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ilk büdçesini evvelki 

gün Kamntaya 

sevketmiş 

olan başbakanımız ayrllmıs seklini nesrediyoruz 
B. Celôl Bayar 

1938 büdçesiyle geçen seneki 
'büdçe arasmda bir mukayese 

Dün yeni büdcenin Kamutaya ver:ildiğini yazmıt

_İkinci kurultay hak
kında neşriyat -

IY azan: Dr. Sükrü Akkaya 
~eçen cylUlde Dolmaıbabçe sarayın

~a toplanan ikinci Tarih Kurulta~ı 
hakkında, bu kurultaya iştirak etmış 
iliınlcrden üçü tarafından Almanya ve 
Avuaturyanın en salahiyetli dergile
rinde neşrcdilmİ§ üç makale okuduk. 

Bu makalelerden biri Almanya ve 
Plusya maarif nezareti resmi dergi
•inin 2 ikinci teşrin tarihli sayısında 
profeıör Dr. Shcel, diğerini alman 
prk cemiyetinin doğu haberleri (Ori
cnt Nachrichten) adındaki d«gisinde, 
iwrultaya iftirik eden alman heyeti 
~anı, profesör R. Hartmann ve ü-l '"'-~cı • \ , ...... :cı a,. ... _.ı,.; -~.., • .,..,...r.tr.cı:,1 

lprofeaöı;: Mengin tarafından yazılmış
tır, 

Profesör Dr. Sheel, ikinci tarih ku
rultayının teşekkül tarzı itibariyle en
ternasyonal bir mahiyeti olduğunu 
kaydettikten sonra Kurultayda arke
oloji ile prehiatuvara huauai bir ehe
nıiyet yerildiğini söylemekte ve buna 
aebeb olarak da tarihin tekamülü hak
kındaki türk telakkilerinin itimada şa
yan ve mevsuk temellere istinad ettir
Dıck arzu edildiğini ileri sürmektedir. 
Profeaör yazısına ,<>yle devam etmek
kdir.: 

"Bu sahadaki konferansların çoğu 
ilmi tebliğ mahiyeti auediyordu. Şu
haını ehemiyetle anmak isterim ki bil
haasa türk bilginleri, hakikate varmak 
için aamimi bir gayret göstermişlerdir. 
kongreye iştirak eden türkler kendi
leri tarafından yapılmış olan neşriya
tın her vakit umumi münakaşaya hazır 
olduğunu tekrar ettiler. Salahiyetli 
tilrk makamları, maksadlarx hakikate 
eritmek olduğu için, ihtıaas sahipleri
nin mütalealarmı dinlemeye büyük e
hemiyet veriyorlar. Bunun da çok aa
llliıni olduğu kanaatindeyim. 

~Birçok konferanslar - bilhassa türk 
balarınki • ihtıaaa bakımından iyi tez
lerdi. 

tık. Bugün de 1938 - 1939 büdcesinin muhtelif kı
amılara ayrılmıt teklini neırediyoruz: 

Bu seneki Geçen seneki 
mikdar: mikdar: 

Kamutay 4.002.064 
Cumhur reisliği 404.960 
Divanı muhasebat 602.034 
Başvekalet 1.294.992 
Devlet Şurası 250.911 
İstatistik U. M. 238.324 
Devl. Meteo. D. M. 617.085 
Diyanet İş. Rs. 608.241 
Maliye Vk. 20.851.565 
Düyunu Um. 51.659.481 
Tapu ve Kds. l.370.222 
Güm. ve İnhs. 5.644.160 
Dahiliye Vk. 5.031.198 
Matbuat U. M. 186.009 
Emniyet U. M. 6.916.967 
Jandarma U.K. 10.469.300 
Hariciye Vk. 3.555.925 
Sıhat Vk. 7.897.737 
Adliye Vk. 9.546.603 
Maarif Vk. 14.540.371 
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3.627.064 
404.960 
602.034 

l.302.165 
236.914 
317.591 
517.085 
608.241 

20.251.749 
49.149.275 

1.370.222 
5.643.976 
4.856.198 

186.009 
5.666.967 

10.210.300 
3.305.925 
6.498.737 
9.246.603 

12.222.371 
l'i 7RO toR 

Aradaki 
fark 

+ 375.000 

7.173 
+ 13.997 

79.267 
+ 100.000 

+ 599.816 
+2.510.206 

+ 184 
+ 175.000 

+ı.250.000 
+ 259.000 
+ 250.000 
+1.399.000 
+ 300.000 
+ 2.318.000 
-8.112.501 

İktisat Vk. 
Ziraat vekaleti 
Milli Müdafaa 
(Kara, deniz bava, 
askeri fabrikalar) 

5.466.316 5.668.316 - 202.000 
7.153.962 6.112.962 +1.041.000 

82.232.004 67.232.004 + 15.000.000 

Türk delegasyonu 
Cenevreye gitti 

.Kmnutay kıt tatilini bitirmiı ve dün tekrar toplanarak çalıımalanna batlaım 
tir. Yukarda, mebuslan, bu devre içinde ölen arkadqlan için üç dakika ayak= 
sükut ederken ıörüyorıunuz. Kamutayın toplanbıına aid tafsilat ikinci aayfa
mızdadır. 

İetanbul, 2 (Telefonla) - Cenevre
de yapılacak olan Hatay seçimi hakkın
daki göril§IDelere İJtİrak etmek üzere 
dıı itlr bakanlığı umumi katibi B. Nu
man. Menemeneioğlunun reisliğinde 
Adhye bakanlığı hukuk işleri umum 
müdürü B. Şinasi ve siyasal bilgiler 
okulu profesörlerinden B. Edhem 
Menemencioflundan mürekkeb türk 
heyeti, bu akpm Cenevreye gitmek 
üzere tchrimizden hareket etmiıler
dir. 

Eler Almanya 
(ekosloıakyaya 

taarruz ederse 

Denizbankın esas kadrosu 
tamamen hazırlanmıştır 

İngiltere ne 
vaziyet alacak? 

Denizbank umum müdürünün beyanafl 
lier halde iatihbarlan kifayetsiz ol

Dıak iktiza eden bazıları türklerin bu 
kongreyi kendi tarih tezlerine telkin 
vaısıtaaı olarak kullandıklarmı iddia 
~işlerdi. Ben, hakikate uymayan bu 
~diayı §iddetle reddederim. Türk ta
rıh telikkisi hakkında yalnız Dr. Şük
ıil Akkaya (dördüncü günü A acksi
)'onunda) "Tarih ilmi ve tezimiz" un
Y&niyle bir tebliğ yapmJf ve bu tebliğ
de; i'lenmekte olan problemlerin ten
kidi bir surette münakaıa edilmesinin 
~erniyete değer olduğu gösterilmiş
tı. Diğer türk tezleri türk tarih telak
kisinin münakaşasiyle alakası olmayan 
lllevzulan ihtiva ediyordu. Bunlardan 
alakayı hususi surette celbedenleri ar-

Londra, 2 (A.A.) - Bugün Avam 
Kamarasında ingiliz Başvekili Çem
berlayn'a birçok sualler sorulmuştur 
Bu suallerle cevablan aıağıdadır : 

lıta.nbul, ~ (Telefonla) - Denizbank Umum Müdürü B y . 
~uf ~ı~ra Onıı, denız yollan müdürü Sadettin ve Akay mü·d .. ~n:: b:l~~~:~r bugün lzmirden ıeldi ve gazetecilere fU be;: 

'~ Yaptığım son tetkiklerden ıonra Denizbank'ın eaaı k d 
•u. dazırlannuı ve bir ıubesi de faaliyete geçmfttir. ilk ıube;.1°· 
~ır e kurduk. lzmirdeki Denizbanka bajlr müeHeıelerin h 

1 
z: 

hı~ a.~a-~a t~planmıı ve müdürlüğüne lzmir liman iıletme id epı~ 
mudur:u tayın edilmiıtir. areıı 

zetmek isterim: 

İıçi mebus Hender90n şu suali sor
mu,tur: 

- Çekoslovakya Almanyanın taar
ruzuna uğrana Fransanın Milletler 
Cemiyeti paktının 16 ıncı maddesi 
mucibince bu memleketlere yardım 

(Sonu 8 inci sayfada) 

l•tanbul •ube•inin vaziyeti 

lngiltere ltalyadan Leros 
ve Rodos adalarını tahkim 

etmemesini istiyecek 
Buna mukabil kendisi de Kıbrisi' 

tahkim etmemeyi kabul edecektir 
Londra, 2 (A.A.) - Havas Ajan

sı muhabiri bildiriyor: Gelecek hafta 
Roma'ya dönmeden Çemberlayn tara
fından Loro Pert'e verilecek talimat 
hakkmda henüz tafsilat alınamamış
tır. Bununla beraber iyi haber alan 
mahfiller, Lord Pert'in yalnız İngi
liz menfaatlerinin hima: "'sini değil, 
aynı zamanda Akdenizt ki İngiliz 
ve fransız mlinakalesinin asayiş ve 
serbestliğini de dikkate alması la
zmıgeldiğini bildirmektedir. 

İngilterenin İspanyaya verdiği e
hemiyeti de tebarüz ettirmek ve İ
talyanın karışmazlık prensipine fili 
surette riayet etmesini, İspanyanın 
mülki ve siyasi tamamiyetini ihlal et
memesini de temin etmek lazımdır. 

Leroı ve Rodo• adalaruw. 
gÖ•terir harita 

Söylendiğine göre, İngiltere İtal
yadan Leros ve Rodos adalarını tah
kim etmemesini istiyecek buna muka
bil Krbrıs adasını tahkim etmemeğ! ----------------
kabul edecektir. 

İki memleket her yeni tahkim pla
nını biribirlerine tebliğ etmeği teah
hüd edeceklerdir. 

İngiltere hükümetinin Süveyş ka
nalı meselesine bir İtalyan azasının 

tayinini teklif etmesine imkan yok
tur. 

Muhtemel bir ingiliz - italyan an
ıaşması sonunun ı~ u rtnn m\l'Va'lt· 
kat anlaşmadan, hlikUmlerinin daha 
bilyük olacak olan aarahatiyle ayrıla
cak olan diğer bir muvakkat anlqma 

Sovyetlerdeki 
ihanet 

muhakemesi 
Moskova, 2 (A.A.) - Havu muhaa 

biri bildiriy<>r: 21 trıoçkist ve aağcJDJQ 
muhakcm~ine bugün öğle üzeri bq
lanm11tır. mahiyetinde olacaktır. 

Libyadald italyan kuV'V'Ctlerinin 
azaltılması ve Bari İtalyan radyoau 
tarafından yapılan propaganda mCllC
leai de bu meyanda derpi§ edilecek
tir. 

İngiliz kabinesi, bu sabah mutad 
içtimaını yapmış ve Lord Halifa.ks 
bu toplantıya ilk defa olarak dış ba
kanı sıfatiyle iştirak etmiştir. Lord 
Pert'e verilecek talimatın bu toplan
tıda tekarrür ettiği tahmin olunmak
tadır. 

/ngiliz Jı, itler bakanı 
Lora Hali/akı 

Kont Ciano 
diyor ki: 

italya, Almanyanın 

İthamname okunduktan IOIU'8, ııell 
Ulrih 21 mahkQma suçlarını kabul .. 
dip etmediklerini aonnuftur. Buhaııo 
rin, Rikof ve Yagoda, biribiri arkae .. 
na "Evet" dcmiflerdir. Bundan sonra. 
sabık hariciye halk komiser muavini 
Krestinski, Jiddetli bir aantasyon u4 
yandırarak, yerinden kallanı9 ve eneı
ji ile "-Hayır, ben troçkiat değilim. 
Hayır, ben casus değilim, Leon Troç
ki'nin oğlu Sedov ile göril§IJlelerde bu
lunmadım,. diye bağırmıştır. Reie, za
bıtlarda yazılı itiraflarını hatırlatarak 

Krestinski'nin aeıini kesmiştir. Kree-
tinski, "-Hayır, suçlu değilim.,, diye 
tekrar etmiftir. Diğer bütün suçlular. 
suçlarını kabul etmişlerdir. 

Fıkra 

" K anuna uydurmak,, 
Atatürk 1 sonteşrin nutlcuada dii

zeltilmek 18.zımgelen mali usul ve zib
niyet/er üzerinde bilhassa durmU§tur. 
"Hazne menfaati" ile "vatandaş mea
faati" arasında muvaune ve mü.savat 
gütmek ne kadar mühimse, Jcanualarlı 
hakiki vaziyetler arasında ahenlc kur
mak da o kadar dikkat edilecek işl~r
dendir.Meseli eve/ki günkü "U /us" da 
çıkan ~u ilim okuyunuz: 

KİRALIK ODALAR 

t :; 
:s.~ 
~.ııı:.:: 
:ı-= " 
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Lira Ku. 

68 313 ıs oo 27 oo Bir oda 
69 403 ıs oo 21 oo 
70 409 15 00 27 00 " • 
''Yukarıda yazılı İsmetpap kız en;titü':• 

Hasan Re~id Tangut: Irk ve dil mü
naaebetleri hakkında 

Nureddin Onur: Kan terkibi bakı
lllından türk ırkının tetkiki, 

Falih Rıfkı Atay 
"ULUS,, 

Denizbank'ın lstanbul ıubeıi
ni i~are edecek olan arkadaıım 
T ahır Kevkeb bir iki gün içinde 
gelecek. v~ ~ubenin alacağı ıekil 
de bu bır ıkı gün zarfında te.bit 
edilecektir.,, 

~aliçte . ~urulacak gemi inşaiye 
fabrıkaları ıçın teklifte bulunan al
man grupları mümessilleri yarından 
itibaren Deniz Bank Umum Müdü
riyle temaslarına başlayacaklardır. 

Af rlka gOneıı altında 
"sü binası dahilinde bulunan odaları i11al"' 
"eden miıdiır ve öiretmenlerin oturdukları• 
"odaların aylık icarları 11.3.1938 cuma ııü-• 
::nü ~at 15 de defterda.rlıkta miıteıekldt• 
ltom11yonda pazarlıkla ıhaleleri icra kılı-" 
"nacaktır." 

Irmak: Türk ırkının biyolojik mü
nasebetlerinin tetkiki, 
Reşid Rahmeti Arat: Türklerde ta

rih yazıcılığı, 
Şemsettin Günaltay: Selçukların ya

yıhtı : İslam aleminin izmihlaline ıe
beb olmuş mudur? 

Fuad Köprülü : Orta çağda türk hu
kuku. 
Şevki Undag: Tababet ve oamanlı 

türkleri. 

Buna mukabil bazı tUrk olmayan 
bilginlerin konferanılarının muhteva-

Okurl..tırı için hazırlamak
ta olduğu 

Tuna Kıylları 
Unvanlı eserini bitirmiştir. 
Pek yakında Taymis Kıyı
fn ı muharririnin bu yeni 
seyahat ve tetkik eserini 

sütunlanmızda takib 
edeceksizinz. 

Y Cif meyva ihracah 
Selinik üzerinden yaş sebze ve 

meyva ihracı için esaslı tetkikler ya
prlm!ştır. Almanyadan yeni gemiler 
geldıkten sonra §İmdi if]emekte olan 
posta vapurlarından bazıları Üzerle
rinde tadilat yapılarak bu i;e tahıis 
edilecektir. 

Banka halkta deniz ıevgiıini inki- D • , 
şaf ettirmek için deniz ıporlarınm enızbanlt ın Anltara bina.ı 
t~.":'.iki ile de uğraşacaktır. Bu i§ içinl lüb .kurulmuı da tuavvurlar aruın
butWı mcaılıket• falDil yeni bir ku· dad.sr. 

yer alması lüzumunu 

takdir eylemlıtlr 
Berlin, 2 (A.A.) - Ville und Maht 

gazetesi İtalyan hariciye nazırı Kont 
Ciano ile yaptığı bir mülakatı neşret
mektedir. Kont Ciano diyor ki : 

"- Haset ve itimadsızhkla parça
lanmıt olan Avrupada, İtalya ve Al
manya milletler araımda hakiki d08t

( Soau 8. iaci ayiıdı ) 

"İstddile~in hizalarında yazılı dipozito• 
"makbuz.~arıyle birlikte ıöziı ıeçen komis-"' 
"yona muracaatları .. " 

Mesele nedir? Enstitü müdürü veba
zı muallimleri orada oturmaktadırlar 
ve oturacaklardır. Bun1'n için kendile
rinden kira alınmaktadır. Devam ede
gelmekte olan ve edegidecek ıolan bu 
vaziyeti "kanuna uydurmak" zarureti
dir ki mesu/ makamı bu ilim yapmağa 
sevkediyor. 
Şimdi herhangi bir vatandaşın ens

titü odalarında oturmak için pazarlık 
masası başında inad ettiğini ve defter· 
darlığı bir "kanun hükmünü tatbik'" 
çıkmazı içine aldığını lütfen tasavvur 
eder misiniz? • Fatay 
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Gabriyel Danonçiyo 
Geçen yıl bir fen adamından ayrılan İtalya, bu sene de büyük bir 

şairini kaybetti. Markoni ile Danonçiyo, şöhret ve iktidarları ile doğup 
büyUdükleri ülkenin dışına çıkmış iki İtalyan vatandaıı idiler. Birinci
sinin ölümü karşısında nasıl radyomuzun ba§mda bir dakika suımağı 
bir insanlık borcu bildikse ikincisinin ölümü haberini duyunca da diln· 
yn kültürüne yaptığı hizmetleri anarak teessür duymaktan kendimizi 
alamadık. 

Danonçiyo_ yaşadığı yıllar içinde hayali geniş bir şair, kalemi kes
kin bir münakkid, Fiume'yi alan bir kumandan, bir tayyareci, bir kör 
adam olarak zaman zaman, çe§id çeşid §Öhretler yapmış bir adamdır. 

Büyük harbda kendi memleketini almanlarm tarafından çekip in
~lizlerin tarafına götürmekte onun kaleminin de büyük bir rolü oldu
ğunu tarih kaydedecek. Garip bir tesadüf eseri olarak o, hayata gö~le
rini yumarken gene İtalya, Ahnanya ile aynı saf tadır ve Roma da İngi
liz - İtalyan konuomalan baılamı§tır. 

Danonçiyo, ltalyanın kendisine hediye ettiği bir villada münzevi 
olarak, hem bir şair, hem de bir kumandan gibi öldü: şair olarak, çün
kü muhakkak düşünüyor ve yazıyordu. 

Kumandan olarak, çünkü İtalya hükümeti onun villasma bir top 
koymuş ve şairin bunu zaman zaman atmasına müsaade etmişti. 

İtalyan ordusunun dı~mda atılebilen bu tek ba§ıbozuk top, iki gün
denberi, ebediyen susmuş ve yaşlı şair, ebedi bir notturno içinde tek açık 
kalan gözünü de yumm\lştur. 

Danonçiyonun ölümü ile çok hareketli, çok tenevvulu bir hayat so
na erdi. Fakat ne yapmah "Ölümün zaferi''. 

