarımdan çıka-
kes sizden kaçacaktır. 

Eğer bir yazıhane, yahud eviniz-
rılacak netice şudur: 

Size birisi "Nasılsınız?" diye sor
du mu, hasta bile ol'Sanız "lyiyim': 
diye cevab veriniz. Unutmayınız ki 
hiç kimse, bilhassa kadınlar, başka-

Hoşa gitmek istiyorsanız, derdle
rinizden ya hiç bahsetmeyiniz, ya

de ayak üzeri bir iş görüyorsanız, , 
zaman zaman, topuklarınızın üze• 
rinde durmaya çalışınız:. Bu tedbir, ' 
ayak bileklerine bir zarafet verece
ği gibi ağrımaktan da korur. Bir de 
bu sayede, fazla ayakta durmanın 
vücude getireceği büyük tehlikeler
den birisi olan yassı ayaklılığın da 

hud da çok az bahsediniz. 
IEFSERABLA 

ı_K_üç_u_·k_t_a_vs_iy_e_ıe_r_ 
Çok sevdiğiniz yün bluzun ko/Jarr bil

hassa dirseklerinden çok mu eski
di? Hiç üzülmeyin, hemen ma· 
kasr alarak dirseklerin üzerinden 
kesin ve dışarıya doğru yuvarlayıp 
dikin. - ı 

• Şayet hl.uzunuzun rengi düz ise, yaka
sına aynı renkten ve beyaz pualı U· 

fak bir fular koyabilirsiniz. Bluzu· 
nuz siyah renkte ise. göz alıcı ve 
düz renkte bir fular daha iyi durur. 

• Mutfağınızın fırınında yemekleri iyi 
pişirecek şartları haiz bir hararet 
bulunmasını isteyorsanrz, frumn i
çine su ile dolu bir kap koyunuz. 
Böylelikle hararetin artması ye
meklerin kup kuru olmasına yol a
çamaz. 

• Çizgili kumaşlar gene moda ı0lmağa 
başladı. Bunlarla güzel kombine
zonlar bulabilirsiniz : Mesela düz 
renkli bir etek.Jikle ~izgili bir jaket 
yahud da, ~ksine olarak, çizgili bir 
etek/ikle düz renkli bit jaket. 

• 

önüne geçilmiş olur. 
Yürürken de ayni vaziyeti muha

faza edin. Dizlerinizle değil de kal
Kırmızı, yeşil ve mavi tonlarda jerse- çalarınızla yürüdüğünüze emin o-
den yapılmış zarif bir şapka. lun. Adımlarınızı · boyunuza uygun 

Ten güzelliği . . 
ıçın 

olarak atın. T opuklarınız.ın üzerin
de dönmeyin; böyle bir hareketin 
ayağınıza zararı dokunur. 

Yürürken ayaklarınız düz dur
malı ve icab ederse biraz içeriye dö
nük bir halde olmalıdır. suyun 

Bir kitabla yürürken (yazıhane
Güzel artist Marie Glory, tenin gü- lerde bunu tavsiye etmeyiz) gene 

zelliği hakkında bakınız .neler söylü- muvazeneye dikkat ediniz. Kendi-

soğuk 
faydası 

yor: 
''- Erkekler bizim tenimizi şeftali

ye, zambağa, güle ve daha bir çok çi
çek veya meyvalara benzetirler. Biz 
bu şairane teşbihleri bir tarafa bıraka
lım ve hakikate bakalım: Teninizin 
tazeliği, bağırsaklarınızın iyi işleme
sine bağlı bir şeydir.,, 

nizi bir musiki ritmine uydurmak Yukarda resmını gördüğünüz güzel 
hem faydalı, hem eğlenceli olur. suare robu, krrmızr renkte dantelden-

Bunu görünce Marie Glory'nin pa
tavatsızlığına hükmedeceksiniz. Fakat 
hiç de öyle değil ... Kadınlar hakikatle
ri görmeleri icabeden yerlerde bile ro
mantik bir şekilde hareket ederler. 

* dir Dekoltc.nin kenarında kırmızıya 
Bir muvazene meselesi, biraz da, maiı renkte üzümler ve asma yaprak· 

giydiğiniz ayakkabıya bağlıdır. Ya!- lan vardır. 
van ve dört köşe ökçeli iskarpm 
giymeğe hacet yoktur. Eğer yüksek,-- -----------·---

ökçeli iskarpine alışkın iseniz, al-, Eldı·venı·n tar~hı· 
çak ökçeler ayağınızı yorar. i 

Yüksek ökçeli de giyseniz, bun
da en mühim mesele, ağırlığın ayak
kabı üzerine taksim edilmesi ve sa
dece topuk üzerine yüklenmemesi
dir. Bir yığın tuvalet malzemesi kuJJa

nacak yerde, parasız vasıtalarla güzel 
olabilirsiniz. Fakat ayakta iyi dursanız ve iyi 

yÜrüseniz bile bazan b" vaziyeti, 
isti- otururken ve yahud s.andalya üze

rinde uyurken bo;..fj;.ilirsiniz. Bir 
çok kadınlar, sandalyenin kenarına 

Teninizi kuvvetlendirmek mi 
yorsanız? 

Soğuk su kullanınız. 
Teninizin gevşek olmasını mı 

yorsunuz i' isti- oturup sırtlarını gercye dayarlar. 

Soğuk havalarda çoğumuz eldiven
lerimizi giyerek sokağa çıkarız. Ya
zın, eldivenle gezenlerimiz pek • azal
mış, bu da ellerine mikrop değmesini 
istemiyen bir takım meraklılardan i
baret kalmıştır. Bu sebeble belki de el
divenin ilk defa soğuk memleketlerde 
keşfedildiğini sanırsınız. Halbuki el
diven de bir çok modaların ç1ktığı 
yer olan, Mısırda keşfedilmiştir. 

Soğuk su kullanınız. 
Teninizin solgun olmamasını mı is

tiyorsunuz ? 
Soğuk su içiniz. 

Bu :ıuretle asıl dinlenmesi lüz:wnlu 
olan vücud bir yere dayanmamış o
lur. Böylece vücud krvrılır ve omuz. 
lar Öne doğru çıkar. 

Firavun Tutankamen'in mezarında 
bulunan elbise dolabında ilk defa ola
rak giyilen eldivenlerden bir çift bu
lunmuştur. 

·· kısmında beyaz bir parça vardır. Bluz bilhassa Bu .. 1 . ah bluzun on 
··- güze sıy . . k idndir. 42 bedende bir bayan için JOO gram yün 

Bir doktor, bıyıklı erkeklerin ötekile
re göre daha az nezleye tutulduk
larını söylüyor.Kocanıza kışın men
dil yetiştirmekten usandıysanız, o
na, mesela altı ıay için, bıyık brrak
tırabilirsiniz. O buna ne der aca
ba?.,..., 

Bu sonuncu tavsiye bilhassa ehemi
yetlidir. Sabahleyin aç karnına ve ge
ce yatarken içeceğiniz soğuk suyun 
size dünyanın bütün tıivalet müstah
zırlarrndan daha fay dası dokunur. 

Sandalyada tamamiyle arkaya 
yaslanarak oturmalıdır. O zaman 
vücud kamburlapnaktan kurtuldu
ğu gibi Öne doğru eğilirken de beli
nizden değil, kalçalarınızdan eğilir

Avrupalılar, ancak on birinci asırda 
eldiven yapmağa başlamışlardır. Orta 
- çağlarda bir kimsenin bir kimseye el
diven hediye etmesi, onunla dostluğu
nu artırmak istemesi, onun elini sık
ması m<ın::lsmcı elir li. 

ogleden sonra gıyılme. . :s 
bluzun örülmesine ,kifıdı~ 

siniz. 



2. 3 -1938 ı 

B. Metaksas ve B. Komnen Balkan antantı kararları r Büdce komutaya Vilôyetler 
Dün coıkun tezahürler arasında nasll tefsir ediliyor? möflir. (Baı~ı~!.!!~J.da) 

me 1 k ti . d .. d ·· ı Balkan me k 1 1 d GUnün meselelerinde prensipleri, 1938 mali yılı ifinde yeni bir wrııi A,.dm cemeYi lnpat Komiıyonu Ri-

Cezaevi yaptırılacak 

m e e er 1 ne on u er r ez er n e zamanın hakikatlerine telif etmekle =~:: .. :nd•il::ıeiry:.~leenni'i gdieb~-- hbau:,ananl.,.ar yaeetinden 
1 

bilhassa meşgul olunmuştur. Habetis- - ., • .,.. ,,_ 1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın 

( Başr 1. inci sayfada) 
Üstündağ, merkez komutanı general 
İhsan Ilgaz, emniyet direktörü Salih 
Kılıç, yunan, romen, yugoslav general 
konaoloslan, yunan ve romen kolonile
ri tarafından ve askeri ihtiram merasi
mi yapılarak karşılanmıştır. 

Mızıka, yunan, romen istiklal marş
larını çalmıştır. Dost ve müttefik dev
letler ricali, kendilerini karşılıyanlar
la beraber, Akay idaresinin Kadıköy 

vapuru ile Tophane rıhtımına gelmiş
lerdir. 

Sevgi tezalıiirleri 
Sabahın erken saatlerinden itibaren 

misafirleri götürmekte olan hususi tre· 
nin geçtiği bütün istasyonlarda halk 
trenin geçişini coşkun tezahürlerle se • 
lamlamış ve bu, İstanbula kadar devam 
etmiştir. Pendik istasyonunda halktan 
birisi sayın başbakana "hoı geldiniz" 
diyerek orayı dolduran halkın duygu -
larına tercüman olmuş, Ekselans Me • 
taksas buna teşekkürle mukabefe etmiş
tir. 

Haydarpaşa garını ve civarını bil· 
yük bir kalabalık doldurmuştu. Misa· 
firleri Haydarpaşadan Tophaneye gö • 
türen vapur rıhtıma yanaşirken de li · 
mandaki bütün gemiler düdük çalarak 
vapuru ıelamlamıılardır. 

Haydarpaşa istasyonu ve Tophane 
nhtımr, yunan, romen ve türk bayrak -
lariyle donanmıştı. Müttefik devletler 
başvekili ile hariciye müsteşarı Topha
nede halkın büyük tezahürleriyle kar -
§llanmıtlar ve şiddetle allaşlanmrşlar • 
dır. 

Muhterem misafirlerimiz Perapala· 
sa inmitlerdir. 

Ektelôns Meıaksas'ın beyanatı 
Sayın misafirler Haydarpaşadan 

Tophaneye geçerlerken Ekselans Me • 
taksaa, kendisini karşılama.ya gelen ga· 
.zetecilere aşağıdaki beyanatta bulun· 
muşlardır: 

" - Ankara'dan çok memnun olarak 
tiönüyorum. Aramızda mevcud bağlar 
bu seferki konuşmalar neticesinde bir 
kat daha kuvvetlenmiştir. Ankarada 
enternasyonal ehemiyeti haiz son de • 
;&CCC ııa7.l'aı.. ~ ~,_ -... ..... 1 .. 1 .. n ı. .. 11 .. ..ıtik. 

Bundan başka Türkiye ile Yunanis:an 
arasında yeni bir muahede paraf.e.edıl -
di. Bu muahede Türkiye başvekıli do~
tum Celal Bayarın nisan sonunda Atı· 
nayı ziyareti sırasında imzalanacaktır. 
Yeni muahedemiz iki dost ve müttefik 
memleketi daha sıkı bir surette biribi -
rine bağlıyacaktır. 

Ekselans Komnen'in sözleri 
Romanya hariciye müste~ E.kse

tans Komnen de §Unları söylemıştır : 
"-Ankarıldan çok iyi intibalarla ay

rıldım. Tilrkiyede bütUn seyahatimiz 
tam bir kardeşlik ve samimiyet havası 
içinde geçti. Ankarada dünyanın en bü
yük adamı olan Atatü~k'U yakından ~a
nımak şerefiyle bahtıyarun. At~türk 
kudsi bir varlıktır. Allah onu sıze ve 
bize bağışlasın ve korusun.,, 

lstanbul valisinin ziyafeti 
İstanbul valisi B. OstUndağ, bugün 

aaat 13,30 da Ekselans Metaksas ve 
Komnen şerefine Parapalasta bir öğ
le ziyafeti vermiştir Bu ziyafette yu • 
nan ve romen delegasyonları azasiyle 
yunan ve romen elçileri, Atina ve Bük
reş elçilerimiz, vilayet erkanı hazır bu-

lunmutlardır. .. 
Sayın misafirler öğleden sonra mu-

.zeleri ve bazı camilerle ıehrin görülme
ğe değer yerlerini gezmişlerdir. . . 

Misafirler saat 17 de patrikhaneyı zı. 
yaret etmişler ve Patrik kendilerine bi
rer altın haç hediye etmiştir. 

Yunan kulübiindeki 
kabul resmi 

Saat 19 da Beyoğlundaki yunan ku
lübünde bir kabul resmi yapılmış, Ek • 
selans Metaksas İstanbuldaki yunan 
kolonisini kabul ederek muhtelif zat • 
larla konuşmuştur. 
Ekselans Komnen'in hareketi 

Saat 20 de 1stanbuldaki yunan kon
solosu, muhterem misafrler şerefine bir 
ziyafet vermiştir. Ekselans Komnen 
saat 22 ye doğru konsolosluktan ayrı • 
larak Sirkeciye gitmiş ve saat 22 de 
Semplon ekspresine takılan hususi bir 
vagonla Romanyaya hareket etmiştir. 
Romanya delegasyonu erkaniyle mat -
buat mülürü B. Anastasiu refakat et • 
mekte idi. 

Ekaeliins Meıaksas'in hareketi 
Ekselans Metaksas, Romanya dış 

itler musteşarını ugurıamak uzere Sır 
kecı ıstaı;yonuna gıttıkten sonra tekrar 

konsolosluğa dönmliş, saat 23 sulann -
da oradan ayrılarak saat 23.30 da husu
si trenle şehrimizden ayrılmışlardır. 