Fiume kahrnmanınm hu isimde gilzel bir eseri bulunduğunu tabii 
bilireiniz. - NURETTiN ARTAM ' ' 

Orman kanununda değiıiklik 

Köylüye aid mecburiyetler • 
yenı 

hükümlerle 
DUn Kamutaya verflen bir Jiyiha 

ilı Orman kanununun yedinci madde
si doiittirllmelrte ve bir muvakkat 
madde de illvc edilmektedir. 

Ormanların yakinında yaşıyan, o
~un kömür satmakla geçinen köylü
l~r buralardan faydalanabilmek için 
arttırmaları i§tlr41c etmek ve muka
vele yapmak mecburiyetinde idl. Bu 
mecburiyet, köylüye birçok zaman ve 
emek sarfını istiywdu, Hükümet ka
nunun ilk tatbf kl yılındaki tecrübe
lerden faydalanarak bilhassa köylü
ye aid mecburiyetleri hafifletmeği 

yerinde bu1muttur. 
:Bazı fi:1ll.1l 1'.UylUl<.&~U °"''-U\J& 1L ....... 

yagları için istifade edecekleri orman 
cnkumdarı m11dı ormanlar1 nrnr 
yonıı den toplPdıldırı ve k{;ylerine 
götürdükleri kuru çalr, kurµ çirpi ve 
dökUntU hılindcki dalcıklardan da 
para ıhnmıma.ı ve urttı nakledildi· 
ii tılcdirde tcıkero ırımmımım da 
hUkUmetçc yerinde rtJrühnU,tUr. LA· 
yihadalci değişiklik bunu da tcmln et· 
mcktodir. 

Omıınlara bitioik olmayım tahib
li ıraıi üzerindeki abçlar ~ ıbç· 
cıklar orınındlU'ı sayılmllıll da bunl~ 
rın ketilip nıklcdilmetıi umumi or
ınınların korunnı11ı bakımındın bl\zı 
kayıdlar konulmu,tur. Bjlhua or· 
mın teokilG.tı ve konıma krtıhm bu 
aibl ağaçlırm percdcn nud keeildi· 
iini ve nerelere götürUldUğünü kon· 
trol etmek meçburiyetindedir. Bµnun 
için sahibU araıidc kesimden, cvel ke· 
fİfler yapılmakta ve nakliye tezke
releri verilmektedir. Bu muamelele -
rin iş sahiblerine bir külfet tahmil 
etmemesi yerinde görüldüğünden la
yjhaya bu keılf ve tezkereler için hiç 
bir masraf alınmaması esasını temin 
eden bir madde koıunu,tur. 

Liyihanın maddelerini aynen ıU· 
tunlarnnıza alıyoruz: 

3116 aayıh orman kanununun mu
vakkat 7 inci maddeıl apğıdaki şekil· 
de tadil edilmlftlr: 

Devlet itletme91 hen Uz tee51Us ctmi• 
yen yerlerde 18 inci maddenin birinci 
fıkraaiyle 19 unçu maddede yazılı kim· 
aelere ihtiyaçları için o maddelerde 
gösterilen bedel He keretttclik veya 
mahrukat için ağaç verilir. 

Yukarrki fıkra mucibince zati ihti
yaçlarına mahsus olmak üzere köylü
lerin 39 uncu maddenin sonuncu fık
rasına 'öre i&tifade edecekleri en
kazdan maada ormanlara. zarar verme
mek flrtiyle mevcud kuru dal ve kuru 
çalı ve çırpılan toplayıp çıkarmalarına 
orman daireıince izin verilir. V c bun
lardan bedel aranmıyacağı gibi sırtta 
nakledildiği takdirde nakliye tezkere
ıf de istenmez. 

18 inci maddenin 2 inci fıkrasında 
yaıılı eeçimleri ötedenberi kel).di va
sıtalarıyle iç pazara getirip sattıkları 
kereste, odun ve kömüre bağlı olan 
köylülerin ittirak edebilecekleri mik
darda kereıtelik ağaçlar aatıp. çıkarı· 
lacağı gibi köy, kasaba ve ıehirlerde 
satacakları odun ve kömür için de tam 
tarife bedeli alınarak izin verilir. 

Orman kanununun muvakkat mad~ 
delerine atağıdaki 9 uncu muvakkat 
madde ilave edilmiştir: 

Orman kanununun birinci maddesi
nin ikinci fıkrası mucibince orman aa
yılmayan sahipli arazi üzerindeki a
ğaçların kesilmesi orman dairesinin 
iznine bağlıdır. Bu gibi yerlerin ketfi 
ve ağaçların kesilme.inin une bağ· 

hafifletiliyor 
lanması için sahiplerinden hiç bir maa
raf alınmaz. Ve ıbu mamulAt, meccanen 
verilecek tezkereler ıile nakledilir. 

TUrkiyc currihurlyeti hUkUmeti ile 
Romanya kıralhğı hUkUmeti araaında 
imzalanan ticaret ve tediye anla~
ımın ta&diki liyihaaı hilktimctçe Mec
lise verUmittir. 

Zeytinyağı 

hakkında 

fabrikaları 

bir tebli§ 

lUnUn azlığından dolayı zeytill y4eı 
fabrikalarından bir kısmının noksan 

çalıştığı ve bir Jnşmmm da ıhi~ ~lı -
rna(!ıiı anlaşılmıt vo bu fabrikaların 
mahıul azlığı dolayııiyle yukarıda ya· 
zılı yıllarda çalr~amaları mücbir bir 
ıebeb olarak kabul edilmiş olduğun

dan zeytinyağı fabrikalarının mııafl
yet ruhsatnamelırl sınıflarının bu 
yUzden tenzil ve yahut ruhsatnamele
rinin iptal edllmemcel takarrür ctmi1-
tir. (A.A.) 

Buğday için kurs 
Edirne belediye reisi B. §erif, bele

diyeye aid muhtelif itler etrafında ba
kanlıklarla temaa etmek Uzere ,ehri· 
mlze gelmittir. B. §erif fdlrimizde on 
gUn kadar kalacaktır , 

Bizim turf ında bahara ıevinmı
mlz boıuna 'ılctr. Birkag gündür ıo
ğuk ve kır Jcendini adam akılll ıiJı
termekte ve Jcalörilersi• evlerde bi
ten kömürün yerine yeniıini ılmılc 
likırdıları edilmektedir. 

Kar, bir iki ıündür, duraklaya du
raklaya, çeşid çeşid yağıyor. 
Halkın ağzında kar için yapılan 

teşbihler de, oldukça tuhaftır. Me
.sc/a: 

- Lapa lapa yağıyor} derler. Li
panın sulu bir nevi pilav olduğunu 
hatırınıza getirirseniz, yağan karın 
bunun neresine benzediğini, siz de, 
kendi k•ndinize ~orarsımı;. 

Bu teşbih ve yahut istiarelerden 
birisi de şudur : 

- Kuı başı yağıyor! 
Bu kadar beyaz kuşu tabiat nere

den bulur ve bulsa da bu kadar bap 
koparmaya nasıl kıyar? 

Tuhaf değil mil Bu istiare de ıe
nc bir yemekten alrnmr,ıır. ''Kuş ba
§1 et" demez miyizJ 

Dün ve evelki gün yağan karlar i
ae ne lapa lapa idi, ne kuş baıı .. 
Bunları da gene yenecek şeylere 

benzetmek lazım gelirse: 
- Bulgur bulgur yağıyordu/ 
- Kişniş kiıniş yağıyordu/ diye-

biliriz. - T.I. 

Sanglıay' da bir muharebe 1 

Şanıhay'da yeni bir muharebe 
olduğunu okudunuz mu? Fakat bu 
ıeferki muharebe japon ordusiyle 
Çin askerleri arasında değildir. Fran• 
ırz askerleriyle İtalyan askerleri ara
.,._ -ta olmuıtıur. 
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Subaylar1n 
sicil 

müddetleri 
Altı aydan bir 
seneye çıkıyor 
Hüküme~ medise verilen bir la

yiha ile ordu subaylarının sicil müd
detleri altı aydan bir seneye çıkarıl
maktadır. Bu subayların Jcrtalarda da
ha fazla kalarak mesleki bilgilerini 
ve tecrübelerini arttımıak ve aynı za
manda sicil b'ıirlerine de subayları 

daha esaslı tetkik ve tecrüıbe etmele
rine fırsat ve :ı:aman vermek istenil~ 
ıniştir. 

Jandarma subaylariyle mühıendis 
•ubay1ar meslek! huıusiyetler sebe
biyle kıta stajlarını gene altışar ay 
yapacaklardır. 

Layihanın maddelerini aynen neş
rediyoruz: 

Madde 1 - 2900 eayılı kanunun 
1 inci maddetl aJllıdaki gibi değif· 
tirllmfştlr. 

Hiç bir ıııbay mentıub olduğu ıı· 
nıf kıtaıunda rütbesine ald asgart 
mUddctin en az U~te biri kadar bilfiil 
hizmet etmedikçe terfi edemet. Bu 
mUddetler kurmay ıubayları için harb 
tan hatıl olacak ihtiyaca göre Ba9-
buğlukça lilıumu ka<lar azaltılabllir. 
Asteğmen ve teğmen rütbesinde o

lan havacı ıubayların terfileri için 
riltıbelerlnc mahsuı asgari mUddetln 
he.abında kara ve hava 11nıfları kı· 
ta1arında yapacakları hizmet müddet· 
lerinin mecmuu bllfiil kıtı hizmetle· 
rinden aayıhr. 

Sınıfında kadro mucibinıee rlltbetl· 
nin mukabili kıtut bulunmayan su· 
iha)"ların terfileri mafevklerinden ala· 
cakları ılciller Uıcrlne yapılır. Haıb 
Akadcmfıl vo yUksek levaz:ım ınektc· 
bi tahslllnde bulunan ıubaylarla kur
may ıtajlycrlerl ve kurmay ıubayla
rrnın akademik ve yiiktıek levazım 
mektebine gireceklerin de bu mektebe 
glnnezdcn evcl tahıil eınaaında ve 
tahsilden sonra memur edilecekleri 
nııihtellf muharib kıtı komutınlı1da
rrnda ve levazım •mıf ı için kıta sa
yılan yerlel"dekf hlzmetlerl da.hl e.as 
sınıfları kıta hizmetinden sayılır. 
wu.,tJAAv.ım~:ıxin aını.ft.u-ııwı
fakıyetle itmam ed.enler, pjyatle aı
nıf mı rıakledilirler. tııbu nakildep ev· 
vel muavin sınıf kıtalarında geçen 
hiımetleri kıta hiımotinden sayılır. 
Ancak tCl'fi için piyade sınıfında si· 
cil mil<!deti olan bir ıene (jandarma 
stajiyor subayları ile müheııdiıs ııu· 
bilylar altı ay) bulunup muvaf rk sicil 
almak şarttır. 
Mütehassıı tabib ve baytar ve kim

yagerlerin haıstahanelerde bakttrilo
jihane vf ıcroJQjihanclordıki ihtnsas 
hiımetleri kıta hiJm,ti olarak kabul 
edilir, 

Sanayii harbiye ve harita sınıfları
na mensub subaylar, ıınıflarına afd 
kadro dahlUnde mafevklerlnden ala· 
cakları sicil üzerine terfi ederler, An· 
cak birinci hkrada ~zkOr kıta &ı.ı
baylarmdan gayri mezkfir fıkradaki 
emsali nasblılardan evel terfi ede
meıler. 

Kamutay 
dün loplanlllarına 

başladı 

Göçmenler için 
. 

yenı tedbirler 

Getirilecek çift hayvanlarına 
gümrük • pnm ve 

Kamutay dün on beşte Fikret Sıla
yın batkınhğında ıtoplanmıttır. Brük
ıel elçiliğine tayin olunan Cemal Hüs
nü Tarayın iıtif aaı okunmu~ ve bun
dan sonra Sabri Toprak, 'Galip Üstün 
ve Rasim Attarın ölümleri Meclise 
bildirilmiştir; Meclis azaları üç daki
ka ayakta durarak arkadaşlarının luy
metli hatıralarına aayıgı göstermiftir. 
Başkan yerlerine intihab yapılınatı i
çin hUkü!nete tebligat yapılacatını 
söylemiştir. 

muafiyeti verilecek 

HükUmetçe geri istenen liyihalarm 
tezkereleri okunmuştur. Bu meyanda 
adam öldürmekten ölüme mahkU.m Ka
ra liavza oğlu Mehmedin katilin ken• 
disi olmayıp bıtkası oldujuna dair 
delil göstererek muhakemenin tekrar 
edilmesine dair müracaati üzerine, bu 
mahkuma aid idam dosyasının geri 
verilmesine dair tezkere de vardı, hep
ıi geri verilmiştir. 

Bundan eonra Refik İncenin Arzu
hal encümeninin bir kararına dair iti· 
razı dilenmiftir. 
Haıi>iye mektebinden sıktıktan P ay 

ıonra tekaUd edilen, bu arada muallim· 
lik de aldıktan sonra muallimlikten çı
karılan Recep Toroflu isınindekf bir 
gen~ hakkında yapılan muameleye da· 
ir itiraz dinlenmiş, Milli Müdafaa ve
kili cclıede hazır olmadığı için müza
kere onun huzuruna talik edilmiıtir. 

Bundan eonra Emin Draman Diva. 
nı muhasebat encümeninin raporunun 
bir maddesine itiraz et:mif ve bu itira
zının selecek ruznamede müzakcrefi 
kabul edilmiştir. 

Memurin kanununun ikl madde&i· 
nln tadili kabul olunmuştur. Bu iki 
maddeyi dUnkü nüshamızda yazmıJtık. 

Meclia cuma günti onbeşte toplıı.na
caktır. 

Blyr•llarda İstanbulun 
aydmlınması i~ln tahsisat 
İlltanbul, 2 (Telefonla) - Şehir 

meclisi J:>ayramlardj. ;chrin aydınlatıl· 
mHı i~in yApılacak teıiı;ıatın masrıf ı. 
nı karıılamak üzere k~nulan 100 bin 
liralık tahsisata 14 bin lira daha ilbe 
ederek bu tahsisatı 114 J>in liraya -51-

13 yqında bir çocuk 
arkadaıım öldürdü 
htanbul, 2 (Telef onla) - Ayvan· 

sarayda civata fabrikasında çalıpn on 
üç yaıında Tevfik adında bir çocuk 
arkıı.dıtı 10 yatındaki Huluılyl 10 ku· 
ruıluk alacak yilzilnden blçaklı yarı· 
larnıı. Huluıl h"tınedo ölmUttUr. .................... 

ÇAÖRI 
l\'lecli Gru pu idare he· 

yeti Reisliğinden ı 

Parti grupu idare heyeti 
hugiin saat on beşte topla
nacmktır. . .................................................. . 

haline getirilecektir. 
Valide hanı ve Valide batı, iıte 

size ıehrin ana meselesi. 

Romanya ve Bulgaristandan ve diğer memleketlerden iskan 
kanununun yürürlüğe ıirmeai tarihi olan 21 haziran 1934 tarihi
ne kadar yurdumuza gelmiş muhacirlerden henüz ev ve diğer ih
tiyaçları temin edilmemit bulunan muhacirler ile önümüzdeki se· 
nelerde geleck muhacirlere yapılacak kanuni yardım tldinıi ve 
te.bit edilecek kamrlarm tatbik suretini görütmek ü,;ere bir ko
misyon teıkil oh.rnınu§tu. 

Fırtınadan 

Fındık mahsulü 
gördü 

%arar 

Ekonomi bakanlığına ,gelen malıl· 

mata göre Karadeniz sahi11erlnde de
vam eden son fırtınalar fındık ağaçla· 
rının tomurcuklarını dökınUitUr. Bu 
ıcbcbtcn fındık mahsulü yUıde kırk
tan fazla müteessir olmuştur. 

B. ~akir Kesebir Viyanaya gitti 
lstanbul, 2 (Telefonla) - Ekonomi 

Bakanı B. Şakir Kesebir bugün Anka· 
radan İatanbula geldi ve Viyanaya ha
retket etti. 

Tiran el(imiz dün gitti 
Yeni Tlrıı.n elçimiz B. Hulusi Fuad 

Tuğay dün ak~ Eksperesle nıemu
r~yetinjn ba~ına gitmek üzere şehri

mizden hareket etmi~tir. Aynı elçili
ğin kitibliğine tayin olunan B, Hasan 
Cevad Çobanlı da elçimize refakllt et
mektedir. 

Cami hademeleri için 
yeni hükümler 

1.lç ıscnc ~el yapılan cami hademe. 
ıs 1lf't1rınn11 Y'll nı-m-d~um uC:•ıct 

ınruınca tetkiki bltrnlıtır. Buna göre: 
blr camide birinci, lldncl gibi ııra ta~ 
kib eden ve birden fazla adam tarafın· 
dan :yapılan hizmetlerde yer ~ıldıkça 
ondan sonrakiler •ıruiylc yUrUtül~ 
cektlr, Ancak vakıflyelerlnde ayrıca 
bir ıart bulunmamuı ve ilmt hizmet· 
lcre imtihanla ahnmıı en u altı sene 
5alıfmıt olmaları llzımdır, 

Ölenin yetlımtı oğulları ınUıabaka 
lıterleno o camide veya diğer bir ca
mide o dereceye muadil olarak açıla.. 

calc biıl1let için ı:nutlakll mil&abaka ya· 

pılıcaktır. 

MUddetslz lı:in almı§ ve nlyabetle 
üzerlerine evvelce cihet verilmiş olan• 
tar yerlerinde kalacaklardır. Yalnız 

bu vaziyet nisan ayının ortasından 

sonra bıJhyıcaktır. 

Bmın hürrlyeıl ve 

mev:m kıtlığı r 

İskan genel direktörü B. Cevdetin 
reisliğinde !ç Bakanlıktan nüfus iş
leri genel direktörlüğü şube direktör 
lorinden B . Akif, finans bakanlığın· 
dan milli emlAk şube direktörü B. 
HU.nü, Bayındırlık bakanlığından 
başmühendis B. Galib, Ekonomi Ba
kanlığından ihracatı teşkilatlandırma 
direktörü B. Servet, Gümrük ve İn
hisarlar bakanlığından gUmrilk işleri 
direktörü B. Fazıl, ziraat bakanlığın• 
dan mücadele müfettişi B. Reşad, İS• 
kan genel direktör ınuavini 'B. Muh· 
Jis ve isk§:n hukuk miifaviri B. Sab
riden mUrekkeb olan komis~n bir.kag 
toplantı yapmrştr. 

Bu toplantılarda şimdiye kadar ge• 
len muhacirler mikdarJarı, bu nQha. 
cirlere yapılan yardımlar ve yapılma 
sı zaruri bulunan yardımlar hakkrtl"t 
da fıkftn e-cncl direkt(jriinUn vcr4iğl 
izahat dinlenmiş, seI1best iskan sure
tiyle yurdumıua gelmek ia+iyen mıı
hacirlcı- i~in tatbik edilen şekiller ile 
kanunen yapılması lazımgelen yar
dım tekli üıcrlnde görii!ülmüş ve bu 
hysusta kararlar alınmıttır. Alınan 
kararlar iskan genel direktörlüğü -.. 
rafından bılzırlana~k bir kanun pro
jesi ile temin edilecek ve bu projct 
iskan kanµnunun b:\zı maddelerini do 
ği~tir(cektir. Alınan kararlar araşın• 
da sçrıbest göç.men kabul etmek vazı. 
yetlni takyid eden iskan kilnununun. 
muafiyetlere dair olan otuz ikiMI 
maddeşinin deği~tirihneşi ile ıne1l" 
kul olınıyan muhacir mflllarrnrn tatdh 
yesi suretiyle veya ban~dakl P"* 
lan kar~ıhğında mal 'etirecek serıvet 
~hibi muhacirl ere lZ bin liraya k...
dar muafiyet verilmeii teınin -01,,..... 
-~%,; ••• ,., • .,. .,, . ..... H"' ;ı; a e 
gelen ve kabul edilen muhacirler 
getirecekleri çif t hayvanlarına ( 
kUmetin yardım ettiği aded daht1i~ 
dekflere) prim verilmesi ve bunlarııı 
Uç sene mUddetle sayım vergisinden 
muaf tutulması imkan altma almmı,. 
tır. Komisyon primi ibif ~if t hay.varı 
(manda, ökilz, inek için her baş başt• 
na 25 Hra, beygire 35 lira, araba içiıı 
20 lira, bir pulluk için 5 lira prim ve• 
rllec-ektir. Gelmi' ve gelece'k olan m\l 
hacirlerin hepsine ev yaptmlmaşı ~ 
misyonca çok mühim g8rülmlift'Ül\ 
Romanyadan ~tirilen muhacir1er ba
ri~ olmak Uz-ere isld!.n kanununa istt
naden Bulgaristan ve diğer yerlerden 
gelen muhacirler, yalnu :kereste, ki• 
rcmlt, cam ve hurdavat gibi muhacir• 
ler tarafından tedariki imkanı bulun· 
mayan inşaat malz~sinin verilmesi 
ve usta tedariki ile evlerinin muha• 
cirler tarafından is-~n genel dirclc • 
törlüğünUn talimatı dairesinde yaptı• 
rılma9ı temin olunacaktır. Romanye
dan getirilen muhacirlere gene estet• 
si gibi ev yaptmlacak, diğer yerle"' 
den gelen muhacirlere bilkUmd 16-
zum gördüğü yerlerde gene ev yaP"' 
tırmağa devam o1unacaktır. 

lililrlimetten yardım l~ 
şartiyle yalnızca serbest muhaoir -
bi ielmek btiyenlerin verdikleri t~ 
ahhüdleri yapabilip, yape.mıyaoak• 
rının ve mali kudretlerinin Tıürki1't 
de allikalI ülkelerde yapılacak btr ti' 
zamnamc ile tesbit olunaeaktır. 

Kelime o)'\lnunu bir tarafa bıra· 
kalımı Gerçekten de bu iki haber ana 
metelelere temaı ediyor: Biri imar, 

, ötekisi sıhat iti değil ıni? 

Fransız adliye bakanmm basm 
hürriyeti hakkında söylediği eöz
ler, fransız gazetelerinde yankılar 
uyandınnaktadft', 

BU- franıı:ı avukatı bu müna
sebetle yazdığı bir yazıda fÖyle 
bir mütalea yürütm~tü : 

ıeçirir-

lıtanbul ıehrinin ana meıeleıi ne
dir? Diye hiç düıündünüz mü? Eier 
düıünmedinizae son ıünlerde çıkan 
lıtanbul ıazetelerinin verdikleri ıe
hir haberlerine ıöz gezdiriniz; ıun • 
lan görürıünüz: 

1 - Valide hanını belediye satın 

almaja karar venniı ve evkafla u· 
yuımuıtur. 

2 - Maarif Vekaletine bağlı olan 
Valide bağı, bir sanatoryom muhiti 

Çizmenin ~·ukarı8ı / 

Hamdolsun, Yeni cami kemeri
nin yıkılması, yahud yıkılmaması 
llznn geldiği hakkında lstanbulda 
başlayan gazete münakaıalan tav
aaınıttır. Fak.at bundan hız alan 
gazeteciler, tarihçileri dile ge~ 
rek onlara Üzerlerine elzem oJmı-
yan bir çok §eyleri do söyletiyor
lar. 

Bu kabilden olmak uzere, bir la
tanbul gazetesi, ıuna benaer aatır• 
lar yazıyordu .ı 

"Tarihin aesi - Umumi hapis
hanenin yıkılmasını istemiyorlar; 
çünkü burası mimar Mehmed •I•· 
nm bir eaeridir.,, 

Kemer için yapılan münakaıa
ları belki biraz anlayabiliriz. Çün
kü bir ıi.h • eserin bir parçasıdır. 
Fakat yıkılması lazım gelen her bi· 
nanm ön\inde de ı 

- Bu Ahmed aianındır 1 
- Bu Mehmed aianrndrrl 
- Bu Huan aianmchr 1 

''Bum hürriyeti! Güzeli Fakat 
bu hiiıTiyetten faydalanacak o
lan gazetecinin de bir takım kayıd
larla kendini bağlı görmeşi gerek
tir. Meseli, hiç bir gazeteci, doğ
ruluiuna kanaat getirmediği bir 
yazıyı kaleme almamalıdır ..... ., 

Bu mütaleaya, Joumal'e "mon 
film" ba§hğı altmda yazdığı her 
f:lırcya günde 600 frank aldığını 
meıhur ş .. ; .. Paul Valery'nin bir 
mektubun . - oa;ı·endiğimiz fran
aız kronikörü Clement Vautel, 
verdiği bir cevabda, qıağı yukarı, 
diyor ki : 

"Sayın üatad, nasıl olur da bir 
gazetecinin inanmadığı bir fikri 
yazı haline koyabilecefini diifüne
bilir l Meğer ki o gazeteci, mevzu 
kıtlığı gibi bir buhran içinde bulu
na.,, 

Ne kadar doğru! O kör olmaya
sı mevzu kıtlığı, bazı kalem aahib
lerine, zaman zaman, ne a.analar 
bac:l..t:ınad 

Dün en yük ek ısı sıfır 
derece idi 

Dün tchrimizde hava kapalı ve Y.
ğıflı geçmiştir. En düşük mı aıfır,.S 
altında 10 ve en yüksek ısı O derecedif• 
Yurdun Orta Anadolu mıntakalarınd• 
hava kapalı ve yeryer yağışlı, diğe' 
mıntakalarda bulutlu geçmis.tir. 24 sa· 
at içindeki yağışların ıkare metreye t>I' 
raktıklan su mikdarı Kastamonudıı z, 
Kars, Trabzon ve Kayseride ı kılO' 
gramdır. lctanbul, Ankara, Afyon."~ 
Niğdede az miktardadır. Karla örtUl 
mıntakalarda karın kalınlığı Kars~ 
42, Riıede 40, Vanda 18, T.rabzonda l ' 
Ulukışlada 17, Siirtte 10, Erzincan°' 
8, Sıvuta 7, diğer karlı yerlerde 2 sarı; 
timetredir. Yurdda en düşü!: ısı sıfırı.., 
altında Boluda 12, Siva.sta, Vanda 11 
Karsta 16, Erzurum ve E rzincanda ~ 
derecedir. En yüksek ısı TrabzondJ dl 
Diyarbakırda 7, İzmir ve Çanakkale 
9, Adanada 11, Antalyada 12 derece"' 
larak kaydcdilmittir. 
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lcMMf ~ -~.~&f.-~Hfti 
İngiltere hükümefinin vaziyeti 

o Q N Y A . H AA a· E R L E R i / B. Eden Vaıingtona f Tü ;KiYE 
büyük elçi mi BASI~ 

. Eden ile Chamberla.in araaında çrkan 
ih~18f, baıvekilin zaferi ile neticelen • 
~11 gibi görünüyorsa da bu mücadele
~·~ hükümeti ve hatta konıörvatör par
~&ıni sarstığı anlaşılmaktadır. Filhaki· 

a ıon münakaıadan sonra parlimento
~ hü,kümet lehine verilen reyler Cham-

, rlııın kabinesinin kuvveti hakkında 
bır ölçü sayılamaz. lhtilif, parlilmen • 
toya aksettikten sonra Muısolini ile 
ln~akereye gİritilmeli mi giriıilmernell 
ııu ıibi bir drş po!itika meaelesini~ ~~ • 
dudunu aıarak, konsörvatör partıaıD'?. 
~ııkadderatile alakadar çok ıüınullu 
lıır iç Politika buhranı mahiyetini aldı. 
liİlkiimete kartı itimadıızlık reyi, yeni 
·~~im d=ekti. Bu da konsörvatör par
tiıınin bin bir tedbirle kurulan hege· 
lnonyıısıııa nihayet verebilirdi. Bu iti· 
~la konıörvatör partisi mensu~lar.r, 
d!11Plin ile hareket etmek mecbunyeti· 
111 hiasettiler. Fakat buna ratmen alt· 
""' lıadar konıörvatör müıtenkif kal· 
"!'ttır. Eden de bunlar arasındadır. Ya· 
nı Chıınıberlaln'e kartı ceph~ alarak bu 

lı~zin çıltınaıına ıebeb olan sat bile, 
ijl-ıı • .._ • • ,......,.! aleyhine rey vermemııttr. 

Fakat l"l'iltere gibi demokrat ve 
P.,.l......,ter memleketlerde hükümet 
Yalnrz parti disiplinine dayanarak iktı • 
~";' ?>~hafaza edemez. Bi~ ~~fa °'.am• 

. la.ın ın konıörvatör parti ıçındekı va• 
z.~Yetj zayıflamıştır. ikincisi, konsörva: 
lor Partinin memleket içinde vaziyeti 
•ayıflamııtır. Konsörvatör parti içinde 
c_haııılıerlaln'• muhalif olan zümre, ka
~ıneyi istifaya icbar edip yerine Eden• 
ııı fikirlerine yakın olan bir hükümet 
k ' urulma11na çalıımaktadır. bu partı 
kadroııı içinde yapılacak bir ittir. Fa• 
le.at bıı kadar gürültüden ıonra yeni ıe· 
Çı111 Yapılmaksızın, bunun baıarılabile • 
teri tüphelidir. Konsörvatör partinin 
lııırün memlekete karıı düıtüiü vui • 
Yette hükümet değişmesi, Mac Oonald· 
dan Ba!dwin'e, Baldwln'den de Cham· 
"';rlain'e geçiı kadar sarsıntısız olamaz. 

Silôhlanma yarışı 

İngiltere milli müdafaa 
için 343.250.000 sterling 

tahsisat ayırdı 

İngi.liz beyaz kıtabı 
Londra, 2 (A.A.) - Milli Müdafaa programr hakkında bu akıam net 

redilen Beyaz Kitabda bu programın tatbikinde umumiyetle teraklı.iler 
elde edilmit olduğu kayddildikten sonra bazı müıkülita teaadüf edildi
ği ve fakat hunların da izale olunduiu bildirilmektedir. 

Milli Müdafaanın her üç nezareti için tahmin edilen masraflar 1937 • 
1938 senesinde 278.250.000 ve 1938 • 1939 senesinde 343.250.000 Ster. 
Jing olacaktır. Elde mevcud plana göre, 1934 • 1939 masrafları 1938. 
1939 maoraflarından dahıı. fazla olııcaktır. Şunu da gözden kaçırmamak 
lazrmdır ki, derpit olunan maaraflar, lngilterenin umumi gerginli~ iza
le için prfettiii gayretlerin muvaffakiyetine bailıdır, Bugünkü enter
naıyonal ıartlar içinde Milli Müdafaanın muraflarrnın 1937. 1941 50• 

nelerinde bir milyar 500 milyon sterlingden yukarı olma.ıı beklenmelidir. 
Donanmadaki tezayüd ıu rakamlarla ifade olunabilir : 
1935 kanun sanisinde tezgahta 139345 tonilato bulunurken bu rakam 

1936 da 281.925, 1937 de 375.740, ve 1938 de 547.014 tonili.toya çık

mrıtrr. 

Nisanda baılıyacak olan önümüzdeki mali acne içinde 130 bin tonila
to tutan 60 muhtelif harh gemioi hizmete girecektir. 1938 de te~ııiha ye
niden konacaklar iki diretnot, bir tııyyare gemisi, 4 büyük ve üç küçük 
kruvazör ve bir çok da diter küçük harb gemilerini ihtiva eylemektedir. 

Beyez Kitabda Milli Müdafaa pllnmın tatbikinde elde edilen terak
lıiler gözden gçirilerek 1940 senesinde bahriye mensuplarının yüzde 
yirmi bt artmıı olacağı, pilotluk kurslarına 4500 kiıinin kabul olundufu 
ve bundan başka 1000 de ihtiyat pilot kaydedildiii taırih olunmaktadrr. 

Amerikada 
Deniz sllahlanma 

~•naenaleyh bu&"ün lngiltere'nin ldare
lınde bir el deiiımeıi, ancak seçimin 
'-aeleıuneıi ile mümkündür ki, lngllte· 
1'1ode muhalif partilerin temin etmefe 
Çalııtıkları dıı budur. ftçi partisi ve li • 
~ra) parti, birer beyanname neıredlo
"k, hükümetln ıeçim yapıldıJı zamıı.n 

a karır girittiii teıUıhiidlere ayla • 
~ıuuu• .. 6-\..: ... _----.;._. htııa1•~1)1n " 

Eden • Chamberlain ilıtilafının İn· 

masrafı bir milyar 
ıoo mllvonı 'ıkıvor 

İngilterede 
Hava kuneflerl 
l~ln 73.500.000 
,,,_, in ha wıarak 

Londra, 2 (A.A.) - Yeni malt sene
nin hava kuvvetleri tahsisatı 73.500.000 
isterlin olarak tahmin edilmektedir. 

İspanyadaki 
gönüllüler ve 
Sovyet Rusya 

Londra, 2 (A.A.) - Deyli Telegraf 
gazetcıinln diplomatik muhabirine gö
re, Maiski dün Sovyet hiikümetinin, 
muharib haklarının tanınması ve İspan 
yadaki yaboncı gönüllülerinin ııeri alın
ması meıelelerinin birleştirilmeıl hak
kındaki İngiliz formülünü kabul ettiği
ni Lord Plimut'a söylemiştir. 

Fakat lnglllz diplomatik mahfille • 
rinde sonradan tasrih olunduğuna gö • 
re, Sovyet büyük elçisi Maiski'nin İs
pnayadakl g6nUJIUlerln geri çekilmesi 
projesini hükilmetlnln kabul ettiğine 
dair dün Lord Plimuta yaptıfı beyanat 
ınezk(lr projenin prenıip itibariyle ka
bulünden ibarettir. Naaıl ki, İtalya ve 
Almanya da mezkur projeyi ancak euı 
itibariyle kabul etmltlerdir. 

Binaenaleyh, muhariblik haklarının 
verllmeıi için ne kadar 16nilIIUnUn geri 
alınması icab rttiğl meaelesi henüz h•l
ledilmemis~ir l':ontrq1. meselesi de ha ~ 
li mu•lllkta bulunuyor, 

Cinde ~ok mühim 
muharebeler oluyor 

Hankeu, 2 (A.A.) - Çin telgraf a
jan11 28 tubatta tebliğ etmiıtir: Çin kı· 
taları Llnşih'ln timallndo atratejlk nok
tal~r olan Çlnlhengçen ve Liangtuçenl 
gerı alrnışlardrr. Japonlar şimdi Tao
kov - Çingtau demlryolunu tamamen iş 
gal etmektedirler .Honan'ın ıhnallnde 
Çiyuan yakınlarında mühim muhare : 
beler cereyan etmektedir , 

fılmpu ve Vuhu cephelerinde ınu • 
hasemat devam etmetke ise do kayda 
değer değişiklikler yoktıır, · 

B. Stoyadinoviç 
De\grada vardı 

. ~eJırad, 2 (A.A.) - Baıvekll ve ha· 
rıcıye naarrı B. Stoyadinovi; uat :ıı 45 

tayin ediliyor ? Balkan antantı 
Londra, 2 CA.A.) - Deyli Skeç ga

zeteıi "Eden va,ingtıon'a büyük elçi 
olacak mı" ba§lıklı yazı5ında, Sir Ro
nald Llndscy'in sekiz ıeneden beri bu 
vazifede bulunduğunu ve kaldmlmasr 
çok yakin olduğunu kaydettikten son
ra diyor ki: 

toplantısından sonra 
KURUN'da Aaım Ua, balkan ya· 

kmlatması fikrini ilk tasarlamı~ olan 
Ata.tiirk'ün son beyanatındaki ehe
miyeti tebarüz ettirerek ıunları yazı

yor: "Osmanlı imparatorluiunun ıon 
devirlerinde en kanlr mücadelelerle 
biribirlerinden ayrılmıı olan nsiller 
henüz hayatta iken balkan milletleri 
arasındaki mÜ§terek menfaat ve hia 
bağlarını yoktan yaratır gibi meyda
na çıkarmak ve o bağlarla dahili si• 
yasetlerinde tamamen müstakil olan 
bu milletleııi harici Iİyaoetlerinde bi
ribirlerine aım ırkı bağlamak ve bu 

"- Londra politik mahfilleri dUn ak
şamdan beri böyle bir tayin lehinde 
propagandaya başlamıılardır. Bu mah• 
fillerin iddiasına göre, bu tayin yalnız 
dış işler bakanının istifasından çıkın 
meseleyi halletmekle kalrnıyacak, aynı 
zamanda ingliz - amerikan münasebet -
]erinin istikbali için de değer biçilmez 
bir kıymeti haiz olacaktır." 

iti nihayet üç dört oen"lik mahdud 
bir zaman içinde bataım&k hakika
ten tarihin tanıdığı ıiyaıi mucizeler-

lngiliıs mahfilleri tek::ıib 
ediyorlar 

Londraı 2 (A.A.) - İngiliz diplo -
matik mahfilleri, bir İngiliz gazetesinin 
B. Eden'in Vaşington büylik elçiliğine 
yakında tayin edilobilecej!i hakkında 
verdiği haberin eıassız oldııiunu bil • 
dirmektedir. 

lstanbul ve Atina 

ün ive rs ite 1 erinde 

Yeni kürsüler 
ihdas olundu 

Atina, 2 (A.A.) - Atina ajanoı bil
diriyor: Gazeteler, Atina iinivcrsitcıin
de bir türk edebiyatı kürsüsü ve İstan
bul üniversitesinde bir grek edebiyatı 
kUrsUsü ihdasını alkışlamakta ve bu 
keyfiyetin iki memleket araaında git
tikçe aıkrlataeak olan kUJt!lrel bağlara 
çok yardım cdeceaini teb•riir ettir
mektedir. 

Akreb sokmasına karşı 

Yeni bir serum 
keşfedildi 

den biridir. Bu itibarla, Atatürk'ün, 
balkan gazetecilerine verdiği beya
nat içinde balkan antantının buırün· 
kü vaziyetine temaa eden fıkralar 

kadar istikbaline aid olan düıünce

ler de her tarafta büyük bir dikkat 
ve ali.ka uyandrracaktır. 