Heyecanlı te:;ahürler 
Sayın misafirler hareketlerinde de 

Atina, 1 (A.A.) - Atina 
bildiriyor: 

tan meselesinin kalmadığı, General vergninde tahliller derpİf edilmit· vilayetinde Gazi Paşa ilk okulu kar
ajansı Franko ile münasebat tesisi meseleleri tir. Bundan baıka hayatı ucu:datmak şısındaki planda gösterilen mevkide 

b? meyanda gösterilebilir. Tıpkı İn- için Vergiler üarinde tedkikler ya. Ceza evi inşası. 
B. Stoyadinoviç 
Belgrad yolunda 

Sofyadan ge~erken 
Bulgar başbakanı 

B. Köseivanofla konuş.tu 
Sof ya, 1 (A.A.) - B. Stuyadinoviç, 

kendisini Filibeden karşılayan B. Kö
seivanof'la birlikte bugün öğle üzeri 
trenle Sofyaya gelmiş ve istasyonda, 
kralın bir mümessili ile Balkan antan
tı devletleri ve Fransa elçileri tarafın· 
dan karşılanmııtır. 

B. Stoyadinoviç, gazetecilere beya
natında demiştir ki : 
"- Filibe'de dostum B. Köseivanof 

ile buluştum ve kendisile seyahat müd
detince enternasyonal vaziyet ile iki 
memleketi alakalandıran meseleler ü. 
zerinde görüştüm. Sof yada bu kısa du· 
ruşumun, resmi hiç bir mahiyeti yok· 
tur. Yakında Sofyayr resmen .ziyaret 
edeceğim. Maamafih, bu seyahatimin 
tarihi henüz daha kararlaştırılmamıı -
tır.,, 

İstasyonda yarım saat durulmuş ve 
bunu müteakib B. Stoyadinoviç aynı 
trenle Belgrada gitmek üzere yoluna 
devam etmiştir. B. Köseivanof, B. Sto
yadinoviç'i sınıra kadar· gitmek aure • 
tile uğurlamıştır. 

Balkan antantı konseyinin t~liği 
ilzerine uzun mütalea netretlen gaze
teler, tebliğin her noktasmı ayTI ay
rı tahlil ederek alman kararların e· 
hemiyetini tebarüz ettirmekte ve ta· 
mamiyle balkanlara aid meseleler ha
ricinde, konseyin, enternasyonal me
seleleri de, Balkan devletlerinin men
faatleriyle alikaları niabetinde, tet
kik eylediğini de kaydeylemektedir. 

Balkan konseyi kon/ enmaının 
bariz vasfı 

Gazeteler, Ankara kon.feranamm 
bariz vaefını, biltiln kararların mut
lak bir muhadenet havası içinde alın
ını' olması keyfiyetinin tefkil ettiği
ne de ayrıca işaret eylemektedir. Ga· 
zeteler Akdeniz politikası hakkında 

dört devletin fikirlerini büyük dev
letleri biribirinden ayıran anlqmaz
lrklar karıısında hakimane ve mute
dil bir bitaraflık olduğunu söylemek
tedir. Gazeteler diyorlar ki: Balkan 
antantı, Ankara kararları ile sulh i
dealine samimi bir surette bağlı bü
yük bir kuvvet olduğunu ~ıtennek
le kalmamıf, fakat aynı zamanda bu 
ideale hakiki ve krymetli yardımlarda 
bulunan bir ku'VVet te9kil eylediğini 
de iabat etmi§tir. 

Türk - yunan muahedesi 
eırafındaki tefsirler 

Ankarada parafe edilen türk • yu
nan munzam muahedesinden bahse
den gazeteler, bu muabedenin tiirk • 
yunan antant ve ipbirliğini kuvvet
lendirmekle kalmayıp aynı zaman<ta 

~ tevsi de ettiğini ve Ud millet tarafın

Haydarpaşadakinin aynı törenle uğur
lanıruşlar ve vaktin geç olmasına rağ
men istasyonla civarını dolduran mu -
azzam bir halk kütlesi tarafından hara-
retle alkışlanmışlardır. Bilhassa mızı • 
ka milli marşları çalarken, tezahürler 
çok heyecanlı bir manzara arzetmekte 
idi. Muhterem misafirler, kendilerine 
gösterilen bu sevgi nişanelerinden çok 
mütehassis olduktan halde memleke • 
temizden ayrılmışlardır. 

dan tevkle kabul ve taavib edilmi§ 
olan bu antant ve ifbirliğinin, balkan 
antantının temsil ettiği bant binası
nın ana temellerinden birini tetkil et 
mekte olduğunu müşahede ve teabit 
etmektedirler • 

Yunanistan Franko nesdine 
kimi gönderecek ? 

Atina, 1 (A.A.) - D. N. B. ajan
sı bildiriyor: Akşam gazeteleri, Bal· 
kan konferansının kararı Uzerine, ge
neral Franko nezdine ajan olarak e---

1.l: an/: ... .,, ..... ":1n."":1.,.. aDr.oUnn - ~Ü fml&al Botaari•'İnJl:vini a:mJı• 
sıyo/eı gumr~ • 

İstanbul, ı (Telefonla) - Balkan ispanya l'e Habefbtıtm 
antantı daimt konsey müzakerelerini meseleleri 
takib için Ankaraya gelmiş olan yunan Belgrad, 1 (A.A.) - Balkan an· 
ve romen gazetecileri, bu sabah hususi tantı konseyinin tebliği hakkında tef
trenle Ankaradan şehrimize gelmiıler • sirlerde bulunan Vreme gazeteti An
dir. karaya gönderdiği huıu.t muhabiri -

Matbuat umumu müdilrlilğil latan- nin yazısına ıtıfen İspanya hakkında 
bul mUmessili Neşet Halil Atay tara. balkan antantı 9imdiye kadar olduğu 
fmdan bugiln 13,30 da Perapalasta yu- gibi tam bir tarafuzlrkla hareket et
nan ve romen meslektaılanmız ıerefi - tiğini yazmaktadır. 
ne br öğle ziyafeti verilmiştir. Habeşistan meselesine gelince, Ro-

Yunanlı gazetecilerden bir kısım bu ~yanın da Yug~~avyanın yaptığı 
akşam Regel Karol vapuriyle, diğer bir gı.bi p~k yakında İtalya k~ralı ~e 
kısmı da EkselSns Metaksas'ı götüren Habef~~tan . impa;atoru" .nez.dıne bır 
trenle memleketlerine hareket ettiler elçi gonderılmes1 beklenılebılir. 

· Diğer cihetten biltün gazeteler 
Delegasyonların diğer azalan Tilrkiye Cumhur Reisi Kemal Ata-

da gittiler türk'ün Balkan basın mUmeaaillerine 
Yunan hariciye nezareti siyasi işler balkan antantı devletlerinin birliği 

direktörü Bay Papadakis ile yunan de· hakkında yaptığı beyanatı olduğu gi-
bi ne,retmektedirler. 

legasyonunun diğer azbı bugün saat 
18 de Romanya vapur idaresinin Re gel Milletler Cemiyeti ve 
Karol vapuru ile Atinaya hareket et- Balkan antantı 
mişlerdir. 

Atina matbuat cemiyeti reisi Bay 
Zarifinin riyasetindeki yunan matbuat 
heyetinin mühim bi rkısım ve Roman
ya matbuat müşaviri Bay Dragu ve re
fikası da aynı vapurla Atinaya hareket 
etmiılerdir. 

1 Küçük Dış Haberler 

X Nevyork - Zengin bir avukatın 

oğlu genç l:'eter Levın mektebe gider -
ken ortadan kaçmlmıttır. Babasına ge
len bir mektupta çocuğun iadesi için 
60.000 dolar istenmektedr. 

X Moıkova-Murman ve Taimyr 
buzkıranları Mursmansk'a muvasalat 
etmişlerdir. Binlerce işçi şimal kutbu 
istasyonunu kurtaranları selaıniamıı • 
tır. 

X Moıkova - Yaprlan görüşmeler 
neticesinde, Leningrad'daki Estonya 
konsoloshanesinin kapatrlmasına ka
rar verilmiştir. Danimarka hü.kümeti 
de Leningrad'daki konsoloshanesini 
yakında kapatacağını bildirmiştir. 

X Belgrad - Emden alman mekteb 
gemisi dün Dubrovnik'e gelmiştir. 

X Cenevre - Sabık Amerika cum • 
hur reisi B. Hi.ıver, Lozan civarında 
Morges kasabasında sabık Polonya 
Cumhur reisi meşhur piyanist Pade
revski'yi ziyaret etmit ve Viyana'ya ha
reket eylemiştir. 

X Varıova- Meclis 3 martta top
lantıya çağmlmıştır. 

X Berlin - Hava ordusunun kuru • 
luıunun üçüncü yıldönümü münasebe
tiyle B. Hitler, Marepl Göring'e ma • 
repllık uaamı tevdi eyleqtir. 

Yarı resmi Vreme gazetesinin Baş
vekile biltün ıeyahatlarmda refakat 
eden huıuıt muhabiri Svetoveki, Bal
kan antantı koneeyinin kararlan hak· 
kında şu

0

nu yazıyor: 
''Balkan antantı devletleri Millet

ler Cemiyetinin dört azası olarak kal
mak azmindedirler. Bununla beraber 
Milletler Cemiyetinin Romanya iç iş
lerine • ekalliyetler meselesi - karış
mak istemiş olmasını tenkit eylemek 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Bunun için Balkan antantı Millet
ler Cemiyetine diğer devletlerin si
yasi istiklallerine riayet etmek mec
buriyetinde olduğunu hatırlatmak ü
zere açık ve sarih bir lisan kullan
mıştır.,, 

Fransa ve ltalya 
Paris, 1 (A.A.} - Anacıoıu Ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor : 
"Lö Tan" gazetesi bugünkü baş ya

zısında Balkan Antantı konseyinin 
Ankara toplantısında almış olduğu ka
rarlarından bahis ederek neşredilen 
tebliğde, antant devletlerinin, Cenevre 
müessesesine karşı olan bağlılıklarının 
ifade edilmiş bulurunasına ve yine bu 
devletlerin Akdenizin başlıca devlet
leriyle iyi münasebetler idamesi hu
ıusunda izhar eyledikleri arzuya bil
hassa ehemiyet atfetmektedir. 

Prensipler ve günün 
luıki.katleri 

"Le Tan" diyor ki : 
"Balkan antantı devletlerinin umu

mi politikada hürmete değer prensip
lerde ıulhun tahkimi enditeıiylc mü
tebuaia oldukları fukolunuyor. 

gıltere gibi Türkiyenin de buna karşı pılarak mamul maddelerin maliyet 2 - Keşif bedeli (82330) lira 77 ku
İtalyadan Montrö mukavelesine iştira- liatlaruıa mÜeHİr ba~ı ibtidai ma.d. ruştur. 
kini istediği görülmektedir. Bunun deler ünrindeki vergilerin de tahli- 3 - 1937 yılı mali senesi içinde 
Romadaki akisleri alika ile beklenil- li cihetine gidilecektir. başlanacak olan bu işin (yirmi bin) 
mektedir. ,. Devlet varidatı, memle~tin eko. liralık mikdannın 937 mali yılı için-
Habeıistan ilhakının tanınması nomik bünyesinde yıl geçtikçe art- de bitirilmesi şarttır. 

makta olan devamlı inkiıalı takib 4 - Aşağıda yazılı şartname ve 
ve italyan gazeteleri eylemektedir. Büdcemizdeki la~a- evrak Aydın C. M. U. liğinde para-

Milano, 1 (A.A.) - İtalya impara- lık da bu artııların bir mah•ulüdür. sız görülebilir. 
torluğunun Balkan antantı tarafından Memleketimizde bütün vatandaf· A) - Eksiltme şartnamesi 
tanınması matbuatı, büyük bir memnu- larıma inıirah vermekte olan bu in. B) - Mukavele projesi 
niyetle bahis mevzu etmekte ve bunu kiıalın geçen ;yıllarda olduğu gibi C) .- Bayr,dırlık itleri genel ,arf 
enternasyonal anlaşma yolunda mü- önümü:zdeki yılda da devam edece· namesı 
him bir adım olarak tefsir eylemekte- ğinde fÜphe edilmemek lazımdır. Ç) - Keşif cetveli, silsilei fiat 
dir. Vatandatlarımın önümüzdeki yıl c~tveli, Metraj cetveli. 

Korriera Della Sera diyor ki : zarfında da devlete kartı olan mali . D) - Nafıa !3akanhğr yapı işleri 
"Balkan devletlerinin son kararları mükellefiyetlerini ödemek huau•un- ıntaat tartnamesı. 

mühim bir hadise teşkil etmekte ve da büyük kolaylıklar göreceklerin- E) - Fe.nni şartname 
balkan siyasetinin bazı garb diploma- den kuvvetle eminim. 5 - Eksıltme 11 mart 1938 cuma 
ıi faliyetlerinden ayrılmasına zemin • * • gilnü saat onbeşde Aydın C. M. U. 
hazırlamaktadır. Hükümet, mülhak büdce ile idare liği dairesinde mliteşekkil komisyon-

Franko rejimini tanımak kararı da edilen dairelerin 1938 linan• yılı da yaprlacaktır. 
balkan hükümetlerinin realist zihni- büdcelerini de dün Kamutaya ver- 6 - Eksiltme (KAPALI ZARF) 
yetlerini gösterir. mit bulunmaktadır. usuliyle yapılacaktır. 