Bıı güzel ıulh eserlerinin ehe
miy•ti ıuradadır ki inanrlmaz bir te
kilde kurulduktan eonra üç dört -
ne gibi kraa bir zaman içinde Avru-
pamn yegane hayat kabiliyetini haiz bir 
teıekkülü olduiu inkar edilemez badi· 
ıelerle ıabit olmuıtur. Zira Bal· 
kan antantının tetekkülünden son • 
ra ve dört balkanlı devletin üçün • 
de hükümet deiitiklilderi ilı bera
ber Njim değifiklikleri olduiu hal
de antantrn kuvvetinde en küçük se
rileme ve zaaf sörülmemiftir. Tam 
terıl, balkan antantı, biribirini takib 
eden aiyaıi buhranlara mukavemet 
etmek sayesinde harice karıı olan 
nüfuzu daima arttıkça artmııtır. Hiç 
ıüphe yoktur ki balkan antantı kon· 
aeyinin, oon Ankara toplantısında 
verdiği ve reaıni tebliğ ile ilin ettifi 
kararlar balkanlı devletlerin beynl
milel hayatta söz Phibi olmak hu
ıusundaki llyaketlerini bir kere da
ha isbat etmittir. 

Zira, "Balkan balkanlılarmdll' • ., 
pren 'bini balkan antantına bir t .. 
mel olarak alınıt olan dört devlet ta
rafından neıreclilen oon teblll büy\lk 
Avrupa devletlerinin harb tehlikel .. 
ri karıısmda bile bir sened- fasla 
bir zamandanbri bir türli.I. karar ver
med'ık\er\ '=ık takını 'o.ryno\m \o\ ın .. 
selelerin balkanlılara müteallik olan 
cıphesl üç gün içinde ve en kati bir 
tekilde halledillvenn.ittlr.,, 

tere kamoyunda uyandrrdrğı derin 
'kislere bakılacak olursa, bu 11ralvda 
)apılacak bir ae~imin konıörvatörler 
~•Yhine netice vermeıi beklenir. Her 
• alde konsörvatiir partiıi, Chamberla • 
•ıı'in dıı politika programiyle ingiliz 
leÇtnenlerlnln öniine çıkamaz. Konsör
•~törler bıınu bildikleri içindir ki ıeçi
lııl ~elemeie yanatmaıtlRlıtadırlar. 

Ve bu düşünce iledir ki Konsörva • 
tlır Partinin gazeteleri, Eden • Cham· 
~•lain ihtilafının ıllmul ve ehemiyeti. 
ili azaltmaya çalıtmaktadrrlar. 

1'üçük ve ehemiyetaiz bir nokta Ü· 
Zerinde anlaımazlık çıkmıf da hariciye 
•ekili çekilmit• Şimdi de artık ortad'a 
:;'"•ele kalnuımrı. Chamberla.in, bu hl· 

Vııington, 2 (A.A.) - Deniz 1111 h
larının arttırılması için 600 milyon 
doluhk muazzam tahılsat iıtlyen a
yan ıneoliılnln dı' itler komlıyonu 
reial Pltman'ın ıu.ıtelere beyanall 
kamoyda lıuaule gelecek teıiri anlat-
mağa ve donanmaya yeni tahsisat ve
rilmesi için htikilmet tarafından par
lamentoya bir kanun projesinin tc;v
diini hazırlamağa matuf bir tecrübe 
balonu mahiyetinde tolikki edilmek
tedir. 

Siyasi Amerikan mahfilleri Lon
drada İngiltere ile Fransa arasında 
cereyan eden görüşmeler neticesinde 
ınevcud tahdidlerin ibkasına, hatta 
deniz siU.hlarının tahdidi için yeni 
görüşmelere girişilmesine karar ve
rildiği takdirde ellerinde milmkiln o
lan kozları bulundurmak gayesiyle 
hareket etmektedirler. 

Bu mikdar geçen sene 56,500,000 is
terlin idi. 
Donanmanın hava kuvvetleri için. 

ayrılması dil,ünüle.n 5,711,000 iaterlin, 
ve iıtikrular için ayrılan 30 milyon ı. 
lave edildiği takdirde gelecek mail 11-

nede hava kuvvetleri için yapılan büd· 
çe tahml11Ierl U ıııllyon ŞQ2 bin iıter. 
Iin'i bulmaktadır, 
Donanmanın hava kuvvetleri için 

ayrılan tahsisat da 1,518,000 isterlin'i 
bulan bir fazlalık varc.lır. 

dı Belırad'a dönmUıtilr. ' 
BaıvekiJ gar\4 bütiiıı hUkUnıet Ul· 

11• l!'alkan antentı dovlotlerinln ve Bul
gar11tının mUmeaıillari, hariciye erki
nr, yugoslav radikal birliği milrneHille
rl va bilha11a parti gençlik toıkil!tına 
ınenıııp muuzi ınbir heyet ve difcr bir 
çok "ah&iyetler tarafın<lan )c~rtrlanııııı· 
tır. Garın önünde toplanmış olan halk 
B. Stoyadlnoviç'i hararetle alkışlamıı• 
tır. 

'D~. <l t..A. A..\ - llf11l\Sts tıh aka• 
demisi, Cezayir Pastör enstitüsü dok • 
torlarnıdan Serjıımn tkseriyil ölilmle 
netictlenen akreb sokmasına wıı kot. 
retti~ bir ~romu reımen kaydetmlttlr . 
Vaziyetlerl timldslz olan H vakada tec
rübesi yapılan bu seromu muvaffak! ... 
yetle tatbik ve teerübe sdflmlttlr, 

411 

Cl/MHURlYET'te Yun.,. Nadi, 
aynı mevzuu ele alarak be.ikan an
taııtmı.n mütemadiıyen terakki et
mekte olduğunu ve daha da edc-ce
itini söylüyor ve diyor ki : 

-
Fransada 

• 
yenı 

"Bidayette balkan antantı yo.lnrz 
balkanlarda Julhu muhafazaya mU.. 
ekıkel bir t"fekkill gibi idi. Zaman. 
la görüldü ki bu antant, kendi çev
resi haricinde dahi sulh Amllidlr, voı 
bu itibarla da çok iyi bir feydir. Bal· 
kanlardan emin olan balkanlılar 
kendi drı siyasaları için elbette daha 1••nin konıörvatör partinin mukadde· 

1-atı Üzerine yapacağı derin akisleri ev • 
••iden .. d'" • .. · · d' ki Eden'in isti· f gor ugu ıçın ır 

~·~ı kabul ederken yazdıiı mektub~ 
tilifın, iıtifayı icab ettirecek ehemı· 

Yetıe olmadığını ıöylemişti. Halbuki 

Deniz 3illlhlanma masrafları 
1800 milyona çıkıyor 

Tayyare endüıtriıl İ§ı;llerı 
urtıyor 

vinton tarafından hazırlanan bir 
muhtırada 1935 senesinde tayyare en· 

dtistrisinde 30.000 kişi çalış,makta iken 
'imdi takriben 90.000 kitinin ııalıttılı 
kaydedilmektedir. Bundan batka bir
çok ki,iler alllh ve tcçhiHt ltlerindo 
;alışmaktadırlar. 

-
İtıalyada B. Mitleri 
kartılama hazırlıtı 

iş kanunu 
Pari•, a (A.A.) - Parllınento ile 

••n•t:o .•ruınd•ki anl•tmazbğı gider • 
mc~ _ıçın. ıarfedilın gayretlere rağmen 
yenı •ı nızamn•ıncıinin ilk projesi olan 
ıııl~ma .v~ hakemlik kanun projeai <lo
layısıylı ıkı mecliı ara11nda çıkan anlaı
maablc devıım etmektedir. 

büyük bir kuvvete sahibtirler. 

k~•~ınenı.,~a yapıl~n ınünalcaf~ _ba~~e
f ıle harleıye vekilı aruındaki ıhtıla • 
hı.n fİiınul ve ehemiyetinl bütün vilııu • 

•Yle tebarijz ettirdi. Bu arada konıor• 
~•tör Partinin ınuh~lifleri11i memnı.111 c
d:.n bir takım ıeyler d• meyd•na ~ıkar-

• 

Pitınan Urııfından istenilen eoo 
milyon. aıııırlk•n deniz •Ulhl•rının 
mHraflarını 1800 milyona ;ıkaracık· 
tır. Fakat ıimdiki programa bile •ulh 
perverlerin ve infiratçıların tiddetl• 
muarız bulunduklarını ve Pitman 
projesiyle kabaracak olan mali yükle
rin ciddi itirazlarla karşılanacağını 

unutmamak llzımdır, 

Svinton tekrar ıilahlanmak itinin 
gelecek mali Jene içinde biteceğini be· 
yan ve hava meollaınin yabancı mcmlc• 
ketlerde yapılan tayyaroler derece in. 
de olan yeni tip tayyarelerden ınem• 
nun olduğunu llAve eyJemittir. 

_Mil~no, 2 ~A.A.) .- Bütün İtalyan 
ınılletı, §anaolye Hıtlerin ltalyaya Y•· 
pacafı seyahat haurlıklarını alAka ile 
takibttmektedir. B, Hltlerln Roma 
Napoli ve Floranaa'dakl ikametine ald 
program ne,rcd!Jmektedir, 
Roınada Sen Pol muahedeı!nln mıı

anam lıtaıyonunu zafer caddesine 
bal!hyan yeni yola "Adolf Hitler cad 
dul lımlnln verllıneıl kararıa;tmı: 
mrıtır. 

~ıı~limcntonun iı korniayonu bu 
P_roıenın s_enato t•r•f.ından yasılan 8 in
cı m•ddetınin mctnınde değişiklikler 
yapmıştır. 

Şotan, parlSmentoya uzlaştırıcı bir 
zihniyetle hareket etmesini tavsiye et
~t ve parllmento bu maddeyi yeniden 
goaden geçirilmek ürere I§ enc!imenine 
havale etmiştir. 

Taliin cilvesine bakınız ki balkan 
a.ntantr, j!'İderek, dünya sulhu hesa
bına örnek bir tetekkiil haline yük
selmlt bulundu, Bu manzumenin sa· 
rahatle ifade ettiği fikre göre millet
ler arasr nUinasebetlerde sulh fi.lıri 
e~as ~lmalrdır. BC§el'iyetin vah'6t de 
vırlerıne has sayılmak lazım ırelen 
hi9 bir ıiddet '6kli yoktur ki bıı ~k 
cuib sulh fikrine ııalib ırelebllsiıı. 
lıte balkan antantı tatbikatla bu ha
kikate erdi. Bug!ln balkan antantı• 
nr teıkil eden devUıtler dünya ıulhun 
de amil büyük bir devlet haline te
rakki etıniı bulunuyorlar, ve bu man
Hrayı kendileri dahi zevkle t mata 
ediyorlar. 

lıııı MeıelS Chamberlaln'in, hariciye ve
k nden arrı ve tıattl ondan gizli ola • 

;;" •. l.talya ve Almanya ile temasa &"irlı-
&1nı 'lnlattı. 

lı lloyd George, kendisine mahllls 
. ~tnazlıkla, bir aralık, Eden'i atlatmak 
•çın Ch be · · d" ·ı k 1 aırn rlaın'ın Gran ı ı e omp o 

1935 niHnından beri anavatan hava 
kuvvetleri 52 filodan 123 filoya çıka
rılmııtır. Bu filoların 68 i bombardı
man, 30 u muharip, 15 i ke9if ve torpil
le bombardıman, 10 u ordu ile tetrlki 
mesai birlikleridir. 

Fransa her hususta 
taahhüdlere sadık 

Parlament<>da dq anlaımu::ılık 
var. 

fı•Ptrbna ima bile etti. Chamberlain ile 
•IY11 ıeflri arıısında esrarengiz bir ada· 

:::'.".gidip &"elcliiinden bahsedildi. Fil • 

Siyasi amerikan mahfilleri Alman • 
ya ve İtalya ile uyuşmak iıtlyen Çem • 
berlayn'ın taaavvurunun ıililhların tah
didi g8rUımelerini kolaylaıtıraeağınr 

ümld etmektedirler. Amerika hliküme• 
ti, 15.000 tondan yukarı zırhlı inşa et. 
meğe karar vermeden önce Londra ııö
rütmeleri neticesinde hasıl olan vaziye· 
ti büyük bir alaka ile takib etmektedir. Donanma ve deni zatın hava kuvvet-

Londra muahedesiyle tesbit edilen !eri de artırılacaktır. 
Parla, 2 (A.A.) - Hariciye nazırı 

Delboo Ayan ımcliol hariciye .. 

P~rl~mentonun iş komisyonu ~z! . 
ları dün akşam sekizinci maddenin met
ninde !ttifak <,>dememişler ve komisyon 
sosyalıstlere ve komünistlere karşılıklı 
gruplariyle istişare edebilmek fırsatını 
~erınek üzere çalışmalarını tatil etmiş
tır. 

b lııka Oıamberlain ve taraftarlarr 
I" Unlan ~uh etıneğe çalıımıı!ar~ı.r. 
~at bu ızah tam dejildir. Ve ınıııl,. 
i l 0 Yunda konıörvatör parti aleyhine 
• •r brrakmııtır, 

Ch Bununla beraber, öyle görii11üyor ki 
tı \lrnberll\in hükümetinin mukadder&· 

1
/' tayin edecek olan mesele, İtalya ile 
lı •riıllecek müzakerelerdir. Bu müza • 
c~reJerin neticesi anlaıılıncaya ~~dar 
d anıl:ıerlain hükümeti, hem partı ıçln· 
ı:.~ henı de parti dıtrndan ııelecek olan 
Ch°""zlara kartı maıundur. Her halde 
d •nıbcrlain'in bugünkü ıartlar altın· 

• ltaıya ile müzakereye giriıınekle 
~k 0 azik bir vaziyete düıtüfü aıik&r • 
."· Eier bu kadar gürültiiden ve bari· 

~•Ye vekilini de, Avam Kamarasında 
•dlandan tabirle "kurtlar• attıktan" 

~?nra da ltalya ile anlaıamazsa, gülünç 
ı:'ı •eziyet~ dütecektlr. Diğer taraftan 

a Yanın dıkte edeceği fartlarla anlaı· 

tahdidlerin Amerika tarafından reddi 
tahdidler hususunda yeni müzakerele
re girişilmesini güçleştireçek ve Ame· 
rika ıilah yarışına başladığından meıul 
tutulacaktır. 

Amerika hükiimeti deniıs tec· 
rübe sermayesi istiyor 

Vaşington, 2 (A.A.) - Parlamento
nun deniz encilrn•nl, deniz işleri için 
bir tecrübe sermayesi kurulmak üzere 
30 milyon dolarlık tahsisat istemiştir. 
Bu paranın 3 milyonu Loş Ancelosun 
yerine kaim olmak üzere yeni bir ka
bili sevk balonıın inşasına, 15 milyonu 
umumi tecrübe sermayesine, S milyo
nu küçük tonajlı birliklerin inkişafı. 
na, 7 milyonu bomba, torpil vesaire 
iınaline tahsis edilecektir. 

-
Seis lnkurat Grgzda 
Viyana, 2 (A.A.) - Dahiliye nazı

n Seiss lnkııart Gra;:da nasyonal soa • 
yalist erkanını kabul ederek kendileri • 
le mµzak~r~lerde bulunmu§tur, 

Öte! onunde k°'jf bir halk kütlesi 
toplanarak nazıra hararetli tezahürler 
de bulunmuştur. 

Konya Viya nada 
Viyana, 2 (A.A.) - Macar hariciye 

nazırı Kanya bugün buraya gelmi 
macır elçiliğine inmittir. ş ve 

• d encumo-
nın e enternasyonal vaziyet f . . . ve ran. 
sız • ıngılız konuşmaları hakk d 

f 1 
. ın a 

ıııu 3'\Sa ızaha~ vererek geçen gün 
mebusan meclısınde yaptıg"ı b . eyanau 
tekrar etmıı ve hUkümetin h h 

F er u-
tuıta ransa tarafından girlfilen te-
ırhhildlere katiyıon ıadık kalacağınr 
teyld eyienıl,tlr. 

Gwi diplomaıi g ne 
canlanıyor mu? 

Berlin, 2 (A.A.) -Havas bildiriyor· 
B. Hitler tarafından 20 ıubatta bildiri: 
len ve. bundan böyle diplomatik görüı. 
melerın yalnız nota teatitl ıurotile ya • 
pdaca_ğına d~r ol~n kararı, alman <lip • 
IQ"".'tık ~fıllerınc göre, gizli dlplo • 
maaı u•ulune dönmek demektir. 

Seruıtorıurı kabııl ettiği frkil 
Pqris, 2 <A.A.) - Senato, patron • 

Iırlil i•çiler araıırıda hakem ve uzlaıma 
kanun llyihaıını iiçiinçü okunu;unda 
6~ n;ıuhalile karıı 185 reyle kabul et
mı!tır. Bu metin bu sabah ayan ticaret 
ve ış ençUmeninin hacırladığı metinden 
•~in '!'•clisi, bu kanunun ziraatte teı • 
nııl edılıneoine ıuar ıöıtermekte ve ha
yat b~halılığı yüıde beıi buldu mu iie • 
retlenn de otomatik oliln,k artmasını 
da red<letmektedir. Ayan meclisi, hayat 
pahalılığı yilzde beı artaraa ücretlerin 
•ltr ayda bir al.kadar müeııeoenin men 
ıub oldu~u ~ntakanın ve tubtnin im
ldin~a? nısbetıı>Qo tadilinin derpiı edil
mesırıı kabul eylemektedir y . 

Eier, muhali farzederek söylüyo. 
ruz, Milletler Cemiyeu fikri yürüme
yerek dünya nizamı, mesela M. Mu. 
solininin iddia ettiii gibi dört büyük 
devletin direktuarına tlbi ola.cam 
hu direktuar dörtlü olmıyacak, beıli 
olacaktır. Beıinciıi, balkan•=!ar ittiha· 
dının temi nettiği büyük devlet olarak .. 

Anlıyorsunuz ki balkan antantı 
hakkiyle çok terakki etmittir.,, 

J(. 

TAN'da Ahm t Emin Yalmaıı di. 
yor ki : 

"Balkan konseyinin bu defakl top. 
lan~ıaı da &"Ö. te~i ki balkan JÖrÜf 
z~~ıyeol derulebılecek bir feY var. 
Dort balkan devleti kendileriyle a
lak~sr olan hadiaelere bu müıtere" 
zavıyden bakınca aynı zamanda ay-
111 feyl görüyorlar. 

tna!t ta bu" b '"t" • • • B' ı u un vazıyetını sarsar. ı -
~·•~aleyh bu kırizin çrkanlmasını bak

ıroıterecek derecede elveriali bir iti • 

lif İ'lllz11 mırlc mecburiyetindedir, Yok,. 
sa bu noktadaki muvaffakiyetıiılifin 
r akaiyonu, i"i pıırtitinin iktıdara ıı:•I· 
metine kad'lr varabilir. 

A. S • .EıJMER 

Macar hariciye nazırı öğl«len aonra 
baf~•.Hlete gelerek ba~vekiJ Su,nig vı 
h~r~~ıy•. n~_ıırı §mit ile urun uzadıya 
goru,mü,tur. 

Ya~ın Budapeftoye <lönmesi muhte
mcldır, 

Berlin'de bıı karar, gizli olarak da. 
ha far_<lah bir ıurette cereyan edebilo • 
cek milı:akerelore race\ecileri faahı k•· 
ngtr~an _demolmı.si ııaulünün tenkidi 
mahiyetinde t fııir edilmclrtcdir, 

arın ıaat 10.30 da tekrar toplına-
•alrtı_r. Bqvokil bıı metni mebııaın 
meeliı~n~ lı:,ıbul cttlrere Jıiki meclis ıra
:;,dakı ıhtılifı halletmeye çalrtmakta-

Balkan birliğinin miitteTek bir t~ 
mele dayanan bir siyasi varlık oldu
iuna bundan ırüzel bir imtihan ola
~~·· Bu defa.ki toplanır, çok çetin 
dunya hadiseleri k.artısında yapı). 
mrıtır. Böyle olduğu halde dört ba.1-
~~n devleti arasında bir göriif birll
gın~ ".annak için hiç bir münakata
y~ .ıhtıyaç görülm mittir. Gözden &"e 
çınlen m-lelerde her keıin hadi..,. 
ler balkan ölçii&iyl baktığr ve a 
t•Yi sördüğii meydana çıkmııtır.,, ynı 
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ULUS 

Dünyada neler oluyor! 

Su kolleksiyon u 
Dünya yüzünde birçok iptilalar var

dır ama, Edinburg'da yaşayan bir is
koçyalı gibi, yer yüzünde mevcut su
ların koleksiyonunu yapmak iptilası
na tutulmuş olan henüz işitilmemiştir. 

Alaturka musikide yeni bir 

ses sanafkir1 

Bn. Melek Tokgöz 
ve arkadaşlan 

üç konser verecek 

3-3-1938 

t ••• 

RADYO 

Ankara : 

Oğle Neşriyatı: 12.30 Muhtelif pi' 
ne§riyatı - 12.50 Plik: Türk musikisı f 
halk liarkıları - 13.15 Dahili ve harici lıl 
berler 

Çar Osman paşaya " güzel 
Bu koleksiyoncu, laboratuvarı andı

ran bir salonda, içindeki suyun nere
den ve hangi tarihte alındığı yazılı e
tiketler yapıştırılmış binlerce şişe 
toplamıştır. İskoçyalı, muntazam bir 
plan ve metodla hareket ederek, deniz, 
göl, nehir veya ırmak kenarında olan 
şehir veya kasabaların belediye reisle-

Akşam Neşriyatı: 18.30 Muhtelif pli 
nelirİyatı - Hl.15 Türk musikiı;i ve halk ıs 
kılan: (Servet Adnan ve arkadaşları) - • 
Saat ayarı ve arapça neşriyat - 20.15 Tu 
musikisi ve halk şarkıları: (Melek Tokı: 
ve arkadaşları) - 21 Konferallli: Selim S 
rı Tarcan - 21.15 Stüdyo salon orkestrıf 
-22 Ajans haberleri - 22.15 Yarınki prol 
ram. 

müdafaanızdan dolayı sizi 
ederim ,, dedi tebrik Ölen İtalyan .şairi Gabriele Dannunzio 

Bütün İtalya 
Dannunzio İçin 

rine mektubla müracaat ederek, mas
rafını da gönderdikten sonra, mektu
bunda kaydettiği sudan iki yüz elli 
gram ısu istemiştir. 

İstanbul : 

Yanımızda taburda kala kala 150 
nefer kalmıştı. Bu rakamlar, 10 ilk 
kanunda bizden Plevnenin üzerine 
karanlıklar inerken nazik ve aempa
tik Romanya miralayına teslim olan

kün olmayan mezalim irtikap et
mi§ler ve bütün bunları hristiyanh
ğın müslümanlığa kaT§ı kazandığı 
zaferi kutlaınak için yapmışlardır. 

Böylece Plevne 143 gün süren bir 
müdafaadan sonra dü§tnan eline 
dü§tnÜŞ oluyordu. Bu müddetten on 
altı günü, (8 - 24 eylUI) şekli muha
sara ile kırk yedi günü de (24 ilk
teşrinden çıkışa kadar) sıkı bir ku
§atma içinde geçm~ti 

Bir çok belediye reisleri meraklı is
koçyalının arzusunu yerine getirmiş
ler ve bu suretle su koleksiyonu mey
dana gelmiştir. 

Oğle Neşriyatı: .. ~ 
12.30 Pl&kla •· 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 P~ 
türk musikisi - 13.30 - 14 Muhtelif Pi' 
neşriyatı. 

Akşam Neşriyatu 
18.30 Çocuk " 

yatrosu: (Koca acrçecik) - 19.00 Radif 
ve arkadaşları tarafından türk musikisi ~ 
halk arkıları - 19.30 Spor muhabereletl 
Eşref Şefik tarafından - 19.55 Borsa bJ 
berleri - 20.00 Cemal Kamil ve arkadaşlt 
rı tarafından tiırk musikisi ve halk prJıl' 
ları - 20.30 Hava raporu - 20.33 Ömer W 
za tarafından arabc;a söylev - 20.45 Birııcl 
§en ve arkadaııları taraiından türk musilıt 
si ve halk prlaları (Sa.at ~an) - 20 • .f 
Tahıin ve arkadaşları tarafından türk tf1I 
ıikisi ve halk şarkıları - 21.50 ~ 
Tüzün Şan: orkestra refakatiyle - it.' 
ORKESTRA: 1 - Fucik: Marche. 2 .. Si' 
zet: Arlesienne, Suite. 3 - Tschaikowsld 
E!Cgic. ~ - Pesse: Mcnuetto -22.4S A~ 
haberlerı - 23.00 Plakla ı;ololar, opera ~ 
operet parçaları - 23.20 - 23.30 Son habd 
ter ve ertesi günün programı. 

ların mikdarını gösterir. 
Binbaşım silahları bırakmaınız

dan bir dakika Önce çirkin bir yara 
almış ve bir Romanya arabasına bin
dirilerek götüriılmüştü. Eski yüzba
§rtn sabahleyin rus siperlerinde yara
lı düşmüş ve biz ricat ettiğimiz za Bu müddet zarfmda üç büyük 

muharebe olmuş, (30 temmuz, 11, 
12 eylul, 10 ilkkiınun) dört tane 
ikinci derecede ehemiyetli çarpış
ma vukua gelmiş ( Plevne 20 tem
'? uz, Pelişat 31 ağustos, Lofça 3 ey
lul, Goma Dubnik 24 ilkte~rin), 
bundan başka ufak tefek çarpı§ma
lar hesaba katılmazsa yirmi d fada 
ufak mikyasta müsademeler olmuş
tu. 

matem tutuyor 
Roma, 2 (A.A.) - Dannunzio, bir 

ara haber verildiği gibi bir anjin dö 
puatrinden değil, kalb sektesinden 
vefat etmiştir. 

İskoçyalıların çok hasis insanlar ol
dukları söylenir ve hatta parasız oldu
ğu için suyu bile biriktirirler derler. 
Halbuki, bu iskoçyalı tam tersine su 
biriktirmek için servet denecek dere
cede büyük bir para harcamıştır. Me
rak, iptila adama neler yaptırmaz ı 

man düşman elinde kalmıştı. 
Onu bir daha hiç görmedim.. Bak -

kal çavuı yere düşerek bir bacağını 
2edelemiş, fakat hekimlerin yardı
mmı istememişti. 

Osman Paşa, I O ilk kanun akşamı, 
içinde bulunduğu küçük evde gene
ral Ganeçki, Katalei ve Çernat taraf
larından ziyaret olundu. 

Ondan sonra kendisine gönderilen 
bir araba ile Plevneye götürüldü. 
Oraya giderken yolda Grandük Ni
kola ile Romanya prensi tarafından 
kar§ılandı. Nikola gösterdiği hari
kulade müdafaa dolayısiyle paşaya 
çok güzel sözler söylemişti. Asi 
prensin ise Osman pafa, elini sık
mayı reddetmiştir. Zabitler kendi
aini alkrşlamı§, askerler ona selam 
durmuşlardı. Ertesi gÜn takdim e
dildiği Çar, paşaya, tarihe geçen 
ve bütün dünyanın fikrini ifade e
den şu sözleri söylemiştir: 

"Je vous felicite de votre belle 
de/ense. C'est un des plus beaux 
laits de l'histoire militaire" 

[ Güzel müdafaaruzdan dolayı 
sizi tebrik ederim. Bu, askeri tari
hin en güzel hi.diaelerinden birisi 
olmU§tur] 

Ayni gün öğleden sonra Osman 

Vasati bir hesab yapılacak olur
sa beş güne bir hadise isabet etmek
tedir. 

Plevne müc.ıcf,.lesi yaran ve ölü 

olarak ruslaY:·a 55,000, romanyahla

ra on bin kişiye mal olmuş, h.irkler 

ise 30,000 yaralı ve şehid verınişler
dir. Bu mikdara hastalıklardan ö
lenlerle, Rusyada gidecekleri yere 

gidinceye kadar havanm §İddetine, 
açlığa ve sefalete dayanamayan 
8000, 9000 esir de dahildir. 

Eğer sivil ahaliden ölenleri de 

hesaba katacak olursak o 2aman 
' 

Plevne seferinin yediği insan bat-

Jan 100,000 kişiye yÜkselir. Bunlar

dan 40,000 kişi yara.dan, hastalık
tan ve açlıktan ölmüı, ancak 20 bin 

Dannunzio çalışma masasının ba
şında oturmakta iken yere yıkılmış
tır. Hemen çağrılan doktor gelinceye 
kadar şair ölmüştür. Ka(ak kürek mahkumlan 

Odaya nakledilen cesede hava ge- Dreyfus hadisesi münasebetiyle 
nerali üniforması giydirilmiştir. Du- şöhret kazanmış olan fransızların şey
çeye derhal haber verilmiştir. Dan- tan adasından kaçıp kurtulmak eşine 
nunzio'nun cesedi önünde eğilmek ü- az rastlanan bir muvaffakiyet sayıl
zere B. Musolini, refakatinde BB. makta.dır. 

Ciano, Starace, Alfieri, Benni ve hu- Geçenlerde ingilizlerin Antil ada
susi katibi Sebastiani olduğu halde, sında küçük bir liman olan Port of 
hususi trenle Rivierada Gardone'ye Spain'a ufak bir sandalın gelişi büyük 
hareket etmiştir. bir alaka ve hayret uyandırmıştır. Bu 

Bugii.n I talya matem irin'cle küçücük sandalın yolcuları müebbed 
Gabriele Dannunzio'nun vefatı, sc- kürek cezasına mahkum edilmiş ve 

bebiyet verdiği keder tezahürleriyle Şeytan adasından kaçmağa muvaffak 
çok zamandanberi İtalyanın görmedi- olmuş yedi suçlu imiş. Kürek mah
ği milli bir matem mahiyetini almrş- kümları, sekiz metre boyunda olan bu 
tır. sandalla 1100 kilometrelik mesafeyi 

Gazeteler, büyük şaire üç hatta 4 yirmi günde katetmişler. Yiyecek ve 
sayfa tam olarak tahsis etmekte ve i- içecekleri, Port of Spain'e varmadan 
talyanların hislerine terceman olmak- dört gün evel bitmiş olduğu için, bi
tadır. tab ve dermanları tükenmiş bir halde 

Yarın akşam toplanması mukarrer karaya çıkmışlar. Trinidad'da yürür
olan büyük faşizm konseyi, Gabriele lükte olan kanunlar, bu gibi kaçakları 
Dannunzio'nun ölümü münasebetiyle lıı:de etmiyorsa da, Britanya bükümeti, 
10 marta talik edilmiştir. yıyecek ve içeceklerini kırk sekiz •<'-

Hayatı ve eserleri at içinde tedarik ettikten sonra, bu a· 

Bayan Melek ,Tokgöz 

Alaturka musiki aleminde yeni bir 

ses sanatkarı kendini zevkle dinlet

meye başlamıştır. Ankaraya gelmiş 

olan ve iki gündenberi radyoda sesini 

dinlediğimiz Bayan Melek Tokgözün 

Yeni sinemada arkadaşlariyle beraber 

üç konser vereceğini haber aldık. 

Bayan Meleğin; müziksevenlerin 
yakından tanıdığı ve takdir ettikleri 
sanatkarlar olan arnadaşları bestekar 
tanburi Salfilıattin Pınar ve Kemani 
Nobar Tekyay ile birlikte verecekleri 
konserler, önümüzdeki pazar, çarşam
ba ve bunu takib eden pazar günü 
akşamıdır. Konserler saat dokuzda 
başlıyacaktır. 

Avrupa: 

u~.ı:.1 A ve OPERETLER1 12 B~ 
münster - 14.10 Laypzig - 17.10 Münib,,; 
ı~.10 Berlin - 21 Roma - 21.30 Liyon. P' 
rıs, Paris Eyfel kulesi, Strazburg 

ODA MUSİKİSİ: 16 Münib - 21 20 Jtfr 
nih - 21.30 Stuttgart - 22 Varııov~ 

SOLO KONSERLERİ: 9.30 Kolonya,,; 
16 Frankfurt - 17 Berlin - 18.15 Koton~ 
- 21.15 Budapeşte - 22.15 Loııdon. Re11' 
onal - 21.25 Stokholm - 22.15 Milano,,; 
22.5 Kopenhag. 

NEFESLİ SAZLAR: (Marı v. s.): 6.3' 
Breslav - 8.30 Keza - 19.10 Kolonya ,,,; 
19.45 Droitwich. 

ORG KONSERLERİ ve KOROLAJı' 
21 Könlg:;berz, 

HAFİF MÜZiK: 6.30 Berlin ve diiel 
alman istasyonları - 8.30 Frankfurt, J{Ö' 
nigsberg - 10.30 Hıımburg - ıı.ıs Berlil 
- 12 Breslav ve dif,l'r alman istasyonları_,,. 
13.15 Miınih - 14 Stuttg,.rt - 14.10 F~ 
f~rt - 14.15 Berlin, Kolonya - lS.35 SC" 
Juı - 16 Breılav ve diier alman istas~ 
rı - 18 Berlin - 18.30 1''rankfurt - J9.,. 
KönigsbCl'g, Laypzig, Miinih - 20 Det' 
Stuttgart - 20.10 Hamburg. 

pa,.., ,._-...ı._ ....__...ı..ı~ - o ___ ld•İ filftl'l mulu.,..Jw.d.. t.1...& -'-·•._ 

Gabriele Dannunzio'nun eseri ve caib yolcuların limanı terket~lerini 
hayatı bir birlik arzetmektedir: Li- emretmiştir. Kaçak yolcular, kendile· 
rizm slirlerinin.. tivatro ~rı .... :..,;" rinin iade" teslim edilmeleri ihtima
nuıaU11tycLa ....,.;;u •• !ııv -,.~=6- -.u-- cı.._. :ı.ı 'kUomıaWOIUı: blır--='denb yoı:: 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stutteaııt 
13.15 Strazbura: - 19.li S~ I' 

eiori,lerden mürekep bir teref kıta- tur. 
deki ltalyan edebıyatında en ~n yeri 

1 
~ ndan Pan • ideoe.k-

•• ...., ........... u ... ~uı. ":c..;,u J..a)'pzıı;:, .lil' 
- 2~ Floranaa, Milano - 23.25 Lorı&U; 
R.egıonal - 24 Ltikaembv1ı - G.15 f).ti' 
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111 olduğu halde Bogot'a götürülmüf, Plevnenin clvarmda imparatorun 
orada kendine tahsis edilen bir ça- çılgmlığı yüzünden aon uykularına 
<iır:da yanmda eski baş hekimi Ha- dalmıı olanların sayw 30,000 den 
aip bey, bir alman doktoru ve bir 
kaç kızılhaç hemşiresi olduğu halde 
on bet gün kadar kalmıştır. Daha 
sonra Sistova ve Bükre§ yoliyle Har
lcof'a gönderilmiş, orada 1878 se
nesi martında hürriyete kavu§unca· 
ya kadar kalmıttır. Paşa, bütün e
airJjği müddetince, askerlerin gide
cekleri yere varmcaya kadar çek
tikleıU iztirablara, gördükleri ezi
yetlere bir tezad teşkil etmek Üzere 
çok iyi muamele, ikram ve itibar 
görmüştür. Harkofda Plevne kahra
manı kralm iltifatına mazhar ol
mu§ ve en yÜkaek sosyetelerde ağır

verdiımiftir. Danm.ınzio, mildahaleci cu .u~u .. -?°ra . ama ya g 
mücadeleci, harb esnasındaki kahra· krıru soylemı~erdır. 
manlrğr ve Fiywne destaniyle, yeni 
İtalya milli ruhunun teşekkülünde 
kati bir rol oynamıştır. Ve faşizm 
kendisini bir rehber olarak tanımak
tadır. 

İSTANBULDA 

lanmıştı. 
Plevne kasabasında ayın onuncu 

ve on birinci günleri geçen sahnele
ri havaala almaz. Bu faciaları göz
leriyle görmüş olanlardan dinledi
ğim zaman kanımın kaynadığmı 
hissettim. 

Burada Bulgarlar, vahşiler, man
yaklar gibi cinayetler, yağmalar, 
katliamlar ve ismini bulmak müm-

az değildir. 

Muharebenin başından aonuna 

kadar rwlar, Romanyalılar da da
hil olmak Üzere yuvarlak rakamla, 
buraya 250,000 a&ker, 700 top ge
tirmif ve bununla Plevne.yi fethe 

12 mart 1862 de Abruz içindeki 

Peckare'de doğan Dannunzio'nun ha
yatı, umumi harıba kadar sadece bir 
romancının hayatı, ondan gonra ise 
bir efsane kahramanmm hayatı ol· 
muştur. 

uğraflJlıtlar, türkler ise buna karıı ..al llll il 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 la.. - -60,000 asker ve 100 topla müdafaa E Yazan: Alexiı Tolıtoi No: 16 :E 
etmİ§lerdir. : 

Bir taraftan Plevne mücadelesi : -fecaatlerin, dehşetlerin okuyucula- : 
rımız tarafından tasavvuru imkin- E 
sız örneklerini ihtiva etmekle bera- 5 
ber, bir taraftan da insan tabiatin- -
deki en güzel ve en aıil taraftan da : 
tebarüz ettirmiftir. Bu mücadele- : 
den stratejik, taktik, tarihi ve &İya- E 
si bir takun hisseler çıkarılamasay- : 
dı, bundan istikbal için büyük ibret- : 
ler ahnamasaydı bile, gene hak bel- E 
lediği yolda insanlarm ne kadar bü- : 
yüklük göstereceğini anlamak ve : 
öğrenmek kabil olurdu. -

(Sonu var) ----

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

BB. Sala.haddin prnar ve 
Nobar Tekyay 

Bir tren bir drezini 
parçaladı 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Hadımkö
yünden Sirkeciye gelen tren İsparta 
kulede bir drezinle çarpışmış, drezin 
parçalanmış ve drezini idare eden Ne
cati ağır yaralanmıştır. 

İstanbul şehir tiyatrosunda 
Naşid için jübile 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Şehir ti
yatrosu 22 martta Naşidin 30 ıncı sa
nat yıldönümünü kutlayacaktır. Tem
sil hasılatı hediye olarak bu emektar 
sanatkara verilecektir. 