Gazetta del Popolo şunu yazıyor : 7 - Eksiltmeye girebilmek için 
"Ankara kararları Avrupa siyaseti- ' """'I taliplerin (Beı bin Uç y<iz altmıf ye· 

nin değiıeceğine kati bir iyaret olarak I di) lira muvakkat teminat vermesi ve 
telakki edilebilir. Montrö anlaşmasına Stanbul borsası bundan batka aşağıda yazılı vesika· 
gelince, İtalyanın buna iştiraki için ları haiz bulunmaları lizımdrr. 
daıha bazı mHelelerin tavzih edilmesi 1 - 3 - 1938 A) - Nafıa Bakanlığından alman 
lbımdır.,, 1937 yılına aid müteahh.idlik vesikası. 
Stampa gazetesi de şöyle diyor: PARALAR B) - 937 yılına ait Ticaret oda· 

"Balkan antantı devletleri, Habcşis- sı vesikası. 
tanın İtalya tarafından zabtedilmiş ol- ALIŞ SATIŞ 8 - Teklif mektupları yukarda 
maaı keyfiyetini nihayetsiz tanımama- Sterlin 627.- 632.- betinci maddede yazrlı satten bir sa-
nın manasız olduğunu anlamışlardır. ~~~~ 1~i:- 1!~:= at evveline kadar Aydın C. M. U. li-
Belçika ise o kadar ıüratle ilerleyemi- Liret 96.- 105.- ğinde miltefekkil komisyona getire· 
yor. Çünkü orada partiler arasında mis Belç. frangı 80.- 84.- rek makbuz mukabilinde verecekler· 
kin oyunların h&kim bulunduğu bir ~~~~gı s17~:_ ;;;;_ dir. Posta ile gönderilecek mektupla· 
parlamento ıiıtemi vardır.,, Leva 20.- 23.- rın nihayet beşinci maddede yazdı 

ltalya 
İngiltere ile ınlaımak i~in 

ne gibi 19yler istiyor 1 
(Bap 1 inci sayfada) 

giltere ile tam mUaavat istemektedir. 

' ··~ İtalya anlaııldıtma gGre !lmdl sadece 
şümulü, 1935 senesinde imza edilen 
muvakkat anlaşmanınkinden daha ge· 
ni§ bir beyannamenin imzasını iste· 
mektedir. Bu beyanname ile İtalyanın 
vaziyeti Akdenizden istifade etmesini 
Roma için hayati bir mesele haline ge
tirdiği ve latin menfaatleri için de fev
kalade bir ehemiyet kesbettiği teslim 
edilecektir. 

Deni~ kuvvetleri 
Deniz kuvvetleri noktasından Ro • 

ma, şimdiki Nyon karakol gemileri sis
temi modelinde bir muvazene sistemeyi 
dUşünmektedir. Bu sistem sayesinde Si 
cilyarun ,ark bölgesinde bir italyan ha
kimiyeti kurulacak ve esaslı bir strate -
ji noktası olan Bon burnu ile Sicilya a· 
raaındaki boğazı kontrol etmek kabil 
olacaktır. 

1 talya ve Süvey§ kanalı 
İtalya kSfi mikdarda Süveyş kana

lı aksyonu satrn alarak idare medisinde 
temsil edilmeği arzu etmekte ise de ka
nalın müdafaasına ittirak etmeği taleb, 
büyük bir ihtimalle, halledilemiyecek 
olan bir takım meselelerin çıkmasına 
yol açacaktır. 

Şimdiki halde bu muhtelif noktalar
la birlikte Mısırdaki Sudan hududunun 
tashihi ve Habeı kabilelerine ingiliz so
maliıi ile Kenyadan geçmek hakkının 

verilmesi meselesi gözden geçirilmek -
tedir. 

Biiyiik faşisı konseyinde 
görtlşiilece,k işler 

İyi haber alan ingiliz mahfilleri 3, 
4 ve 5 martta toplanacak olan büyük 
fa§ist meclisinin yapılan propaganda . 
ya nihayet verilmesi için İngiltere ta • 
rafından gösterilen arzu, Libya ve İs • 
panyadaki İtalyan kıtalarının kısmen 
geri alınması ve orta Avrupada İtalya -
run hazırladığı raporu tetkik edeceğini 
sanmaktadırlar. 

Eğer biitiin noktalarda 
uyuıul.amazsa ••• 

Görüşmelere resmen on gün sonra 
başlanacaktır. Londra mahfillerinde 
sanıldığına göre Romanın istediği bü
tiln noktalarda anlaşma yapılmasına 
imkin olmadığı takdirde İtalyanlar 
Çemberlayn tarafından güdülen politi
kanın muvaffakiyetsizliğini gösterecek 
bir tekilde hareket etmektense psikolo
jik bir tesiri olacak olan sarahatten ol
dukça mahrum bir anlaıma akdetmeği 
tercih edeceklerdir. 

B~vekaleııeki ıoplanıı 
İtalyan • ingiliz müzakerelerinin e • 

saalannı kararlaıtınnak fü:ere bugün 
hatvekilette Çemberlayn'rn riyasetin
de bir toplantı yapılmıttır. Bu toplan-

Florin 65.- 70.- saate kadar gelmit olması ve dıı zar• 

~~ir:~ :ues~· it= :~:= fın mühür mumu ile iyice yapı§ttrıl• 
Pezeta -.- -.- mıı bulunması lizımdır. Postada o-
Mark 22.- 25.- lacak g~ikmeler kabul edilmez. 
Zloti 20.- 22.- 951 
Pengö 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Yen -.- -.-
Kuron 11. 30.- 32.-

.... _,_ 
Parla 
Milano 
Bnikscl 
Atina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterdam 
Praı 
Viyana 
Madrid 
Beri in 
Varıova 
Budapeşte 
Bükreı 
Belırad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

ÇEKLER 
Açılıı; 

• ..,..N..., 
24.SS 
15.1440 
4.6932 

86.7460 
3.43 

63.5175 
1.4240 

22.67 
4.2080 

12.3858 
1.9694 
4.1970 
3.9888 

106.0738 
34.2993 
2.7268 

23.665 
3.0825 

Kapanış 

-~.,~:JU 

24.165 
15.1411 
4.6910 

86.7460 
3.4292 

63.4920 
1.4133 

22.6775 
4.2063 

12.3810 
1.9688 
4.1950 
3.9875 

106.0317 
342857 
2.7268 

23.675 
3.0815 

ESHAl\I VE TAHVİLAT 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

1933 Türk Borcu I. 19.20 19.225 
(Vadeli) 

,, 
" " il. 19.20 19.20 

(Vadeli) 
10.35 10.35 Türkiye lıı Bankası 

...ı 

tıya kabine erkanından bir çoğu ve İn· 
gilterenin Roma büyük elçisi Pert de 
iştirak eylemiştir. BÜyük elçi bu hafta 
sonunda Roma'ya dönecektir. 

Şimdiden güçlükler çıkıyor 
Deyli Telgraf gazetesinin diploma· 

tik muharriri, ingiliz başvekilinin İtal 
ya ile anlaşmada §İmdiden güçlüklerle 
kartılaşmakta olduğunu bildirerek di
yor ki : 

"Sanıldığına göre, italyanlar, gö
nüllülerin geri çekilmesi hakkında in
giliz planını tam olarak kabul etmit 
bulunmamaktadırlar. İtalyanların ce
vabında munzam bir kayıd vardır. Mu
solini, fransız - iapanyol sınırında en
ternasyonal bir kontrolun yeniden 
kurulmasını istemektedir. İngiliz bat
vekili, bunu kabule tabii hazırdır, fa. 
kat bir defa bu oyuna düşman olan 
fransızlar, timdi daha kiyasetle hare -
ket etmekte ve asilerin devamlı ve he
men hemen açık bir surette alman ve 
italyan mühimmat ve tayyareleri al
makta devam ederken kontrolun yeni
den tesisini kabul eylememektedir. 
Fransızlar, bunun için, önce barb mal· 
zemesi ıevkiyatına bir nihayet veril
mesini ve mühim miktarda gönüllü ge
ri çekilmesini tart koymaktadır. 

Almanya Ue müzakere 
yapılmıyacak 

Londra, 1 (A.A.) - İtalyan - ingi. 
liz müzakerelerine muvazi olarak Al -
manya ile de müzakerelere giritilece -
ğine dair Deyli Telgraf'ın verdiği ha· 
ber salahiyetli mahfillerce tekzib o -
1 unmaktadır. 

Lord Pert'in Londra ve Roma'daki 
konuşmaları münhasıran İtalyan • in • 
giliz müzakerelerinin hazırlaıunasma 
dairdir. 

Lise binası yapt1rılacalC 
Trabzon Nafia Müclürlüiiinden Ji 
Eksiltmeye konulan iı ı 

Trabzonda yapılacak 353562 lira 89 
kuruş keşif bedelli lise binası kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konuhnuıtuı: 
on dörtte Trabzon Nafıa müdürlüğün
de toplanacak komlayon tarafından ya
pılacaktır. 

Bu işe aid evrakı keşfiye ve ~ 
meler 17 lira 68 kuruı mukabilinde 
Trabzon Nafıa müdürlüğünden alına• 
bilir. İlteyenler bu evrakı Nafıa veki
leti yapı itleri umum müdilrlüğUnde ve 
İstanbul Nafıa müdürlUğUnde g<Srebi· 
lirler. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklile
rin 17892 lira 52 kuruıluk muvakkat 
teminat vermesi, ticaret odas ıvesikası 
ve Nafıa vekllletinden alrnmrş yapı mil· 
teahhidliği vesikası göstermesi ve yap
tığı işin en büyüğünün bedeli 150.000 
liradan aşağı olmaması: ve milteahhidin 
diplomalı mUhendis veya mimar olması 
veya bunlardan biriyle müştereken teke: 
lif yapıp mukaveleyi birlikte imzalama· 
sı ıarttır. Müşterek teklif yapanların 

her ikisi de müteahhidlik vesikasını ha
iz olacak ve teminat müşterek olacaktır. 
Teklif mektubları yukarıda yazılı saat· 
ten bir saat evveline kadar sözü ge~en 
komisyon reisliğine makbuz mukabi• 
linde verilecektir. 

Posta ile göndeirlecek mektublann 
nihayet saat 14 e kadar gelmit olması 
ve dıı zarfın mühür mumu ile iyice ka• 
patılmış olması lbımdır. 

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

TM· lslllll mrt.I 
11üıesl• Yeril• lledlyel• 
İstanbul, 1 (Telefonla) - Parlat• 

İran ticaret odası ikinci reisi Hasan 
türk ve ialam eserleri müzesine bet kıy· 
metli levhayı hediye olarak göndermir 
tir. Bunlardan ikisi ceylan derisi üzeri
ne kfifi hatla yazılmrı çok eski parça • 
lardır. Konyada halı ticaretiyle uğra .. 
,an Osman Hodak da kıymetli bir türk 
kilidi hediye etmiştir. 

Kundakçdık yapmak 
istiyen biri yakalandı 
İstanbul, 1 (Telefonla) - Gece Ak• 

sarayda Horhorda bekçiler bot bir 
dükkanın içinde gürültü duyarak yak· 
lafIIlışlar, o sırada meçhul bir ıahıf 
dükkindan çıkarak kaçıp gitmiştir· 
Dükkanda yapılan tetkikler neticesin• 
de bekçiler drvarların ve döşeıneni• 
petrol içinde olduğunu görmüşlerdi~· 
İki boş gaz tenekesiyıle bir kutu kibrıt 
görülmüştür. Dükkinın bir köşesin• 
de de bir palto ile bir şapka bulunrrıur 
tur. Yapılan tahkikatta, bunların diilP 
kinın karş. '\da kerestecilik yapa'i 
Almıede aid .Iduğu anlaşılmıtur. 



2. 3. 1938 ULUS -0-

Macar hikayesi i~K·311•Z•1Ri 
Nöbetçi Eczaneler 1 Ask~rlik bahisleri l 

~·---------------·-·--------------------Puar : Ankara Eczanesi 
Pazartesi : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Salı : Halle ve Sakarya .. Ya duyulursa .. Çarşamba : Eie ve Çankaya Eczaneleri 
Perşembe : Sebat ve Y eniıehir • 
Cuma : İstanbul eczanesi 

İspanya harbinden alınan dersler: 
Yazan: Laio• N a!ı!Y Çeviren: Zahir Ferid Törümküney Cumartesi : Merkez " 

HALK ve YENl 
Sinemalarda matineler 

Hergün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.0() 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Puar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 

Piyade ve topçunun en 
9 milimetrelik tüfek ve 

iyi silahı 
obüs tür 

21.00 
Pazar ve cumarteıi günlerinden baıka 

H A L K ıinemaıında herıüıı halk 
matineleri: 12.15 Piyadenin himayesinde ilerlemiyen 

tanklar kolay bir av oluyor 
Film değişme günleri: 

t> a z a r t e s i ve C u m a •• 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihban: (1521). - Telefon, müra
caat, ııehir: (1023-1024). - Şebirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havaıazı 
Anza Memurluğu: (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Takı i Te
lefon numaraları: Zincirli cami civarı: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazarı civa
rı: (2806, 3259). - Yenişehir, Havuzba
şı, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaıı: 
Güven taksi: (3848); Birlik takıl: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus takai: (1291). 

Geri hlımetlerin ehemmiyeti bu harble bir daha anlaıılmıılır 
Tahribleri., katliamları ve bütün 

korkunç safbalariyle İspanya haI'bı gi
bi bir harbm askeri te.knisiyenlere bir 
tecrübe tahtası olmaaı bel.ki ahlaki bir 
şey görünmiyecektir. Fakat, heyhat 
ki, her zaman böyle olmuştur 1 Bütün 
tecrübi ilimler gibi, harb ilmi qe, ders
lerini ancak tecrübeden alabilir. Bed
baht İspanyanuı büyük Avrupa ordu
larının elinde bulunan bazı silahlar i
çin bir nevi talimga.h, bir nevi labora
tuvar haline geldiği inkar edilemez 
bir hakikattir. Onun içindir ki bu tec
rU.beleI'in neticelerini tahlil eden eser
ler görmekte gecikmiyecektik. 

dı. Gönüllülerden mürekkeb olan bu a- kuvvetlidir. Sonra bu top tayyarelere 
lay en mahir stratejiyi ve aşina kuman- kar§:! da muvaffakiyetle kutlanılabil
danların idaresindeydi. On bir günde mektedir. 

Gizli evlendiler. Marton henüz ev
lenmek niyetinde değildi. Fakat An
na acele ediyor ve: 

- Daha fazla beklemek manası~. 
- Diyordu. _ Gerçi kendine henüz 
bir iş bulamadın ama, bunun ne ehe
ıniyeti var. Ben çalıfıyorum. ~zaı_ı
cnn ikimize de ldfi gelir. Elverır kı; 
biribirimizi sevelim. 
Annanın bu ısrarları kartısında 

M"artonun yüzil kızarıyor ve verecek 
cevab bulamıyordu. ~i~nl.ısını çok 
seviyordu. Ancak kendını bır ~dına 
hesletmeği şerefine ve erkeklık gu
ruruna yakıştıramıyordu. Bunu kabul 
etse bile ikinci bir mesele daha var
dı. Nişa~lısının çalıttığı müeHC&Cnin 
dahili talimatnamesine göre kadın 
Jtıemurların evlendikleri takdirde 
derhal vazifelerine nihayet verilirdi. 
Binaenaleyh evli olduklarının ~u.yul
ınaması için her dakika korku ıçınde 
yaşayacaklardı. Ya duyulursa? .. 

Nihayet kızın israrları~ dayan.amı
yarak evlenmeği kabul ettı. Düğünle
rinde iki tarafın çok yakın akrabala-
rından başka kimse bulunmadı. . 

Davetlilerin bütün gayretlerıne 
rağmen düğün neteals ıeçtl. 

talebini kabul etti. Yalnız bir şartla: 
Kızı nişanlılık müddeti zarfında da 
müea&esedeki vazifesine devam ed~
cekti. Çünkü ; Annanın yabancı bır 
erkekten, bu erkek nişanlısı dahi .ol
sa para ve yardnn kabul etm~sıne 
terbiyesi müsaid değildi. Evlendıkten 
sonra tabiatiyle ifinden çıkacak ve 
mükemmel bir ev kadını olacaktı. 
Nişan merasimi parlak bir surette 

yapıldı. Umum müdür düğünün de 
bir an evvel olmasını istiyordu. An· 
na ise hazirandan evvel hazırlanamı
yacağını söylüyor ve b~nda ısra.~ e
diyordu. Haziran senenın en guzel 
bir ayı idi. Zaten hazirana da şurada 
ne kalmıftL Dört ay ... hem o zamana 
k~dar biııbirlerini daha yakrn~an ta
nırlardı. Umum müdür de razı oldu. 
Martıon ile Anna geceleri endişe 

içinde birbirlerine sokuluyorlardı. İ
kisinin de kafasında bir tek sual do
laşıyordu: 

-Ne olacak? .. 

Otobüslerin ilk ve ıon 
Seferleri 

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

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

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

Uluı M. dan Kec;iören'e 
Kec;iören'den Uluı M. na 

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

Uluı M. dan Cebeci'ye 
Cebeci.'denUluı M. na 

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

Y eniıehir'den Uluı M. na 
Uluı M. dan Yeniıebir'e 

Sabah 
ı l lı: 
ıefer 

6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

7.30 
8.00 

5.30 
7.00 

6.3() 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 -.-
7.00 
7.10 

Akıam 
Son 
aef er 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

19.00 
l!l.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

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

§ U. Meydanı ile İıtaayon arasında her 
beı dakikada bir aefer olup tren za
manları ıeferler daha aıktır. 

§ U. Meydanı ile Yenişehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her beı dakika
da; 1aat 20 den 21 e kadar her oıı da
kikada; uat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

Masamızın üatünde iki kitab var. 
Başlıkları dikkate değer bir şekilde 
biribirine benzemektedir: general Du
val tarafından yazılan: "İspanya har
bınm dersleri", ve Helmut Klotz tara
fından yazılan "Sivil lapanya harbının 
askeri dersleri". Her iki müellif de ob
jektif kalmaya çalışıyorlar. Gerçi te
mayülün ıe.ini susturmak daima müm
kün değildir. General Duval'in nasyo
nalistlere kar9ı sempatisi, Helmut 
Klotz'un hükümetçilere karşı sempa
tisinden daha az aşikar değildir. An
cak, her iki eserde de meslekten iki 
asker karıısın<la bulunduğumuz için 
bunları tahlil etmek faydasız olmıya· 
caktır. 

tamamlanan Santander'in fethi, yük- İspanya harbının en az şüphe götü· 
sek kumandanların elinde, manevra ren neticelerinden biri tankların ifla
yapmasıru bilen küçük bir ordunun pek ıııdır. Bu hususta o kadar çok şey ya
büyük bir ferdi cesarete sahib insan- zılmıştır ki artık bu herkesçe malfun 
lardan mürekkeb kıtalara karşı neler bir hakikat olmuştur. Fakat iflas.tan 
yapabileceğini göstermiştir. bahsedilirken yalnız hafif tankların 

lspanya narbının hususi karakterle- bahse mevzu olduğu unutulmamalıdır. 
ri böylece tebarüz ettirildikten sonra İspanyada hemen hemen yalnız hafif 
bu harbten umumi kıymeti haiz ders- tanklar kullanılmıştır. Ağır tanklar 
Jer çıkarmak da mümkündür. hiç görülmemiştir. 

Bir çok nasyonalist zabitlerin kana- Almanya şimdiye kadar ancak 6 ton· 
atine göre, piyadenin kıymetini çok luk hafif tanklar yapmıştı. İşte lspan· 
takdir ettiği bir silah, dokuz milimet- yada işe yaramaz olduğu meydana çı· 
relik ve otuz kurliMlnluk Schmeisser kan bu tanklardır. Sürat kazanmak i
marka alman tüfeğidir. Bomba ile bir-
likte bu tüfek avcıların en iyi silahını çin zırhı inceltmek kabil olduğu sanıl· 
teşkil etmiştir. mıştı. Bu tanklar saatte 50 kilometre 

".ı'oplara gelince, piyade yardımcısı sürat elde etmektedirler. Bu sürat çok 
olarak, düz ateşli toplardan ziyade aşır- fazladır. Biraz arızalı bir arazide tan• 
ma ateşli topların yani obüslerin üf. kın içindekiler 0 kadar sarsılmakta· 
tünlüğü farkedilmiştir. Alman ve ital- dır ki ekseriya baygın düterek maki· 
yan orduları bu neticeden aldıkları 
dersten faydalanmı§Jardır. neyi idare edemiyeceık hale gelmekte· 

General Duval'a gore, Ispanya harbı dirler. Bu yüzden harb etmeden teslim 
ne modernistlerin, yani mekanik harb olan tanklar görülmüştür. Sonra sürat 
tarafdarlarının, ne de eski tarzda harb atışın tesirini de azaltmaktadır. Niıha.
tarafdarlarının tezleri lehinde bir ne- yet, bunların zırhı kifayetsizdir. Bazı 
tice çıkarmak imkanını vermemiştir. 

zamanlar, bir makineli tüfek bile bu Şu sebebten ki materiyel vasıtaların 

* d~lar. Üç odalı küÇük biİ- apartman 
dairesi tutmuşlardı. Az kavga edip 
~k sevişerek güzel yatıyorlardı. Yal
nız saadetlerini bulutlandıran bir şey 
'7ardı. O da: Sabahları, kadının para 
kazanmak için erkenden evden çıkıp 
gitmesi, erkeğin i•o evde ev ifleriyle 
trıeŞ.gul olması idi. Bu aykırılık ol
trıasaydı, 0 zaman tam manasiyle bah
tiyar olacaklardı. Yavaş, yavaş bu va
ziyeti de tabii görmeğe başladılar. 

Umum müdür haftada iki defa ak
şam yemeklerini ~nnanm babasının 
evinde yiyordu. Bır akşam gene hep 
beraber oturuyorlardı. Bir aralık Mar
ton odadan dı,arı çıktı. Umum mü
dür bundan istifade ederek Annadan 

:..... Kuzum 1 Bu delikanlı hep ev
de mi oturur? Bunun i}i gücü yok 
mu? 

§ Akşa~J!~ıJfl!;JJ •. ~~~!lmıR.d~q .. ~M .. ış 
danına dönüşleri sinemaların dağılıı 
saatlerine tabidirler. 

General Duval her §ıeyden evel 1ı.
panya harbmdan alınacak derslerin 
ihtiyatla tellkki edilmesi lüzumu üze
rinde israr ediyor. Bu harbın içinde 
ıu•rt; iTi ~:ı rtlar mustak.beLbir Avruoa 
harbının şartlarına pek yakından ben
zememektedir. 

azlığı cephelerin her ikisini de fazla tankları kullanılamıyacak hale koya
mikdarda tank ve tayyare kullanmak bilmektedir. İtalya, 3300 kiloluk daha 
fırsatından mahrum bırakmıştır. Bu hafif tanklar imal etmiştir. O da ayni 
dava gene hal edilememiş kalmakta- hüsrana uğramıştır. Hafif tankın ön· 

dırT. ankl h d A harbt-~ Cü1U1üen ba§:ka bir işe yarayamıyaca-ar ususun a umumı e · 
yapılmış bir tecrübe İspaiya harbında ğı anliif~ır. . 

Martonu, umum müdüre bir akra
ba çocufu olarak tanrtmıtlardı. 
Amıa biraz kekeliyerek c:evab ver

di: 
- Zavallı bir türlü it bulamadı. 

Kazancı olmadığı için parası da yok. 
Beş parasız nereye gitsin. Tabii bü
tün gün evde oturuyor. 

Poıta Saatleri 
Posta aut 11 a bdar İıtanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Teahhfltlü 18 e kadardır. 

Tren Saatleri 
Haydarpqa'7a : Her sabah 8.20.Her 

akıam 19.15 ve 19,45 · 
de (salı, perfembe, ca
marteıi Toroı ıilrat.) 

Bir akşam, küçük ı:ıalonlarında baş 
başa oturuyorlardı. Hava epeyce ka
rardığı halde Anna elektriği yaktır
ınanııştı. Kadının halinde bir durgun
luk vardı. Erkek ise derin düşüncele-

- İşsiz mi? Niçin i-ş aramıyor? Bi
liyorum, biliyorum, timdi siz diye
cekainb: ki : arıyor ama bulamıyor. 
Ortalıkta işsizlik var. 

Samıun hattına : Hergün 9,35 (Xayıe
rf, Sıvaa1 Amaaya bu 
bat üerını;Jedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergfln 9,40 
Zonguldak hattı : •• 15.00 
Kırılı:kale'ye rayotobüı ,. 16.05 

Anna tasdik mahiyetinde bqmı G O N O E L J K. 
salladı. re dalmış görünüyord~. y. 

- Sana bir şey söylıyecegım ! 
Marton kendini topladı: 
- Seni dinliyorum yavrum - de

di. -
- Bizim Umum müdür bana kur 

' Yapıyor ... 
- Yani ne demek isti yonun? 
Yalnız bu kadaı;..aorabildi. Karanlık 

iyice bastırmış, artık birıbirlerinin 
Yüzlerini göremiyorlardı. 

- Seni üzmek istemezdim. Fakat, 
tırnuın müdür ciddt maksadla kur ya
Pıyor... Sana söylemek mecburiyetin
de kaldım ... 

Marton ayağa kalktı: 
- Anna ! Eğer benden ayrılıJlak 

ta ti yorsan ... 
Kadın kahkahayla güldü: 
- Budala - dedi - senin böyle 

~a?1'18 şeyler düşüneceğini bildiğim 
ıçın şimdiye kadar sana bundan ~~
&ctnıedim. Ayrılmağı düşünmem ıç~n 
•eni sevınemekliğim tazım. Halbu~ı; 
ben seni çılgınca seviyorum. .. Benım 
•e~eın kocacığım. 

karton biraz sükunet buldu. 
- Pek Ali, maksadının ciddi oldu

ğu ne malilm? 
- Maıam olmıyacak tarafı kalma

dı ki. Yarın akşam babamı ziyaret ~
derek evlenmemize müsaade etmesı
lli ittiyecek. 

- Anlamadım? 
- Evet, evet 1 
l1mum müdür orta yaşlr, şık. saç

ları yarı dökülmüf, biraz göbekU bir 
adaaıdı. Fakat mlikemmel bir koca 
nanızedi idi. Milet11esede çalışan k!z. 
larrn arasında onun evlenme talebın· 
den memnun olmıyacak bir kız _yok
tu. Tabii Anna müstesna. Belkı de, 
Annanın umum müdüre karşı takın
dığı soğuk tavrı ada~ğıza bu kara-
rı Verdirmişti. · 
Annanın ailesi, biç beklenmeyen 

bu vaziyet karşısında nasıl hareket e
deceklerini 1a9ırdılar. Uzun münaka
talar, müzakereler yapıldı. Umum 
müdürü reddedemezlerdi. Hakikati 
be anlatmalarına imkln yoktu. Anna
nm babuı umum mlldUrUn evlenme 

- Haydi canım 1 Aradıktan sonra Hicri - 1356 
Zilhicce: 29 

S. D. 

Rumt - 1353 
Şubat: 17 

S. D. 
pek ala iş bulunur. İsterseniz ben si· 
ze bunu isbat edebilirim. 

Anna itiraz etti: 
- Pek o kadar baait olacağını tah

min edemiyorum. 
Umum müdürün canı sıkılmıştı. 

Demek, nişanlısı daha onun kim ol
duğunun farkında değil~i. O is!e.di~
ten sonra elli adama da ış bulab11ırd1. 

- Delikanlının iemi neydi? Unut-
tum. 

Anna, Marton hakkında lazım ge
len izahatı verdi. Bu mesele üzerinde 

0 akşam daha fazla durmadılar. 
Biraz sonra umum müdür gitti. An~ 
anın annesi içini çekerek söylendi: n .• 
_ Aman Allahım, bu ışın sonu ne 

olacak? Ya hakikat meydana çıkarsa? 
Şubat, mart, nisan ... mayıs, ~ylar 

geçiyordu. Kan ve kocanın end1şele
ri umum müdürün ise aşkı ve sabırsız -
lığı gittikçe artıyordu. 