Eti ucuz satmıyan 

kasaplar ceza verecek 
İstanbul, 2 (Telefonla) - BcltJ' 

ye et ucuzluğu üzerinde halkın aıdıı' 
mamasını temin için her hayvana, l>' 
nun cinsini göstermek üzere ayrı af, 
damğa vurmağa karar verdi. Şeb 
meclisi ucuzluğa riayet etmeyen 1'f 
sablardan ilk defasında 25 lira para er 
zası alınması hakkındaki teklifi kat>ıf 
etti. 

İnhisarlar idaresi iki yeni 

şarab fabrikası açıyor 

İstanbul, 2 (Telefonla) - İnhil" 
lar idaresinin İzmir ve Bayraklıda~ 
ni bir şarab fabrikası kurmağa le• 
verdiği bildiriliyor. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: ~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•
: akisler yapıyordu. Aleksaşkadan yir- bir memlekette dikilmiş olduğu arJ' 
: mi ad~m g~ride, ~~ila Menşikof, sar- şılan kırımrzı astarlı yeşil bir ]caft~ 
:E hoş agır çızmelerı ıle çanmrl.ara ba:a vardı. Oradan biraz ileride, ıhl~..., 
: çıka koşu!.ordu. Bu ~fer elınde, bır ~e e1?1a ağaç.lan arasından Preov-

1 = kamçı degıl, kıvrık bır hançer bulu- 1enskı sarayının dcubbeleri ve oaıııl 
: nuyar ve korkunç bir sesle bağırıyor- görünüyordu. Eskiden sarayı b; 

Hulôsa 
[Boyarlardan Volkof'Ja Moskovaya ge

len Alyoşka isminde bır çocuk, orada baba
sından mutemadiyen dayak yediğı için e
vinden kaçan Aleksaljka adında dicer bır 
'ocukla hayat arkadaşı olmu§tur. 

Bu esnada çar olmuş ve yerınc kuçuk bir 
,ocuk olan Pctro geçmıştir. 

Olen Çarın Sotıya ısuıındeki haris kuı 
da prens Golicın'ı sevmekte, imparatoriçe 
ilan edilmeı;ı ıstemektcdır. 

Rusya feci bir haldedır. Baş yoktur ve 
herkes birıbırının aleynındedir. işte bu va
;.:iyetten ıstifade eden Sofıya taraftarları 
aylıklı yabancı askerleri onayak ederek 
Moskovacııı bır ıhtılal çıkarmışlar ve Krem
lin sarayına hucum etmışlerdir. 
Halkı ısyana te§vik ıçın ıleri stirülen se

beblerdcn bırı çarevıç l vanın öldurulmiış, 
Çar Petronun da bu akibete diı:imek üzere 
bulunmuş oldugudur. 

-de, herkes gibi yaşarlardı: Salamura -
domuz eti ile yapılmış ayni Şci'yi : 
yerlerdi. Halbuki şimdi, başka arzu- : 
lar belirdi: Polonyalı, Alman ve Li- : 
vonyalı asılzadeler gibi yaşamak is- _ 
teniliyor. Göz çok şeyler gördü; ku- : 
lak çok şeyler işitti. İhtiras çağalı· : 
yordu. Öyle boyarlar vardı ki, mai- : 
yetlerinin sayısı bine yaklaşıyordu. : 

du: güzelliği ile nehre aksetmiş gö I 
:E - Dur, dur da seni geberteyim. kabildi, fakat şimdi ibaknnsızdı •.;,;. 
: Alyoşka, geride, bir ıhlamur ağa- rafını otlar bürümüştü. Sarayın ~ 

Bunlara bakmak, bunları yedirmek, -
bunlara efendilerinin renginde kaf- : 
tanlar giydirmek için çok paraya ih- E 
tiyaç vardı. Ahşab iı:balarda oturmak 
artık ayıbdı. 

Büyük Petro ve Alekıandr Menfikol 

: cının üzerinde kalmıştı. ları önünde, çayırlıkta ıbir takrtn ff 
- Bir senedenberi, Aleksaşka babası- dınlar koşuşu}"Or, bağrışıyordu. ol 
: nı görmemişti; fakat ona 0 ak~.am, ya- halde çocuğu arıyorlardı. Fakat ti 

nan meyhanenin önünde rastlamıştı. dikenlerinin arkasına gizlenmiş .,J 
Danila hemen oğlunun peşine düş- çocuk aldırış bile etmiyordu. Ati 
müştü. O zamana kadar Alek11aşka ile saşka, oltanın iğnesinde kJ'\ff'lwl 
Alyoşka, hergün karınları doymamak- solucanın üzerine tükürdü ve uır-

memleketler - İngiltere, Hollanda 
- hakkında anlatılanları dinledikçe 
teessürden başı çathyacak gibi oluyor. 
Sefalet ve darlık, Rusya, üzerine 
talisizlik çöken memleket, ne zaman 
kımıl da nacaksın? 

Moskovada biri Petro, biri !van ol-

meli idiler. Bu kadar gürültüye mu
kabil ne netice almfllardı? Başlanmış 
olan işi şimdi tamamlamak lazım de
ğil mi idi? Fakat istiyecekleri ne idi? 
Boyarlarr, miralayları tekrar mızrak
ların ucuna takmak için ileri süre
cekleri dilekler nelerdi? 

seslendi: la beraber, gene tatlı bir ömür sürü- . .J 
yorlardı. Dış mahallelerde oturanlar - Hey balıklarımızı ürküt~ 
çocukları tanıyorlar, geceyi geçirmek sun .. dikkat et, yoksa pantoJoJ1 
için onlara barınacak yer veriyorlar- çıkarır, karşıya geçerim .... 
dı. Bütün yaz, Moskova civarında, ·f• 

t 

Patrik Yovakim, sağ olan iki çocuğun da 
halka gosterılmesini tavsiye etmekte oldu
ğundan bunlar kapının öniıne çıkarılmıştır. 
Fakat Streliçler kumandanın oğlu olan genç 
bir prens ihtilalcilere kırbaçla hücum etti
ğinden biraz yatışmış olan bunlar önlerıııe 
geleni oldilrup saraya gırlyorlar. 

Eskiden bir boyar, tabut biçiminde, 
aletade bir kızakla sokağa çıkardı. 
Kızağa bir tek at koşulur ve atın ü
zerine hamudun üst tarafındaki büyük 
iğri ağacın al"ka tarafına da bir uşak 
binerdi. Gösteriş olsun, ötekileri kıs
kandınlın diye de hamuda veya ter
biyelere tilki ve porsuk kuyrukları 
asılırdı. Şimdi, Dançiğde yapılmış, dört 
at koşulu, yaldızlı bir araba lazımdı. 

Asalet icabı bu idi. Ama nereden pa
ra bulmalı? Zamanlar çetin, para yok. 
Mal bulunmuyor. Kiminle ticaret et
meli? Şüphesiz keten, balmumu, deri, 
acem ipekleri gibi kıymetler var. 
Fakat nüfus artıyor, kafi derecede 
mal yok ve para uyuklamasını sev
mez. Memleketin iç taraflarında satış 
güç oluyor. Halk sefalet içinde. Ha
riçle ticaret yapabilmek için serbest 
deniz yok. Bu ticareti esasen yaban
cılar ellerine almışalr. İnsan öteki 

mak üzere iki çar ve bunların üstün
de de, naip Sofiya vardı. Tek gözlü 
bir at verilib, yerine iki gözü kör iki 
at alınmış oldu. Bunlar henüz dile
dikleri gibi hareket etmekten korku
yorlar. Ancak daha çok zaman için 
mi? Büyük meydana dikilen anıt'ın 

önünde, bir müddet, kargılı bir nö
betçi durdu. Fakat ortadan kaybol
makta gecikmedi. Anıtın etrafına pis
likler dolmağa başladı. Bir şey olaca
ğı yok. Sıkıntıdan insan patlıyor, Za
man sanki tevakkuf halinde. Yeniden 

İhtiyarlar vaktiyle rahat rahat ya
şandığını söylüyorlardı: Sakin, ucuz, 
kolay ve ananelere uygun bir hayat .. 
Mujikler, kadınlarla hora teperlerdi. 
Possad'larda herkes şişmanlardr. Eş
kiya yoktu. Bu mutlu günler şimdi 
nerede? 

ormanlarda, nehir kıyılarında sürt· Çocuk burnunu çekmekle iktı 
müşlerdi. Ağ ile, ökse ile kuş tutu- ti. Aleksaşka sordu: 

n 
Bunun neticesi ise Sofiya'nın imparator

luk naibi ve İvan'ın da çar illin edilmesin
den ibaret kalıyor, ve Rusya gene eski ha
le avdet ediyor.] 

ticaretle uğraşıyorlar, onlar da inli
yorlardı. Küçük asalete mensub olan
lar fakirleşiyordu. Toprak vermez ol
muştu. Üç senede bir mahsul alınabi· 
lirse, bu da Allahın bir lutfu sayılı
yordu. Bizzat büyük boyarlar, büyük 
tüccarlar bile sıkıntıda idiler. Eski 
zamanda bir boyarrn fazla ne ihtiyacı 
vardı? Bir zerdüva kürk, güzel biı 
kalpak gururunu okşamağa kafi idi. Ev 

mırıldanmalar oldu. Streliçler sinir
lenmeğe ba§ladı: Sonuna kadar git-

-2-

yorlar, satıb ekmek paralarını çıkarı
yorlardı. Bahçelerden, bostanlardan 
yemiş, sebze çaldıkları da oluyor
du. Bütün arzuları, bir ayı tutup ter-
biye etmekti. Fakat bu kolay değil
di. Balık da avlıyorlardı. Bir gün, 

Aleksaşka alaca karanlıkta, sokağı Losinof adasının içlerine girilmez or
tahdid eden yüksek çitler boyunca manian civarında, oltalarını Yauza
koşuyordu. Yüreği çarpıyor, alnından nın berrak ve rakid sularına atmış 
boşanan terler görmesine mani olu- beklerken, karşı kıyıda, elini çencsi
yordu. Uzakta alevler içinde bir izba ne dayayıp, oturmu, düşünen bir ço-

- Sen kimsin, nesin ulan? 

Çocuk boğuk bir sesle cevab </~ 
- Kafanı kesmelerini emretti 

zaman kimin nesi olduğumu öğr' 
sin. 

ı•ı Alyoşka arkadaşının ktl ~ 
"Ne yapıyorsun? Çarın ta ~ 
disi." diyerek elindeki oltayı bı 

(Sonıı ~ı! 

(*), son fırtınadan beri peyda~. ol- cuk gördüler. Çocuk tuhaf bir şekilde 1ıııı 
. . . d . ( ~ ) Hemen butun evleri ahşab oafel 

mu9 su bırikıntilerın e iztirab vcrı.ci. giyinmi1ti: Beyaz çorapları, yabancı Rusyada yangınlar buyük bir 

k 
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Elmaya hiç benzemezse de .•. 

ULUS 

~ 
ÜLKÜ 

Alim ve mütehassıslar nasıl görüyor? 

Terbiye sistemimiz hakkında 
bir konferans 

l.im.onun admı, Teofralt filozof rak y~l~zin bir çof~ lez
Medya elması koymuştu. Elmayla zet ~dı~ ~pn her evde luzumlu 
ınünasebeti olma.chfı anlatlklddıaa Y• elamı• itibarlı tutulur. 
aonra da ona hala Medya limonu Limonataya gelince, tekerle pek 
derler. Halbuki aah ta Hindistanda, iyi uyuftuğu için insanı hem az çok 

Halkevleri der.giai Ülkünün mart 
tariıhli 61 inci say.nar her zamanki altı 
formalık olgun ve dolgun bir cild ha
linde intiıar etmittir. 

İç ı,1er Bakanı ve Parti Genel 
Sekreteri B. ŞilkrU Kayanın Halkev
lerinin yddönilmilnde verdiği konfe
ransla batlayan bu nUShada fU yazı
ları görüyoruz: Profesör A. Mez: 

Milctcralrası yeni terbiye cemiyeti 
müessis ve azasından, ve 1928 de tzmir 
ve İstanbul vilayetlerinin ve maarif c _ 
minliklerinin misafiri olmu§ bulunan 
büyük ve tantnmı§ terbiyeci B. A
dolphc Fcrriere, geçen ayın nihayetin
de Cenevre üniv~rsitesindc pedagojik 
Türkiye hakkında pek çok alaka uyan
dıran bir konferans vermiştir. Konfe _ 
ransçı söze başlarken Türkiyedc yeni 
terbiyenin yayılması için yapılmış olan 
ve hala yapılmakta bulunan enerjik ve 
yorulmaz çalışmadan hürmetle bahsey
lcmiştir. Türkiyede bulunduğu sıralar
da gerek mesleki gerek kültür türk res
mi makamlarının türk köylüsünün de • 
rin iffet ve hayırhahhğına karşı göster
dikleri pedcrane hislere karşı takdirle
rini ilave etmiştir. Hatip memleketin 
tarihini, medeni kanunun ve laik oku • 
lun tatbik ve tesisini, Hitin alfabesinin 
kabulünil, türk dilinin ycnilc§tirilmesi 
hareketlerini kısaca hatırlattıktan son
ra, 1938 de en küçük köylere kadar ya
tını başını almış binlerce ki .selerin ye
ni harflerle okuma yazma öğrendikleri

ni de zikretmiş bütün öğretmenlerin 

zaman ve kuvvetlerini hesapsız bir şe -
kilde milli kültür lehine bezlettiklerini 
gördüğü vakit duyduğu rikkat ve tees
sürü anlatmıştır. Türkiycde gerek kı -

yafct inkılabının temini, gerekse dini 
huraf eterin bertaraf cdilmeıi aurctilc 
çağını gcçirmit bir maziye nihayet vc
rilmcıi profcıör üzerinde bUyiik bir te
ıir yapmııtır. 

H imalaya dailarının eteklerinde- bealer, heaı yürefe ferahhk Yerir, 
dir. hem de bazdannm hazmmı kolay-

F akat doğrusunu isterseniz, ya- laftınr. Soğuk limonata yazm en 
bani limonu datlann eteklerinden .ziyade bota sic:len içilecek ,eydtr. 
getirip bin nazla medenileıtirerek Ondan dolayı olacak ki ''buzlu l:i
tirndiki bildiğimiz o a-Ozel liımoml ınonata içmek" en ~ .adet 
ıneydana getirenler eski lranlılar alameti aa,yılır. Atefle yanan baata
olduiundan ona hlla Medyalı de- lar için de, budu def.il fakat aerin
ınek de pek hakıız deiildir. Rivayet cebir limonata büyÜk ferahlık veri
ederler ki eaki lran vezirlerindee oi, hem de tekerinden dolayı bit-az 
hir; ıahm gazabına ufrayarak hap- be.leyici, clejıerli bir ili.ç olur. 
ae atıldığı va.kit kendisine gıda ola: Steak IGnoaat&YI bazrlen, yaz ve 
l'ak sadece limon iatomit ve sebebini kıt, müzmin inkibazı giclennek için 
loranlara: içerler. Bu mevtimd• sıcak limona-

- Umonun güzel kokusu fikrime fe- taya bir çotba katığı kadar i.pirto
r-.hlrk, kabutiyle çekirdekleri yii- lu bir içki katılınca 10tuk algmlığı
J'efime kuvvet verir, içi bana l"da na kartı punç l'ibi teairli bir içki o
ohar, suyu da auauzJuğumu giderir.. lur. Zaten punçun da bet unıurun-

Demiıti. O vakittenberi de o ve- elan biri gene limondur. 
Zİrin dediiini taadik etmeyen biç 
kİınaıe ıörülmemittir. Hele bu ya
kınlvda vitaminler keffedildikten 
~ra limonun aaırlardanberi herke
tiıı tanıdığı itibarı bir kaç kat daha 
&rtnıqtır. Çünkü liınonda, bize lü
~unılu olan vitaminlerin bir çofu 
bulunur. 

E.ald Yunanlılar limonu ıardülde-
ri halde onu yemesler, •~" iç
~ıı- yalnız \'•eklerini gelinlerin 
baılanna takarla

0

rdı. Onlarca da li
lhoıı çiçeği, ıimdiki gibi, bekarlık 
•lbneti sayılırdı. lırail oiullan da 
limonun ektilifinden dolayı onu ye-o 
lllefe, yahud aayunu içmefe ceaaret 
edfllDediklwinden ancak. kamıt 
h.)'1'umnda havra.ya aicferken el· 
lerine bir limon a.lmağı adet ediıı
ınitlerdi. 

Lhnonu hekimlikte möbim bir illç 
olarak tanıtan bizim bü,ak 1bnf 
SinadJP. llldn limonun güzel koku
ıunu •t yeren rebe bay•nlara kok
ı...taru onlaTm minnetini kaaıt· 
ftııf, aonra defli butabktan yiiırek
leri :r:ayıflayanlara, daha .oara •
rılıta tutulanlara limon s117U yalat• 

~.,..n. Onun zamanında. yenilen 
f!Yffl11•la İnA&ll YÜcudundaıki uzuv)&• 
~uiuna kanaat ıetirilmiş oldu· 
~n limon, az çok böbrek tek
lıne benzemesinden dolayı, k&lb 
lllçlannm en bqmda tutallDUfl'a-

0 kadar büy{ik bir heWm limona 
bQ deNCede itibar "eı iı oo, ODclan 
;onra gelenlerin daha ileriye l'ittik-
eri kolayca tahmin edilir. Orta çağ

larda limon her derde dev& illç di
l'• taıunmıttı. O çağlarda iuanlarm 
•il büyiik zorları 90)ucanlarla idrar 
tutuJdufu oldufundan limon en çok 
~ hastalıklara kartı kullaıuhrdr. 
r•k ciddi bir hekim sayılan Guy 
l>a.tnı bir tarafa limonu, bir ta.rafa 
da o zaman tanmmıt olan ilaçların 
h~Paini koyarak iki tarafı mÜMvİ 
dıYe göatenn.itti. O zamanlarda li
lllondan hap bile yaparlardı. 

C. A. 

Nim lleledlye reisi geldi 
Ekonomi bak.anlıiı, buğday atan

dardizaayonu ve bufdayın ihraç kont
rolü içln bir kura açmııtrr. Kura bir, 
buçuk ay kadar devam edecektir. 
Diln denlere baıtıyan kurstan mezun 
olanlar ekonomi bakanlığı tarafından 
muhtelif ihraç limanlarımıza buğday 
kontrolörü olarak tayin olunacaktır. 

1 Küçük Dış Haberler 

X Londra - Amerikanın yeni Lon
dra bUyük elçisi B. J ozef Kcnnedi Lon
draya vamıııtır. 

X Vqinıton - Amerikadaki iıtiz 
aayıır halen 1.342.000 dir. 

X Viyana - Sabık Amerika birlefik 
devletleri reisi B. Huver, buraya gcl-

mlJtir. 
X Kudüe - Yalralanmaaı için 200 

ingiliz: liruı müklfat vadedilınit olan 
biı: .ııtab çete r~iai ... dün yakalanmıştır. 
mekten suçludurlar. 

X Berlin - Papaa Nimöller, yedi ay 
kalebentliğe mahkOm edilmiftir. 

X Dublin- de Valera ile arbd•tlın 
Londraya sitmek Uzere Kinptcmı'dan 
ayrılmıılardu. 