Bir akşam gene hep beraber oturu
yorlardı. 

Umum müdilr birden Annaya döne-
rek: 

- Az kalsın unutuyordum. Bizim 
delikanlıya iş buldum. - dedi. 

Hepsinin hayretten ve sevinçten a
ğ•zları açık kaldı. Marton f&Şkınlıkla 
elindeki şarab kadehini yere düşür
dü. 

Umum müdür çalımlı bir tavurla 
anlatıyordu: 

- Söylemedim mi? Aradıkta'n son
ra iş bulunmamasına imkan yoktur. 
Tabii kendi müesseseme almıyorum. 
İnsan kendi müessesesine alacağı a
damları bir seçer. Rast gele işe yara
mayan kimseleri almaz. Onu ... 

Burada biraz durdu. Sözlerinin tesi
rini kuvvetlendirmek istiyordu. 

- Ameriklılara yamadım. Ameri
kalılar bizim B. vilayetindeki şişe 
fabrikamızın işletmesini Uzerlerine 
ahrlarkOf, kendilerine fabrika direk
törünun müe111eaemiz tarafından ta
yin olunacağını fart kOflllUftuk. Bir 
kaç gUn evvel fabrikanın dirr.ktörll 
istifa etti. Ben de onun yerine Mar-

Güneş: 6 32 Akşam: 18 Ol 

Vilayet kadrolannda 
münakaleler 

Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, 
Burdur, Çoruh, Çankırı, Elazığ, Koca
eli, Kırşehir, Malatya, Maraş, Mardin, 
Muğla, İstanbul, İzmir, Rize, Van, To
kat, Seyhan, Sivas, Urfa, Zonguldak, 
Afyon, Ordu, Bolu, Tunceli villyetle
ri 1937 yılı büdcelerinde yapılması tek 
lif edilen münakaleler iç bakanlıkça 

muvafık görülmüş ve yüksek tasdike 
arzedilmek üzere baş bakanlığa veril
mişti. Münakale teklifleri bakanlar he
yetince kabul edilmiş ve keyfiyet iç 
bakanlıkça vilayetlere bildirilmiştir. 

tıonu tayin ettirdim. 

Cebinden mühürlü, imzalı büyük 
bir kağıd çıkararak, işte tayin emri 
diye Martonun önüne attı. 

Delikanlı yere düşen tayin emrini 
büyük bir sevinçle aldı. Uzun, u.aun 
teşekkürler etti. Umum müdür, yap
tığı bu işten o kadar gururlanmıştı 
ki, o anda Annanın geçirdiji buhra
nın farkına bile varamadı. 

* Marton erteci sabah yeni vazifesi-
ne ba9lamak il2ere evden ayrıldı. Ara
dan bir haf~a geçti. Artık şişe fabri
kası tamamıyle Amerikalıların eline 
geçmişti. Hayatından çok memnundu. 
Yalnız bir tek kederi vardı. Bir baf
tadanıberi karısma mUteaddid mek -
tublar yazdığı halde hiç bir cevab a
lamamıştı. 

Bir sabah Annanın imzasını tatı
yan bir telgraf geldi: 

Karısı aralarında her şeyin bittlii
ni ve ayrılmaları için icab eden for
malftelerin avukatı tarafından yapı
lacağını bildiriyordu.. 

Eveli ordularm te,ekkül tarzı iti
bariyle bu hald.Jcat vudrr. Her iki cep· 
hede de askeri latalar çok kar19ıktır 
layanm bafl•"-llCmda lepanya ordusu 
•talı yukarı aüenb bir zabit kadro
auna inıhiaar etmekteydi. Yalnız Faata 
bulunan ve 34 bin kişiden milrekkeb 
bulunan Franko ordusu mütecanis bir 
askeri teşekküldü. 

da teeyyild etmiftit. Piyadenin hima- Fakat hafıf tankın bu muvaffakıyet· 
yeainde olmabızın piyadenin önüne sizliği orıta, ağır ve çok ağır tan·kların 
atılan tanklar müdafaa için kolay bir kıymetini azaltmaz. B. Helmut Klotz 
av olmaktadır. Hilkilmetçiler bu pren- bu meyanda, hakiki bir aeyyar kale 

0
• 

&ipten haberdar olmayıtlarmı Brune-
te'deki mukabil taarruzlarında pek pa- lan 75 tonluk ingiliz tanklarını zikre
balı ödemişlerdir. diyor. İçinde 13 adam bulunan, 155 mi· 

Nihayet, büyük haııbte de hayati bir limetrelik bir obüs, 75 milimetrelik 
ehemiyeti haiz olarak meydana çıkmış 
olan cephedeki kıtaların geriden bes
lenmesi davası İspanyada da ehemiye

bir topu, beş mitralyözü olan ve 50 mi
limetrelik bir zırhla çevrilen bu tank, 
cephe yarmak için kıymetli bir silih-

Onun içindir ki ilk dava bu kıtaların 
yarıamı İspanyaya geçirmekti. O za. 
man hükümetçiler denizde hakimiyeti 
muhafaza ediyordular. Frankonun Af
rikadan askerleriyle birlikte İspanya
ya geçmesine mani olabilselerdi, is
yan, her hal~e daha ilk günlerde mağ
lub edileeilirdi. Fakat zabitlerinden 
mahrum kalan hükümetçi filo iş gör
mekten aciz kaldı. Nasyonalistler Es
pana, Kanarian ve Baleorca isimli üç 
gemileri sayesinde, daha 6 ağustosda 
ablokayı yarmağa muvaffak oldular. 

tini meydana çıkarmıştır. 
""Silah ve cephane sarfiyatı nakliye tır. Bu tankın tek ve en mühim maJı

hizmetinin yetiştiremediği bir bolluk- zuru ağırlıdır ki, bu yüzden pek sağ. 
ta yapılmaktadır. Ordular, iki taarruz lam olmıyan yollardan ve köprülerden 
araaıııdaki zamanlarını cephane, top, geçememektedir. 
tayyare, tank bekliyere.k geçinnekte- Tanklar arasındaki düellolarda dai-
dirler." Bunu söliyen general Duval 
general Frankonun kafi derecede sü
ratle ilerleyemeyişinin sebebini geri 
hizmetlerinin kifayetsizliğinde arı -

Hükümetçiler tarafında c:aziyet ta
mamiyle aksiydi: 'Geniş ölçüde milis
ler vardı, fakat bunların zaıbitleri ve 
asked terbiyeleri yoktu. General Du
val'in bu harbten çıkardığı en mühim 
netice budur: İnsan bir hamlede asker 
o~ma, ~a~b, bütün diğerleri gibi öğre
nılmesı lazım gelen bir meslektir. En 
büyük cesaret bile teknik bilgilerin 
yerini alamaz. 

yor .. 

* B. Helmfut Klotz eski bir alman 
bahriye zabitidir. "Yeni alman harbı" 
isiınli eesriyle maruf° olan bu z0ıt, İs
panya harbını görmek için cumhuri
yetçilerin cephesinde bulunmuştur. 

Kendisinin buradan edindiği intiba
lar generalDuval'ın kanaatlerini ta
mamlamakta ve ekseriya onunkilerle 
birle,mektedir. B. Helmut Klotz'a gö
re İspanya harbı münakap götürmez 
bazı askeri neticeler vermittir. 

"Eğer, cesaret, azim ve hayatı istih
kar zihniyeti, barbte, bilgi ve talimin 
yerini tutbilaeydi, hükilmetçi ispanyol 
kıtalarının daima mağlub olmaları i
çin sebeb olmayacaktı. Fakat fedakar
lıklarının bir ite yarayabilmesi için 
onların daha fazla askeri vasıflara ve 
taktik bilgilere ihtiyaçları vardı." 

Gerçi Guadalajara'da hükümetçiler 
Franko kuvvetleri üzerine ehemiyetli 
bir zafer kazanmışlardır. 'General Du
val diyor ki: "Bu fena şartlar içinde 
yapılmış çetin bir tecrübe olmuştur. 
Fakat bundan aldıkları dersler nasyo
nalistlerin işine yaramıştır." 

Basık cephe.inde Bilbao ve Santan
der için yaptlan harbleri tahlil eden 
muharrir Bask kumanda heyetinin ik
tidarsızlığını isbat için ııkıntı çekmi
yor. Fazla mübalağalandırılmış olan 
Bilbao'nun meşhur demir çemberi 
',mukavemet ve salabeti olmayan safi
yane istihkamlardan başka bir şey de
ğildi." Bask'ların. tatbik ettikleri ye
gane tatktik düşmanuı taarruzunu 
beklemekten ve onu pUak:ürteceğine 
güvenmekten ibaret kaldı. 

"Bwkaye cephesinde. kara oklar li
v•iyle iıkinci, üçüncü ve dCSrdilncü 
Navar livalarına kartı mevki almıt 
yirmi Baek tlıbu.ru v&Mı. Bunlar, dlif
manm taarruzu cmuı:nda bareketau 
kalmıtlardır." Halbuki Baek'ların kar
tıaında hakiki bir ital,aıı lejyonu var· 

Bu harbın meydana çıkardığı en mü
hi~ hakikatlerden bira tayyaı eye kar
tı kullanılan bir alman topunun mü· 
kemmeliyetidir. Alman zabiderı ve 
neterleri tarafından kullanılan bu top 
hakkmda hiç bir malü.mat işaa edilme
mektedir. Ne naeyonali&t ordunun 
yüksek zabitleri, ne de italyan zabitle
ri bu mekanizmayı yakından tetkik 
müsaadeıini elde edememektedirler. 
Hü.kümotçiler de buıüa bu topun aır
nna vakıf olmuş değillerdir. Bu top -
lardan biri ne zaman ellerine düşmüşse, 
daha önce tahrib edildiiini ıörmilfler
dir. Bu top, bilhaua dinleme ve nipn al 
ma aletlerin mükemmeliyeti sayesinde 
çok tesirlidir. Ve hükilmetçilerln elin
den hava hakimiyetini alan da o ol
muştur. 

Bu harbuı öirettili 6rger bir haki
kat da tanklara karşı kullanılan İsviç
re malı 20 milimetıreliık Oerllkoıı topu
nun Uatünlüğildür. HWı:Umetçiler elin
de bulunan bu topla yapılnııt tecrübe
ler tanklara karfı en iy4 top çapının 20 
milimetre oldufunu W.t etmlttir. Bu 
çapm en büyük fayduı, topun hafif ve 
kolay hareket eder olmaaıdır. Bunun
la beraber mermisi 300 metreden 40 
milimetrelik bir aıriıı cİeltcek kadar 

ma en ağırların kazandığı tecrübe ile 

sabit olmu,tur. Sekiz buçuk tonluk 
rus tanklarının modelinde yapılmış o
lan hlikümetçi ispanyol tanklarınm 

üstünlüğü de bundan ileri gelmiştir. 
Hava harbına gelince, İapanya har

bı, avcı tayyaresinin bombardıman 
tayyaresine nazaran nisbi zaafını mey
dana çıkai:mrftır. Sürati artmıf ve si
lahları kuvvetlendirilmiş olan bombar
dıman tayyareleri avcı tayyarelerinin 
takibinden kolayca kurtulmaktadırlar. 
İki tayyare arasındaki sürat farkı es
kiden 100 e, 152 iken timdi ancak 100 e 
118 dir. Mitralyöz ateşi ancak yüz 
metreden tesirli olmaktadır. Biribir
lerine karşı saatte beş yüz kilometre 
ıüratle uçan iki tayyare ancak yarım 
saniye müddetle tesirli ateş yapmak 
imkanını bulmaktadır. Bu yüzden İs
panyada tayyare harln neticesinde dü
şen tayyarelerin mikdarı, topların dü
şürdüğünden daha azdır. Tayyareleri 
topla techiz etmek fikri de buradan 
doğmu§tur. Yirmi milimetrelik topla
rın tesir sahaı 800 metreyi bulmakta
dır. Bu itibarla tesirli atış müddeti ya
rım saniyeden Uç saniyeye çıkmakta-

dır. Bu aebebler yüzünden topu olan 
avcı tayareleri yarmın modelidir. 

Les A.nnales'ten 

• 
lzmir Enternasyonal 

Fuar.na haznlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 3-7041 
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1 
Ankara vallllğl 

1 

'istimlak edilen bina ve arsalar hakkında 
Ankara Valiliğinden : 

Ankarada yeniden kurulacak tıb fakültesi için istimlak kararname.ine 
tevfikan istimlak edilen ve kanuni usullere göre ketif, karar, illn w teblii
leri yapılan Nümune hastahanesi civarındaki bina ve aralardan kısmen n
hiblerinin kanuni ikametgihı bUinemediii için f&hıalarma tebliiat yapıla
mıyanlara gazete ile ve belediye ve mahalline uılmak .uretiyle ilineıı teb
liğ yapılmıştır. 

Binaenaleyh şahıs veya vekillerine tebliğat yapılan veya tebliğat yapılma
ıına imkin olamadığından ilanen tebliğ edilenlerin a,ağıda ada ve panel 
numaraları, sahibi ve kıymetleri yazılı gayrimenkulun aahib veya kanunt 
vekillerinin on beş gün zarfında iıtimllk muameleleri yapılmak üzere mü
racaat etmedikleri takdirde 1295 tarihli iıtimlak kanunu hükümlerine ıöre 
muamele yapılacağı ilan olunur. (558) 1151 

Sıra 

No: 
89 

sahibinin adı Ada No. Peraal 
No: 

321 12 Fatma, Hamza, Hilmi, 
Mustafa, Halil 

92 
94 
99 

167 
109 

Mehmet Ali 
Mustafa 
Lebip 
Raşit 

Abdurahrnan Süreyya 

112 Ahmet, Seyide, Behiye, 
Remziye, Ruhiye 

113 Hacı Tahir 
114 Hacı Tahir 
115 Mehmet 
116 Behiye 
117 Satı'a 

118 Satı'a 

119 Dudu 
120 Ratit 

" .. 
.. 

322 

" 
,, 

" ,, 
.. 
,, 

" 
" 
" 
n 

17 
19 
29 

1 
13 

18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

121 Simitçi Mustafa 
124 Hatice 

" 27/28 
323 8 

127 Abdurrahim 
128 Necmiye 

,, 11 

129 Mehmet Feyzi 
14 Mehmet Tevfik 

130 Halil Ahmet Adamzade 
131 Fehime 

,, 

" .. 
.. 
" 135 Fevzi ,, 

18 Hasan Rıza ve Ahmet Faik ,, 
42 Zekiye 325 

176 Hüseyin 326 
3/1 Haun Ali ve Zehra " 177 Atiye, Tekin, Rabia, Rua ,, 

55 Mutafa .. 
68 Recep, Hatice, Habibe. 327 

Emine 
70 Bahri ., 
74 Taurruf biesedarlan ar11m· ,, 

da ihtilif var 
7 5 İbrahim ve Zehra .. 
7 Akile .. 

76 Pakize ,. 
78 Zehra " 331 

12 
13 
14 
16 
17 
23 
24 
19 
1 
2 

11 
24 
12 

17 
21 

mülkün cinsi 

Ahpb ev 

.. .. .. 
n 

kıymeti 

2076 

2004 
1565 
1388 
2920 

Harap iki haneyi pmil 1205 
aru 

Ahfab ev 

.. 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" Ev ve Bahçe 

Bina ve Ana 

" .. 
Drgir hane 
Ahfab ev 

.. .. 
Bina ve ana 

Ev 
Ahpbev 

Ev ve kahvehane 
Bina ve ana 

Ah,.P ev 

• 
" .. 
,, 

" .. 
" 
" Drgir hane 

3432 

2248 
3435 
2524 
1470 
1792 
533 
328 

2704 
656 

9143 
540 
888 

4513 
7727 
768 
680 
400 

2555 
924 

5208 
886 

6704 
1595 
2168 

1947 
2342 

ı.J .. 191 

,, 

179 A:bdullah ve Necibe 
27 Cemal 

149 t.mail 
25 Nazmi 

Salim 

• .. 
,. 

" 22 
23 

173 
171 
142 

Naime ., 

22 
.23 
24 
26 
2 
7 

11 
12 
16 
17 

" .. 
" 
• 

990 
1708 
1782 
1156 
8022 
3715 

4805,50 
4513 

3875,75 
4851 
2338 

650 
1M6 

Cumhuriyet Merkez Bankasının 

172 

150 
151 

Etref .. 
Nebiye 340 
Bahriye, Şerife, Besim, D- ,, 
mile 
Bahriye ve Necmiye " 
Mimar Efref 1696 
Mimar Efref ,. 

1::::::~:~~~::::~~:~~:~~:::1 
Satlhk buğday ve arpa 

Türk Ha•a K..,_ Çm• Ş..._ 
ainden ı 

Şube ambarında toplanan (37.968) 
kilo buğday ve (30.506) kilo arpa 
20-2-1938 tarihinden itibaren yirmi 
gün müddetle müzayedeye konmut • 
tur. thale 11 mart 938 cuma pnü ıaat 
14 de yapılacaktır. İsteklilerin o gün 
f\l'beye barurmaları. 1159 

HAKIKf VALDA 
PASTiLLERİ SİZİ 

BOGAZ HASTAllKlARİLE 

1155 

1 
2 

4 

.. .. 
• 

" 
Klrôrhane 

n 

1100 
10899 
4644 

Jandarma komutanhk 
binası yapılacak 

Ankara Vatilijinden ı 

Ketif bedeli (24482) lira (78) kurut 
tan ibaret olan villyet jandarma ko
mutanlık binuı inpatı kapalı zarf u
ıuliyle eksiltmeye konmuttur. 

Eksiltme ıs • mart· 938 ıününe 

raatbyan salı pnü saat 15 de Ankara 
villyet binaaı dahilindeki nafia komiı
yonunda yapılacaktır. 

1ıtekliler teklif mektublarını, tica
ret oda11 vesika ve (1836) lira (21) ku
ruıluk muvakkat teminat mektubu ve 
ya makbuzları ve nafıa velrlletinden 
938 takvim yılına mahlut olarak aldık
ları müteahhitlik veaikalariyle birlik· 
te aözU ıeçen pnde saat (14) de ko
miıyon reisliğine vermeleri ieteklller 
buna aid ketif ve prtnameyi her ıün 
nafla mildUrliliikıde ıörebilecekleri. 

(486) 1019 

Gümrük ve inhisarlar B. 

Y azllk elbise 
yaptırılacak 

AKTiF 
KMa 1 

Altmı aan kllosnm 19.706,on 

Bulmot 
Ufaldık 

Dahildeki muhabirler ı 
Tlrk Unu 

Hariçteki muhabirler ı 
Altm: &an kilosnm 6.482,909 
Altma tahvili kabil serbest 
dörisler. 
Diler dörisler ve borçlu ldiriDı 
bald7eleri 

Hulne tahvilleri : 
Denabt• edi. ..,raıa aakdl7e 
karphiL 
Xaaıunm ı ve ı lnd maddele
rine tevfikan buiae tarafından 
nJd tedbat 

Senedat ctlzdam : 
Rulne bonoları. 
Ttcart HDedat. 

Elham ve Tahvillt CUsdanı : 
( Deruhte edilen eYrakı 

A - ) nakdi1eaiD brlllıtı .. 
( bam .. talmllt (itibari 

la7metl•) 
B - Serbest esham ve tabYillt 

A.vanalaı : 
Altm ve döYb llzeriae 
TabYlllt herine 

Hl11edarlar : 
Muhtelif : 

Gümrük Mahafua Genel Koma- 3 - Şartname, enaf komiıyonda-
tanbfl lltanbal S.tm Alma KGIDİI • dır görülebilir. 
yonanclaa 1 4 - lıteklilerin o gtln ebiltme 

1 - Gi1mrük Muhafaza Eratı için 1Utmdan 1 saat eneline kadar 2490 
3409 takan yubk elbisenin 7-3-938 1ayıb kanunun 32 inci maddesi hUk
puarteli cUnU saat ıı de kapalı sarf- milne ıare huırbyacaldan teklif 
la ekıiltmesl yapılacaktır. mektuplarmı Galata etki lthallt cBm· 

2 - TMmJan•n tutan 18749 lira rtlltl binumdald komi.,ona Yeftlle• 

ıo lmnf " ilk ..... ti 1407 llndlr. lerl. (785/405). .. 

26 ıubat 1938 vaziyeti 
LİRA 

27.711.166,35 
23.137.711,-

1.194.362,90 52.750.247,25 

762.761,94 762.761,94 

9.111.729,56 

3.399.&6 

26.781.344,94 35.903.474,16 

151. 748.563,-

14.372.277,- 144.37&.216,-

4.000.000,-
37.063.616,32 41.063.616,32 

38.103.316,02 
5.191.491,11 44.001.807 ,13 

57.243,42 
1.662.359,59 1.719.603,01 

4.500.000,-
15.443.060,61 

YKKON ı 347.520.156,49 

PASiF 
Sermaye: 

İhtiyat akçal : 

Adi Ye fHbllde 

Haaul 

Tedavüldeki banknotlar ı 

Deruhte edilen eYrala nakdi,. 
ıtanwı11D ı ve 8 iDd maddelerine 

tnfilraa buine tarafmdua vaki 
tedi,at. 

Deruhte edL nrala nakdi1e 

baki7eai. 

Karııhtı tamamen altm olaralı: 
lllveten tedaviile nsedilen. 

Reeskont mukabili illnten ted. 
vud. 

Tiltk liruı mevduatı : 

Dam taahhildatı : 

Altına tahvili kabil darisler. 

Diler dövizler ve alac:akh ldiriq 

baldJeleri. 

Muhtelif ı 

uos.1n,40 

4.516.007,70 

151.741.563.-

14.Sn.277 r-

144.376.216,-

19.000.000,-

11.000.000,-

1.597,14 

Sl.&67 .711,tl 

YEKON ı 

LİRA 

15,000.000,-

6.lll.H0,11 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: Iskonto haddi o/o 5 1/2 Albn üzerine &Tam ro 4 

nin yaptırılması açık eksiltmeye ko - muza gelmeleri ilin olunur. 

2 kulübe yapt1rdacak nulmuttur. __ <44_2)~-----~ 
inhisarlar Ankara Bat Müdirliiiün- Açık eksiltme ve ihale 10.3.938 tari- ..1111111111111111111111111111111111 -den ı . hinde saat 16 da bat. müdUrlijğümibde i y AKAN PUSELER 
Ali baba tusluı ~aıında beherı toplanacak komiıyonda icra edilecek- 5 T:~ n~i 

689 lı·ra 8 ı...-.• bedellı ve canan 1378 - ıruv -
.... ..,. ma tir. Talihlerin 103 lira 36 kurut ilkte- ;. 

lira 16 kurufluk iki keflf varüu . · · lılomla • "'llHlllllHHlllllllllllllHHlll 
prtDllQI ft P.19,leline 1k9 iW Jılllllbe- aninat ,...,le bidibe JOIUI 
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l __ V~a~kıf~la:__r .:..um=u=m~mu_· d_ür_lüg_~ ü----;;--1 
Satlhk dükkc1n ve arsalar 

.... 
>bD 
nı 

~ 
Cll 

... 
~ z 

o z 

Misaki milli 
lI. ayvaz 
Arslan H. 

İbadullah 

Koyun P. 
Atpazan 
Dede bey 

dükkan 19 800 60 27 139 
265 
4-06 
469 

5 
20 
18 
7 
8 
9 

55 
80 
87 
90 
91 
92 
93 
94 

,, 
,, 

6 800 60 60 
17 1200 90 74 
21 300 22 94 ,, 

" 18 275 21 ,, " .. .. •• 16 250 19 ,, ,, ,, .. .. 
,, 

Koyun P. 
Arslan H. 

,, 
,. 

" 
Hacı arap 

Pideciler 
zahire P. 

,, 
,, 
,, 

" 

11 200 
13 180 
45 1200 
39 700 

15 
13 
90 
52 
38 
38 
30 
41 
33 
45 
22 
22 
90 
60 

,, 
,, 
86 
61 
92 
92 
92 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
61 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 

,, 
,, 

442 
269 
457 
457 
457 
439 
439 
439 
439 
439 
439 
439 
439 
439 
439 
271 
397 
397 
397 
397 
397 
397 
397 

10 
ı.ı 

6 
2 

19 

96/97 
101 
115 
116 
117 

.. 
•• ,, 

6 500 
4 500 
4 400 

18 
22 

" ,, ,, 
.. Saraçlar 

•• ,, 
.. 

,, .. 
z dük. arsası 

dükkan 

24 550 
18 450 
17 600 
23 300 

2 123 
3 124 

4 125 
7/8 126/127 

•• ,, 
•• ,, 6 300 

35 1200 

11 128 
12 129 

., 

.. .. .. .. 
koyun pazarı 
Dellal karaca 

,, 
.. 
" 

" ,, .. 
,, dükkan arsası 

" 
,, 

.. dükkan 

.. " .. " 
,, " ,, 

22 
10 
10 
30 

10 
21 
18 
16 
17 
13 

800 
100 
100 
300 
900 
600 
800 
750 
600 
600 

20 130 
24 131 
25 132 
26 133 
24 142 

1 144 
39 145 
37 146 
29 147 

27 148 

" ,. " ,, 

7 
7 

22 
67 
45 
60 
56 
45 
45 
45 
75 

14 600 
25 1000 

" " sebze bah~esi 4880 4000 3oo 175 

26 149 
20 151 

3 458 
Sebze bahçeleri ;ı; 

6080 4560 342 175 
" 

1602 
1602 4 459 ,, 

" 
Vakıflar Genel Direktörlüğünden : 

'""-... k · d k~·n olup evsafı lazimesi yukarıda yazılı vakıf dük-Ankara mer ezın e aı . .. . . . 
ıJ. sebze bahçel<>ri peşin para ıle mulkıyetlerının satılması 1 mart 

J :::r7:3~etaribine te::;aclti eden-~a~~h":-;ü~-Ü~~~;-;6-d~wiki~~·i~;kı{ ;;;;_ 
tıınanmda Vakıflar umum müdürlüğü varidat müdürlüğünde yapılacaktır. 
Satış şartlarını görmek istiyenlerin ihale gününe kadar her gün adı geçen 
txlüdürlüğe müracaatları. (548) 1149 

Satıhk arsa 
Vakıflar Genel Direktörlüğünden: 

Metre Muhammen bedeli Muvakat teminatı 
Lira Lira 
10263 770 

Mahallesi Mevkii murabbaı 
Sostan Soğukkuyu sokağı 3421 

"' k f lazA imesi yazdı arsanın kapalx zarf usuliyle ve peşin pa-
a: u arıda evsa ı . . · · .. d 

ta ile mülki etinin satışı artırmaya konulmuş ıse de bırıncı artırma.~~ . 

det. . . d y ·ı bedel layik had görülmediğinden iş 16. 2. 938 gunun-
ı ıçın e verı en 'hl · b "'n 

de . . . müddetle pazarlığa bırakılmıştır. Talı erın er gu 
. n ıtıbaren bır ay müdürlü~üne müracaatları. 
ıkinci vakıf apartmanında vakıflar umum g 942 

(419) 

··, .. A. · Levazım .AmirliOi · 

Saman ahnacak 
Ankara levazım amirliği satın Al. K.: 

1 - Harb okulu hayvanatı ihtiyacı 
olan 160 ton samanın açık eksiltmesi 
lS mart 938 saat 15 de Ankara Lv. 
lnıirliği Sa. Al. Ko. da yapılaca~r .. 