X Stokbolm - Kayın babalı İsveç 
prenli §arl'ın 71 inc::i yıklönilmilnü tc -
ıit etmek üzere Stokholm'e ıitmit olan 
Belçika lcırah Brüksel'e dönmüttür. 

X Oılo- Yermak ve Murmanetz 
aovyet ubr:Jaranlan Loperrik Hmanma 
gelmitlcrdir. Ycrmak gemialnin maki -
ne.sine anr: olan bfr sakatlık dolayıaJy
le, iki bur:Jaran bu limanda bir kaç gUn 
kalacaktır. 

Orta zaman türık - istim dilnyaaında 
deniz nakliyatı, P. Naili Boratav: 
Bey Böyrek hildyeıi, M. Emin Eri • 
şirgil: hukukun üç cephesi ve hukuk 
tedrisatı, Orhan Şaik Gökyaz: Bana 
bir seslenen var (tiir), V.V. Bartold 
Mir - Ati - Şir ve siyasi bayatı, Ömer 
Barkan: Türkiye<le toprak meselesi
nin tariht: esasları, Sıdkı Akozan 
Niçin niçin (fiir), M. Necati Önyaz: 
Gerek (şiir), Şevket Aziz Kansu: 
Dr. Alexis Carrcl ve Lindberg, Mü
nir Hayri: Kukla tiyatrosu, Behçet 
Kemal Çağlar: Timur piyesinden bir 
parça, Halkcvlcrinde göze çarpan ça
lışmalar, Nahid Sırrı: Bir okuyucu
nun notları, ömer Barkan: "Şükrü 
Kaya, sözleri, yazıları,,. Pertev Naili 
Bora tav: Edmond Sansscy: Türk halk 
c<lebiyatı, H. Orıtekin: L. P. Potopov: 
Şar tarihi taalakları, Fevziye Aıbdut
lah: Faruk Nafizin akıncı türküleri. 

Bu kadar dcğifik ve kıymetli ya
zıları bir arada toplayan bu güzel 
mecmuanın fiatı yalnız 25 kuruştur. 

Ôjeni Grande 

Honore dö Balzak, muhakkak ki, 
Franaanın en bUyUk romancısıdır ve 
böyle kalacaktır. Muhtelif edebi ekol
lerin U.tUndc, onun aaılam ve ezici 
şahıi~i, erl1ilmez bir ,apa ile pa
rıldamakta. aaırlardan beri devam e
diyor. Babak, tam manaaiyle roman· 
cıdır. ÇtlnkU romanlarında. §U veya 
bu fikTin, 'u veya bu estetiğin müda
faasından ziyade insanı anlatmak ga
yesiyle hareket ctmit ve bir kütübha
neyi dolduracak kadar cildlcri olan 
"Beşeri komedya" sında binlerce in
sanı, konuttumıUJ, eevdirmif, güldür
müş, ağlatmış, kısaca y~tınıştır. 

Balıak'ta hikim olan karakter re
alizme hayret edllec:ek kadar aadaka· 
tidir. Romanlarmda bf11edilen roman
tian nafmHl yer yer ne kadar kuv
vetlense de, reel atmoeferi aıla §3h-
slyetlcrinin Uıcrindcn eksik olmaz. 

l"tc 'tUnat tm rn:tnun 

e11lz roman Ustadınm eeerleri dilimi
so en as nakledilenler arasında r~ 
rileblHr. Y&fU Nml nelce onun 
"Miralay luber" hlmll kıa sananı· 
nr mu'11tte tefrika etmlftl. Sonra 
Haydar Rifat "Garyo Baba,, yr dili
mize çevirdi. Şimdi de Naaubi Bay
darm ı.ıeUme ve Ulue'ta tefrika ct
mi• oldufu "Öjeni Grande" kitab ha
linde eatıta çlkarılmıttır. 

Babak, bu •i• karakter yaratıcı
" "Öjeni Grande" sinde en canlı ve 
en maruf tiplerinden birini, Grande
yi yaratmı§tır. Öjeni'nin temiııı: a,kr
nm çevreledifi entıika, ancak bu bil
y(lık karakter tahlili etrafıOOa bir mo
tif olarak tıeliktd edilebilir. 

harrirlerindcn Mat'lel Nado'nun ese
rini ancak bir Kanava mahiyetinde 
model ittihaz etmiş, bu Kanava üze
rinde tamamiyle ayrı ve mahalli yeni 
bir eserin motiflerini ı,1cmi,tir. Aşk 
ve maceranın bir UılUıb refakatinde 
karii sonuna kadar sürüklediği bu 
eser zevkle okunacak cazib bir aile 
romanıdır. 

272 sayfa tutan ve çok zarif bir 
şekilde basılmış olan bu eserin oku
yanları memnun edeceğinden ~iniz:. 
Fiatı 50 kuruştur. 

Hatip bundan sonra doğrudan doğ--ruya Türkiyedeki pedagojik ,&abaya ge-
çerek tek okul, IA.ik okul, muhtelit öğ • 
rctim ve faal okul gibi dört bUyük ısla· 
hata iıarct etmiıtlr. Tilrkiyeyc 1926 da 
gclmlı olan ve meıhur raporu ile kili • 
tür sahasında bir çok hayırlı tavsiye -
lcrde bulunan amerikab filozof John 
Dewcy'yi takdir ve hürmetle anmııtır. 
Kendisinin ve Madam Fcrrier'in Tür -
kiyedcki ikametleri sırasında ıehir ve 
köylerde gördükleri unutulmaz kabul 
tarzlarına dair hatibin naklettiği batı -
ra'ar dinliycntcr üzerinde büyük tesir
ler yapmıınr. 

Bundan sonra tanınmış konferans
çu Türkiyede muhtelif ö~retim sahala
rında atika merkezleri, kendi kendini 
idare, okul kooperatifleri, cezaya ve ıe
re! mükafatlarına iltifat etmeyen bir 
disiplin rejimi, öğretmenlerin yetişti • 
rilmeleri, öğretmen okulları, okullarda 
hangi muasıı pcdagokların eserlerin -
den faydaıaıııldığ ı, ikmal ve yetiştirme 
kursları, bütün memleketlerde tatbika 
layık bir nokta olarak müfettiılerdcn 
pedagojik müşavir mahiyette istifade 
edilmesi, beden terbiyesi, içtimai terbi
ye, karşılıklı yardım işleri, halkevleri 
gibi mühim mevzulara temas etmiş ve 
bu noktalarda yapılan müsbct i§leri taf
ailfitiylc anlatmııtır. 

Konferansın büyük bir dikkatle din
lenmiş olan son kısmı, Türkiyede son
baharda başlayan sınıf derslerinde ilk -
bahar ve yaza kadar tatbik cıditcn hafta
lık alaka merkezi plinları hakkında en 
ince teferruata tahsiı cdilmiıtir. Hatip 

Çocu.klanmı~ irin manzumeler 1926 planlarına nazaran 1936 program-
:ı. larmın gittikçe daha müşahhaslaıtığını 

Orta etçi Emin Ali sipahi tarafın
dın cveke yazılmıı ve Maarif Veka
leti tarafından biltiln ilk mekteblcre 
tavsiye edilmiı olan ''Çocuklarımız 
için manzumeler" isimli eserin mev-

• 1 ~ı-........ ~:-.:ı: .ı... . -- ..,... 
nıden basılarak 35 kuruş fiatla satı
fa çıkarılmıştır. İçinde 52 tane tiir 
vardır. Çocukların zevkle okuyacalc
larr tatlı w sade bir Hadeyle yurl
m11 olan bu güzel ıiir kitabını çocuk 
babalarma tavsiye ederfs. 

Genel Paıolojl 

. 'Onive111itc Tıb Fakiilteainde ders 
kıtabı olmak üzere ordinaryüs profe
sör doktor S. Obcrndor.fer tarafından 
yazılmış olan "Genel Patolojt,, isimli 
4!2 sayfalık eacr İstanlbul Univereite
s1 tarafından ne,rcdilmiıtir. Fiatı 
200 kuruştur. 

Türk ikizleri 

ve her yaştaki çocuğun zihniyetini ve 
anlama kabiliyetini gittikçe da.ha ziya
de kavradığını ıöylemif, yeni pedago • 
jik Türkiye hakkında vardı~ı sonuçları, 
ve verdiği hükümleri şöyle izah ctmi§ -
tlı:!..Tiirk okY.lu daima ve her eün ken
di nefsinin kUltUrilnc, aile kültürüne, 
kendiıini ihata eden tabiatın bilgi ve 
lrllltilrilne.. nJhayet kendJeini ihata 
eden 90eyal haymıtı tanımafa ve ona biz. 
mete dotru citmelrte ve yilrilmektedir. 
Ustad Ferriare. siya.ret ettifi bütiin 
memleketlerin U.tilnde, Atatürk Tür -
kiyesi okullannda çocuklardaki en iyi 
melekeler.in ıuurlu ve ıiatematik for
~·y~nunu aelimlamıı, bu sayede ke • 
lımenın en yilbek manbiyle Türkiye
de kadın erkek. en güzel ve en derin 
fCylcrile hayatı duyan ve kavrayan va
~clatJ:ar ve inaanlar vilcude geldiğini 
eo~lCDUf ~~ t~.k filozofu Kınalı oğlu 
~ efe.ndinın dinleyiciler llzerindc de • 
~~ t~lr~e~ bırakan zarif ve hikmetli 
•?zl~nnı. zıkrederek teırihlerini bu fik
nt' guzellik tchauilalerile ikmal etmiş _ 
ır. 

-
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~ahsiyelin teıekkülünde 

tesadüfler 
Ankara'da ıöaterilen Anjel adında

ki aon filminde güzel oyununu bir kere 
daha takdir etmek fırsatını bulduğu• 
muz sinema artisti Marlen Ditrih, bir 
ıazetede hatıralannı nakle f>aıladı. 

Alakayı çofaltmak, yahud ıütun!a· 
n doldurmak için muharririn turaya 
buraya serpiıtirdiii bütün o yazı süsle
rinden tecrid edilince Marlen Ditrih'in 
habralan, cihan harbında yetiımit ço
cuklardan çoğunun ızbrablar)a dolu 
hikiyelerinden biridir. 

Marlen Ditrih, Almanya'da Vay• 
mar'da doimuıtur. Cihan harbı bqlan· 
11crnda sekiz yatında olduğunu söyle
diğine ıöre timdi otuz iki yatında ol
m&k lizanclır. fon Lot adında bir süva
ri zabitinin :kızı ve asıl iımi Mağdalo
na'dır: Maidalena fon Lot··· 

" Babam ruı cephesinde öldükten 
ıonra, annemle beraber, akrabanuzdan 
birinin yanına, Berlin'e gittik. Orada 
üç acın yOkıullUk yılı geçirdik; ne ek
mek vardı, ne de bqka §eyler.... Cep
heden iz.inli gelen askerler ora"dan ge • 
tirdıkleri konservelerle ailelerinin biraı; 
yüzunü &Üldürüyorlardı. Sonra müta
reke, ve daha aonra ihtilat... Kurjüs
tendam'da çatırdayan mitralyöz kur
ıunlarınm aeıi bili kulaklanmdadır! 
Hayabn, çocukluk denilen pembe ve 
beyaz çağı, ileride insana kuvvet vuen 
tatlı hatıralar zamanı, nedir, bilmedim. 
Çiçeklerle donannuı bir odada kahka • 
balarb gülen bir ana seıi itimtcdim .. .'' 

" ... Şayed ıülümsememde esrarlı bir. 
hal varıa bunun sebebi gülümsemeği 
ancak yirmi yaıında öğrenmiı olmam
dil'. Bahtiyar bir çocuk ve arzulan yeri .. 
ne getirilen bir genç kız ohnut olsay• 
dım, belki bugün, yuvarlak yanaklı, aaf 
gülüılü bir Vaymar kadını olurdum." 
"- Mağda1ena nın mı Marlen'in mi 

taliini tercih ederdim? O baıka bahislH 

Majdalena'nın babası barbta ölme
seydi, dediği ıibi, belki bugün bir Muw 
len Ditrih olnuyacaktı. 

Fakat hayat, hakikaten, teıadüll$"o 
den ibaret deiil miclir? Hayalını iste
diği gibi tanzim ederek istikbalini tayin 
etmiş kaç kişi gösterilebilir? 

Bu, muhakkak ki, böyledir. Fakat 
bir de tahıiyeti dütünelim: Onda dahi 
tesadüflerin rolü büyüktür; itte Mar
Jen Ditrib misali! 

Bir barb, babanın ölümü, acıkb bir 
~uk •.• Yalruz bunlar, hiıli bir in
~ ıç1!" Y•ıamayı mütemadi bir yaa 
telikkı ederek etrafa ıüpheli gözlerle 
bakmağa kili gelmez mi? 

Tek çaremiz hayatın hakikatini bi .. 
l~rek yavaı yavaı, durup dinlenınekai· 
zın benliiimizi bir zıh tabakası için ört
mek, mazinin tesirinden kendimizi 
ku~ zunanm icablanna intibak et• 
melı:tir. - N. Baydar 

Standardizasyon için 

konferans 
Şintdi liınonclan hap yap~mazaa 

da, liınon gene pek çok derde deva 
.. Yllll'. Güzel kolauu bayılmak hu
h olan bayanların ayılma.ama hiz
lllet 9der. Gerçekten kole>QYa .uY'l 
:- liınon kokuaiyle yapdclrfı içıİn on-

a" İçerek ferahlık bulanlar da P 
ne 1' 
1 

ınıon kokusmıdan fayda bulur-
•• demektir. 
Lİlnıonun Nyu, çorbadan batlrya-
~ 

X Niı - Otel aahib ve itçileri ara
sında çıkan bir anlatmazlık üzerine it
çilcr ırev yaparak laveç lurahnın otur
duiu otel de dahil olmak üzere on ote-
li itgal etmitlerdir. .,. 

X Londra - B. Göring'ln verdiği 
nutuk üzerine fngflb hüktlmctinin dip
lomatik teıebbilaler yapabileceğini, fa
kat henüz bu huausta karar verilmedi -
ğini Dcyli Hcrald gasetesf yazıyor 

Franeıs roman phe1erlerinin en 
büyüklerinden biri olan "Öjeni Gran
de" yi dilimin çevirmekle Nasuhi 
Baydar edebiyatımıza çok kıymetli 
bir hlanctı. bulunmuftur. 100 kuruş 
fiatl.a utılıan 296 aayfalık bu güzel 
eeerı okurlarımua tavsiye ederiz. 

Hayat Sen ne gü:selsin 

Gaz~lzde tefrika ettiği bu ro
manı için Naeuh~ Baydar franau: mu-

Çoc~k Esirgeme Kurumu Genel 
merkezı tarafından netredilmekte o
lan ~uklara aid eserlere illve ol
mak uzere Bayan Cahit Uçuk: tara
fından yazılan "Tür1k İkbl .,, . 

. d k ' . en ı&-
mın ~ 1 kıtab neşredilıniftir. 

~~zel ve. sade bir üsl<lıbla yuılan 
ve dunya ikızle~ serisini tamamlıyan 
ıbu meraklı esen bütün çocuklara ve 
çocuklarını seven bütün ana ve baba
lara tavsiye ederiz. 

Ödemiı yollınndı ~mur 
İzmir, (Huauat) - Ödemiı - Beydağ 

ve Ödemiş - Adagidc yolları son yağ
murlar yüzünden bozulmuştur. Çamur 
gelip gitmeği güçleıtirmektedir. 

Türkofiı mütehassıs müşavirlcrin
d~n B. Zeki Doğan ve doktor Bade 
dun ekonomi bakanlığında büyük bir 
dinleyici huzurunda bir konferans 
v~nnişlcrdir. Konferans elma standar. 
dızasyonu mevzuu ve Rize vilayetinin 
Pazar kasabasında kurulacak fabrika 
hakkındadır. 

nu &CÇti ve &özünden kaybolacak ka- Melon ppkal b' - -- - -
:a~·~·aldafmca Jr.otmaya batladJ. On Alakalı bir tavı;Ja·~:~~ ra~l[ttı.I Genç kadın: 

a 1 sonra parkın karanlık ve ıssız çekti· usu 0 undan - Evet d ğ d d' 
::~ek~~g- ::!~e~:lleubs' karşıdan kendi- - işıc bir polis memuru 1 mıza girm~k ~s:~i. e 1, bu adam ara-

yn ır genç kadınla v ıı il ü n __ 
bir adam arasındaki gürüıt·· ı ·· .. c eus n ormatı bir gölge görün- ~tu tamamladı: YEŞ 1 L DEFTER 

blöf yaptığına kanaat getirerek so.-. 
du: 

- Ceblcrinizi aramamızı teklif edi
yonıunuz, öyle mi ? 

Yazan: Margörit RanJü ı.,..,. . . . u u muna- ce bağırma a h,. .. l d . -:-r-lar~>'Je dü§ilncelrinden uyandı. 1- y ....,., a ı. - Aramızda hal edilecek bir mesele 

b. - İhtiyatlı davranırsak 
lr §eyimiz kalmaz. 

kı sevg1l arasındaki milnakafa 
0 

kadar - İmdad! Poluıl Bu tarafa! / vardı, onu münakap edi rd k B 
korkacak tiddetliydi ki onlara yol vermek üzere Bu se&ler üzerine bir batka çift mey- herif çıka geldi. Bana d yo d ~· . B u 

tire= devam etti: kenara çekilmek lüzumunu hie etti. Ve !ana çıktı, onların ardından da polis "? karımdır, sen ne karı;~r:u~" ;e~ 
- Öyle sanıyoruııı ki ona vereceğim birden, ne ol~uğ~nu anlamadan aol ta- mıuru aheste admılarla takib ediyor- dım. Bir tane çaktı. Ben de indirdim 
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.~ayılop israr etmedi, çünkü Cim
~1 nin ne kadar zeki ve ihtiyatlı oldu
ı;Unu bilirdi. 
. B.ir dakika sonra Rezayr devam et

tı: 

-:- Yeni sevgiliniz rol yapma.mı be· 
cerır rni, dersiniz ? 

- Kimden bahsediyorsunuz, dos
tuın? 

- Hadi, hadi, bilmemezlikten gcl
ıne. 

- Betti'yi mi kudediyorsunuz? 
- Evet, Mis Neylor'u. 
- Ha! Bana amatör troplarmda oy-

nadıgını söylemişti. Niçin sordunuz? 
k '""7 Ona Vclleuı;'u yere vurmak zev
'B1n1 bahşcdebiliriz. Her halde bu adam 
k etti'yi tahscn tanımaz. Bu itibarla 

12 muvaffak olabilir. 

1 
- İhtiyaten onu hizmetinizde kul

anmak istediğinizi sanıyorum. 
b'-:- B.u işte bize o kadar faydalı ola-
~lır kı bir defa için iıtiına yapabili-

drım, Ne kadar kalabalık oluı-sak o ka
ar iyidir. 
Hayalop : 
- Eaninim ki, buna sc>k ıevinecck· 

rol hotunuza eidccektir. Sizin sevıi- rafdan çeneaıne ınen dehtetli bir yum- du. Vclleus, hırauın kolunu daha sıkı kerataya. 
liniz olacaktır. rukla yere yıkıldı. Yere düfUnc b' tutuyordu. Polis mcm .. 