2 - Muhammen bedeli 2640 lıra ılk 
teıninatı 198 liradır şartnamesi her gün 
k?nıisyonda görülür. İstek~leri1:1 kanu
nı Vesika ve teminatla bellı vakıtte ko
lllisyonda bulunmaları. (504) 1045 

Yufka ahnocak 
Anlı:ara levazım amirliği sabn Al. K.: 

1 - Harb okulu ve Cebeci hastane6i 
için 13000 kilo yufkanın açık eksiltme
si 14 mart 938 saat 15 de Ankara Lv. 
aınirliği Sa. Al. Ko. da yapılacak:ır .. 

2 - Muhammen bedeli 2990 lıra ılk 
teıninatt 224 lira 25 kuru~tur. Şartna
nıesj her gün komisyonda görül~. İs
teklilerin kanuni vesika ve temınatla 
belli vakitte.komisyonda bulunmaları. 

(503) 1044 

70 kalem kimya 
alôtı ahnacak 

M. M. V. Satın Alma Ko.dan: 

Eksiltme günü talip çıkmayan 70 
kelem kimya alat ve edevatı pazarlık
la satın alınacaktır. Hepsine tahmin 

edilen fiat 2367 liradır. 

ı Pazarlığı 3 mart 938 cumartesi günü 
saat 10 da M.M.V. satın alma ko.da ya· 
pılacaktır. İstekliler kanuni 177 lira 
53 kuruşluk teminatlariyle birlikte 
eksiltme gün ve saatinde M. M. V. 
satın alma ko. na müracaat etsinler. 

(467) 1012 

Münakasa durdurulması 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 _ Kapalı zarfla eksiltmeye k~-

la 56 kalem Elektrik malzemesı-nu n . . . 
nin alımından vaz geçılmıştır. 

(566) 1156 

Kımyon listlklerl ıllnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

misyonundan : 

Dunlop, Gudyar, Fayreston, Miş
len, Kontinantal markalarından ol
mak üzere muhtelif ebadda iç ve dış 
kamyon lastikkri kapalı zarfla satın 
alınacaktır. 

Hepsinin tahmin edilen fiatı 12000 
liradır. 

Muvakkat teminatı 900 liradır. 

Eksiltme:.i 15.3.938 salı günü saat 11 

dedir. Şartname bedelsiz olarak sat.n 
alma komisyonunda görülebilir. 

Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat 
ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü madde 
de yazılı belgelerle birlikte idari şart 
namenin 4 maddesinin F fıkrasında 

ya.tılı Ş"kilde hazırlayacakları teklif 
mektuplarım ihale saatmdan beheme
hal bir saat evvel M. M. V. satın al
ma komisyonuna vermeleri. (527) 

1104 

uı:us -n-
d 

dır. dair nafıa vekaletinden musaddak eıı. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinde ve Haydarpa -
şada tesellüm ve sevk tefliğinde dağı
tılacaktır. 

liyet vesikası. (516) 1109 

Vezin, muşamba saire 

ücretleri hakkında Cins ve mikdan Muhammen Muvakkat 

· · Baymdırhk Bakanlıoı .. 

Lokomobil alınacak 
Nafia Vekaletinden: 

Müteahhidi tarafından Derince 
travers fabrikasında monte edilip 
mukavele ve şartnamesindeki fenni 
evsafı tutmadığından reddedilen 1 a
det lokomobil ve teferrüatr 22000 lira 
muhammen bedelle yeniden açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 5 nisan 938 salı günü saat 
on beşte Ankarada Nafia vekaleti mal
zeme eksiltme komisyonu odasında 

yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrua
tı parasız olarak Ankarada Vekalet 
malzeme dairesinden ve Berlinde türk 
Ticaret odasından alınacaktır. 

Muvakkat teminat 1650 liradır. 
İsteklilerin Nafıa Vekaletinden 

alınmış müteahhitlik vesikası ile bir
likte 5-4-938 salı günü saat 15 de An
karada Vekiilet malzeme eksiltme ko
misyonunda hazır bulunmaları lazım-
dır. (397) 885 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden: 

1 - İstekli çıkmamış olan Nafıa 
Vekaleti lokantasının mutfak kısmın· 
da yapılacak tadilat ve sıhi tesisat işi 
gene aym şartlarla eksiltmeye çıkarıl-

mıştır. 

Keşif bedeli 4311 lira 13 kuruştur. 
2 - Eksiltme 11.3.1938 cuma günü 

saat 15 te Nafıa Vekaleti yapı i~eri 
eksiltme komisyonu odasında pazar· 
lıkla yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak 22 kuruş bedel muka· 
bilinde yapı işleri umum müdürlüğün 
den alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
tekliflerin 323 lira 33 kuruşluk muvak 
kat teminat vermeleri ve yapı işleri 

umum müdürlüğünden bu iş için alın
mış hususi vesikayı haiz bulunmaları 
lazımdır. (450) 968 

.; ::; . .J:;;_·,ı" . :. " • ,. . ' ' 
~~:ı~Beledıye er·.,.· , 
... ı',t'" 

Otobüs, kamyon ve hasta 
nakliye otomobili 

ah nacak 
Adana Belediye Reisliğinden 

10 • 12 adet fabrika malı karoserili 

otobüs ile bir adet devirme tertibatlı 

3.5 - 4 tonluk kamyon ve bir tane çifte 
yataklı hasta nakliye otomobili alına~ 
caktır. Teklif yapmak ve fazla tafsi
lat almak istiyenlerin Adana belediye
sine müracaatları ilan olunur. (477) 

995 

1 
Devlet demiryolları 1 _____ , 

Kayın 
• 

traversı ah nacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatı ile mikdarları aşağl'da yazılı 
iki liste muhteviyatı kayın travesler 17.3.938 perşembe günü saat 15.30 da 

kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. . ·ı 
Bu işe irmck istiyenl~r her liste hizasında yazılı ~uvakkat temına~ ı e 

kanunun tayın ettıgı vcsıkaıan ve na'fb. muteannıanR. esııtası ve teklifle-

rini ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 474 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa ve Eskişehir, İzmir vezne-

lerinde satılmaktadır. (528) 1148 
Eksiltme cinsi mikdarı Muhammen Muvakkat 
listesi. adet bedel teminatı 

No. 
1 
2 

kayın 

" 

Jll.000 
33.000 

Makina yağlan almacak 
D. Demir Yollan Sabn Alma Komi 

syonundan: 

Muhammen bedeli ve muvakkat te • 
minatları ve mikdarları aşağıda yazılı 
yağlar ayrı ayrı ihale edilmek şartile 
11-3-1938 cuma günü saat 15 ten itiba-

324.120 
94.710 

16.714, 80 
5.985, 50 

lira 
,, 

ren sıra ile Ankarada idare binasında 
ve kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda 

gösterilen muvakkat teminatlariyle 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve 

nafıa müteahhidlik vesikası ve teklif· 
lerini aynı gün saat on dörde kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazım • 

bedel 
Lira 

250 ton sürşof yağı 52.000 
1100 " rezidü yağı 114.500 
250 •• mazot 17.125 

(445) 

teminat 
Lira 
3.850 
6.975 
1.284,37 
967 

Muhtelif inşaat 
D. D. Yolları Merıkez 1. ci Komis

yonundan: 
Avrupa hattında Yedilrule istasyo

nunda yıkanma ve yemekhane binası 

ile tahtani geçit inşası ve Yenimahal
le istasyonunda iki bekleme mahalli 
yapılması işleri kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

ı - Bu i§lerin keşif bedeli 50.000 li
radır. 

2 - İstekliler bu işe ai<i şartname 
ve sair evrakı devlet demir yollarının 
Ankara, Haydarpaşa ve Sirıked vezne
lerinden 2.50 lira mukabilinde alabi
lirler. 

3 - Eksiltme 23.3.938 tarihinde çar· 
şamba günü saat 15 de Ankarada dev
let demir yolları yol dairesinde mer
kez birinci komisyonca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek içın is
teklilerin aşağıda yazılı teminat Vf 

vesaiki ayni gün saat 14 de kadar ko
misyon; tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

A) 2490 sayılı kanun ahkamına uy~ 
gun 3750 liralık muvakkat teminat, 

B) Bu kanunun tayin ettiği vesika· 
lar, 

C) Nafıa vekaletinden musaddak eh-
liyet vesikası, (514) 1107 

Elektrik ve 
tesisatı 

telefon 

D. D. Yollan Mel"kez 1. ci Komis
yonundan: 

Sivasta Cer atelyeleri mUdilrlilk, ka· 
pıcı ve kantin binaları elelQtrik, aaat 
ve telefon teeisatının yapılması kapa· 
Ix zarf uauliyle eksiltmeye konmu9· 
tur. 

ı - Bu itlerin ke§if bedeli 7300 lira
dır. 

D. D. Yollan Umum Müdürlüğün.. 

den : 

10.3.938 tarihinden itibaren: 

Vezin ücretleri, dolu vagonlarda 
(100) boş vagonlarda (75) kuruşa ve 
müşamba Ucrotleri, vagonlara örtül
mek üzere verilenler için (250) istas
yonlarda eşya istiflerine örtülmek ü
zere verilenler için (100) kuruşa ve 
d~tek, zincir, halat, ip ve sair müte
harrik eçhize ücretleri de (100) kuru
şa indirilmif ve iç kapak ücretleri kal
dırılmı~tır. Samsun - Sivas k~ma a
id 8 numaralı vezin ve teçhizat tarifesi 
lağvedilmiştir. ( 550) 1150 

Demir malzeme ahnacak 
D. D. Yolları Merkez 1. ci Komia

yonundan : 

Muhtelif istasyonlarda inşa edile· 
cek zahire hangarları için montaja ha
zır bir halde takriben 210 ton demir 
malzeme mübayaası kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu malzemenin muhammen be
deli 50.000 liradır. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname ve 
sair evrakı devlet demir yollarının 

Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci vez
nelerinden 2.50 lira bedel mukabilin
de alabilirler. 

3 - Eksiltme 21.3.938 tarihinde pa
zartesi günü saat 15 de Ankarada dev
let demir yolları yol dairesinde mer
kez birinci komisyonunca yapı1acak-

tır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki ayni gün saat 14 de kadar ko
misyona tevdi etmi§ olmaları lazım

dır. 
A) 2490 sayılı kanun ahkam~na uy· 

gun 3750 liralık muvakkat temınat, 
B) Bu kanunun tayin ettiği vesika

lar, 
C) Nafia vekaletinden musaddak eh· 

liyet vesikaları, (515) 1108 

Kayın a§aç ahnacak 
2 - İstekliler bu işe aid şartname ve 

sair evrakı devlet demir yollarının D D. Yolları Satm Alma Komis • 
An.kara, Haydarpata ve Sirkeci vezne- yocıundan : 
terinden 37 kuruş mukabilinde alabi- Muhammen bedeli 17920 lira olan 
lirler. 16000 adet kaym ağaç 10.3.938 perşem-

3 - Eksiltme 18.3.938 tarihinde cu- be günü saat 15.15 de kaplı zarf usu
ma günü eaat 15 de Aııkarada de-vlet liyie Ankarada idare binMında satın 
demiryolları yol dairesinde merkez bi- alınacaktır. 

rinci komisyonunca yapılacaktır. Bu ife girmek istiyenlerin 1344 lira· 
4 - Eksiltmeye girebilmek için is· bk muvakkat teminat ile kanunun ta· 

teklilerin teklif m~tubiyle birlikte a- yin ettiği vesikaları ve nafıa müteah
şağıda yazılı teminat ve veaaiki ayni hidlik vesika.ar ve tekliflerini aynı gün 
gün saat 14 de kadar komisyon reiııli- saat 14.15 e kadar komisyon reisliğine 
ğine tevdi etmiş olmaları laznndır. vermeleri lazımdır. 

A) 2490 sayılı kanun ahklmına uy- Şartnameler parasız olarak Anka-
gun 547.50 liralık muvakkat teminat, rada malzeme daire.inden, Haydarpa

B - Bu kanunun tayin cttiğıi vesi· ,ada tesellüm ve sevk ıefliğinden, iz. 
kalar, mir ve Eskişehir idare mağazalarmdaıt 

C) Bu gibi ifleri başarmı§ olduğuna dağıtılmaktadır. (452) 986 

Tahmil ve tahliye eksiltmesi 
Devlet Demiryolları Birinci işletme Komisyonundan : 

Ameliyenin cinsi Dökme. Cevher, Maden kömUrU, Kok kömüril ve Briket Malzeme ve muhtelif eıya 
Muhammen Tutarı Ton Muhammen Tutarı Ton Muhammen Tutarı 

Ton bedel kuruş beciel kıırnş bedeli kur•ış 

ı - v <.tJ:ıUl' cıaııııınc.ıe vınçlt supaıan yapmak, bu ameııyeue rıhtım veya va~uı 
güvertesine vermek, bırakmak da dahildir. 64991 

2 - Supalandan açıkıı vagona tahmil ve mütekabilen vagondan supalan yap
mak ve idare vinçiyle vagondan denize vermek veya mütekabilen deniz-
den almak. . 72919 

3 - Vinç iştiraki olmaksızın rıhtım veya silo iskelesine veya güverteden 
vagona tahmil etmek veya mütekabilen. 34514 

4 - Supalandan alınıp açık araziye nakil ve istif etmek mütekabilen. 34511 
5 - Silo iskelesine yanaşmış vapur güvertesinden veya silo iskelesinden na-

kil ve yerleştirmek. 
6 - Vinç iştiraki olmaksızın vagondan açık araziye mağazalara nakil ve is

tif ve mütekabilen. 
7 - Vagondan idare vinçi ile açık eraziye ve istif ve mütekabilen. 
8 - Vinçsiz merakibi bahriyeden küf eler le veya ar kah veya el ile çıkarıla

rak vagona tahmil açık araziye mağazalara nakil ve istif ve mütekabilen 
9-Vagondan olukla tahliye 

56623 

567 

264125 

12 

8 

22 
24 

6 

14 
8 

24 
6 

10-Saatle müteahhitten alınacak amele. 
11-Yevmiye ile alınacak amele. 

67 20 
753 140 

Umumi tonaj yekQnu 

779892 4418 

583352 3340 

759308 510 
828264 

792722 
3084 

13608 341 

3757146 11693 

1340 
105420 

1U6tb0 

TON 

2 6 4 1 ı .:> 

1 1 6 9 3 
6 2 6 6 2 

3 3 8 4 8 o 

30 

12 

25 
24 

10 

ıs 

10 

28 
10 

132540 4100 

40080 13688 

12750 12417 

9844 
30840 

9548 2930 
- 19683 

225758 6?662 

KURUŞ 

3 7 5 7 1 4 6 
2 2 5 7 5 8 

1 o 6 o 8 3 6 
1 o 6 7 6 o 

5 l 5 u .:> u u 

30 

10 

20 
20 

18 

25 
15 

24 
1.2 

123000 

136880 

248340 

246100 

70320 
236196 

1060836 

. İdare~izi~ ~e.rince li~~nına bir sene zarfın~a. gelec7k ~lan ma~en, kok briket kömilrlerile muhtelif efya ve malzemenin ıı ameliyedn ibaret tah
mıl ve tahlıye ışı hır sene muddetle yukarıda takrıbı tona] mıkdarlarıle her ameliyenin hizalarında yazılı tahmin bedelleri üzerinden 9.3.938 tarihine 
müsadif çarşamba ~ün~ sa~t 11 de Haydarpaş~da. Gar binas~ ~a?ilindeki birinci işletme komisyonu tarafından kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Y~karı~a her a?1elıyenın hızasında yazılı t~na1 m.ıkdarı takrıb~dır v~ uı~um mikdal' 338480 ton olarak tahmin edilmiştir. Bu mikdar ihaleyi müteakip 
akıt ve .ımza edılecek muka~eleye e.sas teşkı_l et~ı!ecek ~e müteah~ıt hır. sene zarfında Derince limanına gelecek olan maden, kok, briket kömürleriyle 
muhtelıf eşya ve_malz7~enın :ahmıl ve ~ahlıyesı~ı teahhut ed~cektır. Bu ışe girmek istiyenlerin (3825) lira (25) kuru~luk muvakkat teminatla 2490 sa
yılı ka~unu;11 ~ayın et:ıgı vesaık ve resmı gazet~nın 7.5.?3~ ~t.arıh ve 3257 ?u;naralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika 
v~ ~eklıflerı~ı aym gunde s~a: 10 a kadar komı~~on reısl~_gıne_ verme.len la.zım~ır. Tek.lif mektuplarında yukarıdaki listede gösterilen ameliyelerin va
hıdı kıyası fıatlarımn her bır.ınde. yapılan tenzıl~t ayrı gost.~rıle~e~~~r. Bu şekılde verılmemiş mektuplar kabul edilmiyerek iade edilecektir. Bu işe aid 
şartnameler ve mukavele P.roJelerı Haydarpaşa lıman baş. mufettı§lıgınde parasız olarak dağıtılmaktadır, (954), 1049 
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Yenihal arkası 

DAKTİLO KURSU': 44 üncü devreaine ay bqmcla bqbyor. hd ayda diploma verilir.::~=~";..,·~ 
T el: 3714 1023 

Türkiyenin en eski 

rauGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ· 5· KURUŞ 

YARIN· KURACAG 1 N iZ · EVİN·TEMELİDİR 
~· 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

............................. ....,.. ............................................... . 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından : 

Sekizinci arttırma haftası içinde Bankamıza en az 10 lira yatı
rarak bir tasarruf hesabı açtıranlar, ve yahut, evvelce mevcud olan 
hesaplarına en az 10 lira yatıranlar arasında dağıtılacak 1000 lira
ltk mükafat için Martın 3 üncü perşembe günü saat 15 de Merkez 
Binamız holünde kur'a çekilecektir. İsteklilerin hazır bulunabile
ceklerini sayın müşterilerimize bildiririz. 

Krem Bal~awnin 
Kumral, Sanşm, Esmer her te~e.tevaf~k ed~n ye.gane srhhi krem

lerdir. Cildi besler. Çil, Le.ke ve sıvılcelerı kamılen ızale ed .. er •. !ar~ 
asırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları sıhhı guzellık 
kremleridir. 

KREM BALSAMlN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balsamin yağlı, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balaamin yağsız, gündüz için, beyaz renkli . 
3 - Krem Balsamin acı badem, gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem, gece için, pembe renkli. 
1NG1L1Z KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, lstanbul 

596 

NEVROZiN 
~ı :J 

Baı, diı, nezle, grip, romatizma ve bütün agnların111 derhal 
keser, icabında günde Ü( kaıe ahnabilir. 1145 

llYY.. makinisti 1h111C1k 
Hava Yolları Devlet lılebne lda -

&"eainden : 

P. T. T. 
Postı nakliyıh müteahhffllal 
Ankara P. T. T. Direktörlüğün

den: 

.............. '11111111111 llllll lllll 1111111111111 il 

Küçük ilan 1<1rtlan 
Dört satırlık ldiçük ilinlardan: 
Bir defa için 30 kuruı 
İki defa için 50 kuruı 
Uç defa için 70 kuruı 
Dört defa için 80 kuruı alınır. 
Devamlı küçük ilinların her defası 
için 10 kuruı alınır. Meseli 10 defa 
neıredilecek bir ilin için 140 kurut 
alınacaktır. 
Bir kolaylık olınak üzere, her utır, 
kelime aralarındaki boıluklar müstes
na 30 harf itibar edilmiıtir. Bir küçük 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için •1-
nca 10 kuruı alımr • .................................................... 

iş arayanlar: 

Meslekten yetiımit tedris uıulüne 
vakıf bir öğretmen - Türkçe ile mu
kayeseli pratik ve grematikal fransız
ca öğretmektedir. Ulus: C. B. ruınu -
zuna yazı ile müracaat. 1077 

Mühendiı - Yalnız Nafıa Bakanlı· 
ğma tazminat borcu olan serbest bir 
mühendis i!I aramaktadır. Ulus'da 
M. h. s. rumuzuna yazı ile müracaat 
edilmesi. 1097 

Almanca ve türkçe bilen ecnebi bir 
bayan iyi bir türk ailesi nezdinde mü -
rebbiyelik veya her hangi bir it aramak
tadır. R. E. Ulusa müracaat. 1142 

Kiralık: 

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

Kiralık dükkin - Alt katiyle bera -
ber lokanta ve aile mutbağı tesisine de 
yarar. Yenişehir, Meşrutiyet caddesi 
Türke sokağı köıesinde. Telefon: 3835 
- 1502 1154 

Kiralık - 2 oda, 1 hol, Sıhhiye Ve
kaleti yanındadır. Dikmen caddesi ba19 
langıcı, Tevfik Balıkçı apartımanı ya -
nındaki sebzedye müracaat. 1162 

Kiralik ucuz daireler - MalJefede r. OQll VIIC. '&avs, ...,...,.,.__,. -1-Y -

lanışlı 2 daire. Maltepe bakkalı Abdul
laha müracaat. 1024 

Bayan ve aile için - Ust kat sıhi ve 
kaloriferli 1 veya 2 oda. Bakanlıklar 
Karakol yani Olgunlar sokak Tan a
partman kapıcıya müracaat. 1069 

Kiralık kat - Yeniıehir Dcmirtepe 
Urunç sokak Na: 2 apartmanın zemin 
katında dört odalı bir daire kiralıktır. 
Telefon: 1348 1078 

Kurslar: 

2 ayda diploma - Mart batında baıı
hyacak olan daktilo kursunun 44 üncü 
devresi iki ayda diploma verir. Y enihal 
arkası Y enihamam apartımanı kat 2 
Tel: 3714 1020 

1(1(~1 
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İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

Tashih 

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

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

Satılık: 

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

Sablık arsa - Sıhhiye Vekaleti ya
nında asfalt cadde köşe.sinde 27 • 37 
cephelidir. Blok apartıman inşasına mü-
saiddir. Tel. 3059 1039 

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

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

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

1040 

Acele Sabhk Arsa - Karanfil soka
ğında 500 metre 15 metre cephe. En 
müsait fiat 15 lira. Müracaat: 16 Se
linik cad. Tel: 2323 1057 

Başağrısı, dişağrısı 
NEVRAUI 

Bütün ısbrablan teskin eder 

G R i P ı N 
Bilhassa bunlara ka111 müessirdir. ..,~~:::~"'"'~ 

I, batında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kaşe 

Bulundurmayı unutmayınız 
Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. 

lCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABlLlR. 

!sim ve markaya dikkat. Ve her yerde ısrarla Gripin isteyiniz. 1144 

.:!'111111111111 Yenişehir çocuk yuvO"sı 1111111111111~ -- -: Modern bir ana mektebidir § - -= = : Kayıd ve kabul her gün 9 - 16 Yeni§ehir inkılap sokak ::: 

= . = - numara 15. Telefon: 1983 1161 :: - -:1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111\'''' ... 

Sabhk iki arsa - I. Y eniıehirde Sö
zenler cadd. Yi§ sokağında. II. Ankara
da - Yangın yerinde. Ehven bir fiatla 
acele satılıktır. Ulusda (S.) rumuziy-
le. 1079 

--------------------------------------~~-----( 
~-- -,-"'---~ 

boncuk ve tafta olaralıc Uç parçadan 
mürekkep gece elbisesi, 70 lira. 1 acem 
s~cadesi, 60 lira. A. B. No. 25 P osta 
kutusuna yazrlmasr 1127 

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

Müteferrik : 

Harita yapbracaklara - Maden imti
yaz ve her nevi arazi haritaları yapılır. 
İstanbul Göztepe birinci orta sokak 
No. 39 Lutfi paşa kötkünde Ne§et 1158 

,-..................... !\~ 

Silk o 
Romatizma, lumbago., 

siyatik., sinir ve soğuk al

gınlığından ileri gelen şid

detli ağrı1an teskin ve iza-

le eder. 1146 

.,, ...................... ~,,~ 

Uyanıı· Wl 
1891 

Başyazarı : A. l hsan Tokgöz 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazeteni! 
Ankarada satış yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 592 

Zayiler 

Zayi maaş cüzdanı 
Ankara maliyesinden aldığım malU

liyet maaş cüzdanımı zayi ettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hükmü yok
tur. - Ankara Demirli bahçe Görese -
ler .sokak 14 No. da Mehmet oğlu 1sma-

il Pamuk 1147 

Zayi - Gerodenin Mengen nahiye"' 
si Türkbeyli köy mektebinden 1336 da 
aldığım şehadetnamemi kaybettilll
Yenisini alacağımdan eskisinin hlikı:tıil 
yoktur. Gcredenin Mengen nahiyetl 
Beşler köyünden Beşli oğullarındaO 
1326 doğumlu Ali oğlu Mehmet Nuretı' 
tin 1163 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ANKARA PALAS 
PAVIYONUNDA 

Türkiyede ilk defa görülen 
Dünyanın en methur 

"Revue de Danse,, larından 

Trio Marino 1115 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 - İdaremiz için imtihanla ( 4) tay
yare makinisti alınacaktır. 

Taliblerden: 
A - Sıhhatlerinin havacılığa müsa

id olduğuna dair tam teşekküllü hasta
hanelerden aldıkları rapor, 

B - Tahsil vesikası, 

C - Nüfus tezkeresi sureti, 

Küçük yozgat postahanesiyle istas
yonu arasında posta nakliye müteah
hidliği 15.3.938 salı günü saat 15 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. 

Gazetemizin 27 şubat 938 tarihli ve 
5953 numaralı nüshasının onuncu say
fasında çıkan Ankara çimentoları Türk 
Anonim Şirketine aid heyeti umumiye 
toplantısına aid ilanda toplantı günü 
23 mart 938 yazılmak lazımgelirken 
sehven 25 mart 938 olarak yazılmı§ bu
lunduğundan keyfiyet tashih olunur. 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

Raimu - Femandel - Nita Raya gibi 
sinema aleminin tannmı§ yıldızları 

tarafından oynana 

,:!1111 iL. - -
BU GECE 

Alexandre Dumas Fils'in ölmez 
eserinden 

D - Polisten musaddak hüsnühal 
vesikası, 

E- 3 adet fotoğraf 14.3.938 akşamı
na kadar Ankarada hava yolları umum 
müdürlüğüne müracaat etmiş olmaları 
lazımdır. 

II - İmtihanlar Ankarada idare 
merkezinde, 1stanbulda Yeşilköy tay
yare istasyon müdürlüğünde, ve İz
mirde nafıa müdürlüğünde 18.3.938 
cuma günü saat 10 da icra edilecektir. 

Hediyelik 

Talib olanlar her gün Ankara posta 
muavinliğinde şartiamesini görebilir
ler. İhale günü saat 15 de P. T. T. MD. 
Hiğündeki eksiltme komisyonuna mü-
racaat olunmalıdır. (560) 1153 

III - Makinistlerin azami aylık üc-
reti 80 liradır. (559) 1152 
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,.SiNiR HASTALIKLARl
MOTEHASSISI 

Doktor Halit Ulaş 
Paris Salpetriare'den mezun 
Adliye sarayı hizası Sarraf 

Hakkı Ap. No. 5. Salı, cumadan 
a,... ba§ka saat 3 - 7 982 .J 

eıyanızı bizden alın! 

SPOR KRALLAR! 

Meraklı - gülünçlü - ve eğlenceli spor 
aahnelerile dolu nefis franaızca kome
di bilhassa sporcuların mutlaka gör· 
mesi lbım gelen enteresan bir eser. 

Seanalar: 2,45 - 4,45 • 6,45 gece 21 de 

- -- -- -- -- -- --- -- ---- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --.., ..... ,. 

UÇ SİLAHŞÖRLER 
Türkçe sözlü 

Baş rollerde: 
Paul Lucaa - Margot Grahamc 

Gündüz seanslarında: 
TEKSAS FEDAİLERİ 

Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 gece 21 de 
HALK MATİNESİ 12,15 de 
ŞAHANE MENEKŞELER 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Telefon: 1230 
~ubeai: Ankara Bankalar caddesi. Telefon: 2619 595 