Hayslop utancından kızarmıştı : lin. ceketinin iç cebine girdiğ:ı/~: Polis sordu: den kavgalaru~rçı!~~~~t~bu nevi-

F k 
.
1 

. id' ctt1. Nefesi kcsilmi!I:. bl'r hald h - Ne oluyor? V 11 ° ma 
1

• - a atı erı & ıyoraunuz. s c ırsı- B e cus dah b"' ilk b ' 
Viv sordu: z.ın e!ini yakılmak için gayret ~arfet- - u adam bana hücum etti ve cüz- !ılıkla . , a uy ır ıoğuk kan-

- Ya ben, Cimmi, ne yapacaöım? tı~ Nkihayet "imdad" diye batırarak a- daönmıtekı .çaldı. · • aga alktı k• .. d' · ı altta kalmad - Size vurmadmı, bunu uyduruyor-
- Siz de bir yabancı eibi orada do- J" • ' _. ıaıne tecavüz edenin e- p· 

1
: ıunuz. 

laşacakıınız. 101 aım tıkı tutuyordu. Birinin yak- - w yalancı. Sizden bir fCY alma- İk laıı.tıiını &"ril dıın. i humını dikkatle tetkik ed1'yor-
Bu konuşmayı takib eden iki acce, -r 

0 nce poliı diye daha kuv- d • vctle baiırdı · - Cüzdanım -ı..· d u: "'Bu iıte bir oyun var" dedı' ı'ç1'n-
Vclleua ihtiyatla taraaeud ed1'ld1°, fa- · . . . CR.llm en u""'"'nıı.. Hır- d !Geni! adam, h'd ıu: aızı1nu. -re-.,. en : 
kat beklenilen fıtıat zuhur etmedi. U- :ır ı detli bir tavırla· G kad Poliı iarar etti: 
çüncü gün vaziyet Cimmi'nin planına - &aıkalarının İfine karıJDlanı~ ne enç an: - Ona vurdunuz mu, 
çok müsaid bir şekil aldı. demek oldu&unu öiren, diye hay km- - Siz delisiniz, dedi. mı? vurmadınız 

Mutaddan biraz daha eeç olarak, sa- yordu. - Be~ .yere düfürdü, bay memur, -.Size vurmadığımı söyledim. Bu-
at on buçukta, Beyıvater'dcki otele Genç kız da: ~~lkkend~ müdafaa edecek halde de- i uitm k .. H d p •• en cı.u:odanımı aldı nun ıç n ael>eb yolatu ki. Sadece onlar 
• e uzere ay arktan &eçiyor- - Pek iyi oldu, diye ilave ediyordu. · 

1
beni 80ymak için bu oy&(l) terıtiıb etti-

du: !l~ysl~p .o ~adar maharetle kıyafet Vclleua flJırmııtı: . Polia. memuru delikanlıya döndü ve er. 
deg1ft1rmıptı.k1 Velleua hiç bir şeyden - Ben mi ai.zin itinize karı9tıın Ne ciddi hır ıcale 80rdu: Yal Ka 
1Uphelenmed1, csaen Rezayr erupu- demek iatiyoraunu.ı? · - Ona vurdunuz mu? Bu da ne de· - ancı. vgaya sen bafladın. 

mb bh mek oluyor. Ben di%<lan muzdan ıörmedim. Belki 
nun, pcrşc e. sa ındaki hidiaelrden Coblerini yoklayınca kendiai i i E yere dilfmüttür. latcrsen c~ıerı'mı" 
sonra artık tak1btcn vaz ucçtiaini aa- çok kıymetli olan bı' ıı • ..ıı._ ç n - ~et vurdum ama, ilk önce o ha t . 'l:'U 

d H h 
. . • . •. .. r c~ın aırra ladı. t- er•ıne çevireyim. 

nıyor ı.ı cm. c c~yctlı b.1r muta. katı kadem butıiını farketti. 
SOnunda 

"'' ld - Yüzünde bir t!Urii&Un • Bu •eri muhavereden •.eekına .a.ı:nen 
o ... na ıg.ı talımatla zıhni - Aldılınızı ıeri verin, dive ha _ . :ır • yenni ı<>-ter- mem b" ndan r-T uu 

o. kadar .mcJgUldu kı, fakir kıyafetli kırdı. "' Y d~ ve B. VeUcua, bu taarruzun buit ur ır ya da etrafta toplanan 
blr gencın Potine dÜftÜ&ilnü farkettL Öteki, 1.·-·ya •-tebbu- .___,:ı • bır hıraulıktan bqka bır makaadla ya- kalabalığı dağı1maya çalı9ıyordu. • ~..... .... ... c~eıı pıl lmu Vellcua'e dedi ki: 

Parka ıirdildıri WDllll, bu adam Q- -Beıı bir ICY çalmadan; diyordu.' ı:' o mdan füpholenmoye bat- - Sir, tikAyetçi mieinb? 
V elleua b~ dldka d6fUndü. Ötekinin 

- Evet. 
- Pek ala. Ben kendim arayacağını 

ve bay memur bana yardım edebilir. 
Fakat ne herifin üstünde ne de ya

nındaki kadının el çantasında hiç bir 
şey ~ulamadılar. Velleus hayret için
dcydı. 

Polis memuru daha soğuk bir tavır
la: 

- Etrafı araştıralım, dedi. 
Oraya toplanan meraklılar da bu a

rqtırmaya ittirak ettiler. Fakat müca
dele mahatlindc hiç bir fCY bulunma
dı. Bu muammayı nasıl çözmeliyd i ? 

Polis memuru kalabalığa hitab et t i. 
. - İçinizde bu vakaya §ahid ola~ 

kımec yok mu ? 

Meraklılar çemberi yarıldı . ve yap~ 

macıklı blr kadın sesi haykırdı: 
- Ben her tcyi gördüm. 

Ve çok pudralı, ıUıünün derecesin
den mahiyeti anlatılan bir kadın p olis 
memuruna yak.laftı : 

:- Bu Centilmen'lc ayni istikamette 
evıme dönüyordum. Bu adama: "Bu 
zavaUı kıza ne küfür ediyorsunuz " 
dediğini itittim. • 

Vellcus hiddetten köpürerek: 

:-- Al aana, bu da tily dikti, dedi. 0-
mıd ederim ki bu ... kadının sözüne iti 
mad C1mc.sainb. 

(Sonu var) 
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, YURDDAN RESİMLER 1 

Bursada Ulucami içinden nefis bir görünüş 

Aydında İçme suyu 
tesisatı 8 ay sonra bitiyor 

~yClında havalar düzeldi 
)\ydın, 2 (Hususi) - Aydın şehri içme suyu tesisatının yapıl

masına batlanmı§tır. Tesisatın sekiz ay sonra biteceği tahmin 
olunmaktadır. 

Aydn'da bahar 
Bir kaç gündenberi devam eden şid-

Cietli soğuklar bugün kırılmış ve taze 
bir bahar havasc başlamıştır. Ovayı 
kaplamış olan sular da kısmen çekil
miş bulunmaktadır. 

IA.ydın vilayet meclisi 
V.iUiyet umumi meclisinin toplantı· 

!arı devam etmektedir. Meclis yakın· 
da hususi idare büdcesinin müzakere
ıinc başlıyacaktır. Yeni büdcenin ge
çen yıl bildcesinden çok fazla olacağı 
tahmin c'lli1-.--...ı.l.~ 

Zeytin kursu 
On lieş gündenberi Aydın halkevin· 

i!e devam etmekte olan zeytincilik 
kurstan bitmiş ve kurslara iştirak e
denlerden yirmi yedi kişi usta ve on i
;ı kişi çırak ehliyetnamesi almıştır. 

'Sanat sergisi 
Halkevi temsil salonunda Aydın 

sanat okulu tarafından bir sanat sergi
li açılmıştır. Bu sergide okulun atöl
yelerinde yapılmış çok nefis sanat e
aerleri te§hir edilmektedir. Sergi bir 
hafta halkın ziyaretine açık bulundu
nılduktan sonra Ankarada açılacak sa
nat okulu sergisine gönderilecektir, 

Boluda köycülük 
kongresi açıldı 

Bolu, - Umumi meclis salonunda 
vilayetin köycülük kongresi açılmı~ 
tır. Kongreye kaza kaymakamları ve 
nahiye müdürleri, daire müdürleri ve 
içtima halinde bulunan umumi mec· 
lis azaları iştirak etmişlerdir. Kon
gre İlbay ve Parıti başkanı Salim 
Gündoğanın nutkuyla açılmıştır ve 
beş gün devam edecektir. Geçen yıl 
da toplanan bu kongrenin verdiği ka
rarlara göre, bir yıl içinde yapılan 
işler hakkında her kaza kaymakamı 
ve nahiye müdürleri raporlarını oku
yacaklardır. Gelecek yıl içinde yapı
lacak işler ve görülen ihtiyaçlara aid 
raporlar tanzim ve mahalli işlerden 
vilayet büdcesini alakadar edecek o
lanlar görüşülecek, umumi meclisten 
temenni edilecektir. Bu toplantı mu
hitte iyi bir alaka ile karşılanmıştır. 

Malatyada köy katipleri kursu 
Malatya, (Hususi) - Köylüyü dev

let kanunları hakkmda aydınlatmak 
için şehrimizde bir kurs açılmıştı. Bu 
kursa bilhassa köy katibleri çağml
mış, bunlara köy idaresi, defter tut
ma, muhasebe işleri üzerinde faydah 
bilgiler verilmiştir. Kursa iştirak e
den 48 köylüden 38 i muvaffak olmuş 
ve köy katibliklerine seçilerek vazi
feJerine gönderilmiştir, çok fayda te
mineden bu kursun kaza köy katible
ri için de açılması iyi neticeler vere
cektir. 

ur: us 3. 3. 1938 

Yrilı 

halkevl ·.
1 r::::::::::i.~i.~~~~~::::~i.~~i.:::::i.i.~~:~~i~~~~::::::::::::ı 

••• 
Halkevlerinin .-

yıldönümü yur- " ' 
dun her tarafın- f 
da parlak tören
lerle kutlanmış- .· · 
txr. Bugün de " 
muhtelif Halk- "' 
evlerimizin bay
ramına aid inti- r 
baları koyuyoruz. 
Yukarıdaki iki 
resim !nebo 1 u 
Halkevinin tertib 
ettiği aile toplan
tısından iki inti-
baı göstermekte
dir. Bu toplantı 

çok samimi ol
muş ve sabaha 
kadar devam et
miştir. Alttaki 
resim, Afy o n 
Halkevinin bay· 
ram gecesi ver
diği ve çok mu
vaffak oldu ğ u 
"Vatan ve vazi-

fe" piyesinderı 

bir intibaı gös
termektedir. En 

altta, Bolu Halk· 
evi gençlerini!( 
oynadıkları pi-

-yesten bir intiba 
görünmektedi r • 
Boluda ki müsa
mere de çok mu

vaffak olmuş ve 
iki gece üst üste 
tekrar edilmiştir. 

Ralwla 

sesll 
• 
sınema 

• 

Bol~ (Husust) 
- Halkevimiz ta
rafından satın a
lınan sesli sinema 
makinesi İstan
buldan getirtil
miş, ve belediye 
sinemasına bir 
törenle konmuş

tur, törende 500 

kişi bulunmuş, 

vali kuroeleyi 
kesmiş ve bir 
söylev vermiştir. 

Açılma törenin· 
de valinin söylev 
verirken alınmış 

bir reemini gön
deriyorum. 

Aşağıda, Samsun özel biçki 
yurduna aid intibaı görü.
yorsunuz. Samsunda genç kız
larımıza ve bayanlarımıza 

mOdern zevke uygun bir §ekil
de giyinmesini, ev ekonomisini 
idare etmesini öğreten bu ıa

naı yuvası ~en~lerden beri mun 
tazam şekilde c:alışmaktadır. 
Resimde Samsun valisi ve diğer 
davetliler yurd miidiirü ve ta
lebeleriyle bir arada görün
nı P.lı"tedir. 

Nazillide spor 
Şevki, Üçoka geçiyor 

Sevki Altuğ 
Nazilli, (Hususi) - On altı senelik 

bir maziye sahih otan Nazilli Mende
resspor kulübü, sporun her şubesinde 
çalışmakta ve memleket gençliğini 
yetiştirmektedir. İki sene evvel böl
ge şampiyonu olan ve grup birinci
liklerinde muvaffakiyetli neticeler a
lan Nazilli Gençliği, hususi temaslar
da da İzmir, Ödemiş, Aydın, Denizli 
gibi kuvvetli rakibler karşısında da 
daima iyi neticeler almıştır. Şimdi 
gençliğin en mühim ihtiyacı olan sa
ha işi de halledilmek üzeredir. Saha
nın planları tanzim edilmiştir. İnşa
sına yakında başlanacaktır. Öğrendi
ğimize göre Nazilli sporunun yıldızı 
olan Şevki Altuğ İzmire gidecektir. 
Şevki lzmirin Üçok kulübünde yer 
alacaktır. Yakmda başlıyacak olan lik 
maçlarında Nazilli gençliğine muvaf
fakiyetler dileriz. - H. Ersoy 

Manisada bir tren 
kazası 

Manisa, (Hususi) - Feci bir tren 
kazası olmuş, İzmirden şehrimize gel
mekte olan Terzi Ahmed, trenin te
kerlekleri altında kalmış ve parçala
narak ölmüştür. Facianın trenin hare
ket anında atlamak yüzünden vukua 
geldiği zannedilmektedir. 

İngiltere adliyesi 
İngiliz avukatlarının para hırsı, 

bazen şiddetli tenkidlere yol acmıştı 
-22-

Baro etiketi bir avukatı iş aramak
tan veya müvekkiliyle iş hakkında 

mukavele akdetmekten menetmekte
dir. Avukat müvekkilinden alını' ol
duğu ücreti, işi takib etmemiş olsa 
dahi iade etmeğe mecbur değildir. İn· 
giltere avukatları arasında takib ede
bileceğinden fazla iş deruhde edenler 
pek çoktur. Bazan şöhret kazanmış 
bir avukatın diğer tarafın müdafaası
nı deruhdeye mani olmak için tutul
duğu da vakidir. Davalarm ekseriye
tinde taraflardan her birinin, iki le
ader ve bir "junior" u ayni zamanda 
bir işe memur etmesi işin ciddiyette 
takib edilebilmesini temine matuf bir 
tedbirdir. Çünkü müvekkil bir tek a
vukatın daima serbest kalabileceğin
den hiç bir vakit emin değildir. Bir 
davanın hangi günde rüyet edilece
ğini önceden tayin mümkün olmadığı 
gibi iştihar etmiş bir avukatın ayni 
günde muhtelif ve müteaddid işleri 

takibe mecbur olması bunlardan ba
zılarını ihmal mecburiyetini tevlid 
edebilir. Bu vaziyetin önceden tayini 
mümkün olduğu hallerde avukat elin
deki dosyayı meslekdaşlarmdan biri
ne tevdi eder. Fa.kat yukarıda izah 
edildiği veçhile ücreti iade ile mü
kellef olmadığı cihetle bu avukatın 
ücreti de müvekkil tarafından tesvi
ye olunur. 

davranan ikattb, muhasım taraf av 
katının ismini öğrenerek onun n 
dindeki katib arkadaşından patrona 
na verilmesi kararlaşan ücreti tahk~ 
eder. Bunun üzerine, avue, tesbit 
dilen ücretin kifayetsizliğinden ih 
berdar edilir. Bitta:bi, avukatı büt .. 
bunları bilmez; katibinin böyle 
meseleyi mevzuubahis eylediği 
şüphe bile etmesi fevkalade infiali 
mucip olur. Ancak avue, avukat 
bronşite tutulabileceğini ve ibilh.a 
ayni günde müteaddid ve muhtel 
işleri bulunabileceğini bilir ... Ve 
mumiyetle, ücret, taleb dahilinde t 
bit olunur. (3)" 

Baroda, diğer sahalarda olduğu g 
bi, arz ve taleb kaidesinin tabii t 
sirlerini icra eylemekte olduğu a~ 
kardır. Ehliyet ve zekasiyle tema ·· 
etmiş bazı şahsiyetler her davacı t 
rafından arzu e<iilir. Pek mühim d 
valarda iki taraftan ıbirinin bu şahs 
yetlere müracaat etmemesi nadir 
valdendir. Davanın kabulü halin 
ödenen Ucret mühim bir yekOna 
liğ olmakla beraber dava mevzuu 
ve böyle bir davada mahir bir avuka 
tarafından yapılan yardımın temin 
deceği faydalara nisbetle çok sayıl 
maz. Tanınmış avukatların bu ıkabi 

davalarda iki veya üç bin İngiliz 1i 
rası aldıkları ekseriyetle vakidir. ·· 
rülüyor ki avukat davaya el sürın 
den önce general retainer veya sp 

cial retainer adiyle muayyen ibir m 
lağ atmaktadır. Bundan başka işi i 
ha gelen avue her mülakat için ayr 
bir istişare ücretini müşteri hesabı 
avukata tesviye eder ve nihayet a 
kat işin takibi için "ibrief'de tesbit 
dilen ücreti alır. Dava bir celsede ne
ticelenmediği takdirde müteaktb lı 
celse için refresher tesmiye edile 

İngiliz avukatlarının para hırsı, 
bazı şiddetli tenkidleri celbetmiştir. 
Bunlardan bir kısmı haklx olmakla be
raber avukatın vaziyetini de nazara 
almak icab eder. Avukatlığa ehliyet 
kazanmak için takibi zaruri olan tah
sil devresi uzun ve masraflıdır. Baş
langıç ağır fedakarlıkları istilzam e
decek güçlüklerle doludur. Gencs avu
katın uzun seneler baro etiketine u
yan bir hayat sürmesi lazımdır. Bu 
müddet zarfında, ehliyet ve iktidarı 
ne olursa olsun, kazandığı hiç dene
cek kadar azdır. Halbuki kendisini ta
nıtmak isterse mutlaka masraf etmek 
med:>uriyetindedir. Muhtelif vilayet- munzam bir ücretin verilmesi me 
maruı:emesıy e seyyar mahkeme celse- -oıuMh u·mtin~~te-blrıne veya ya v 
!erine iştirak zarureti de vardır. Bu sına baliğ olduğuna göre celseler t 

suretle bir avukat ancak bir çok se- vali ettikçe ücret yekfinu ehcmiyet 
nelerden sonra masraflarını koruya- tte kabarır Baro etiketi bu · 
. b. 'd . d b"l" sure . 

bılecek ır varı at ternın e e ı ır: retlerı·n ~ ıı.. • 1 ıay·n eylr 
b .. ··k k · · t ilt d L"l aşgarı :ua:. arını ı uyu azanç temını ng ere e vı e 
uzun senelere mütevakkıftır. miştir. (Sonu var) 

Ücret hususunda cari olan teamüle 
göre umumi veya hususi mahiyette 
olan iki çeşid "retainer (2)" vardır. 
Bunlardan general retainer lordlar 
kamarası nezdindeki temyiz mahke
mesi de dahil olmak üzere bütün 
mahkemelere şamil umumi vekaleti 
tazammun eder ve avukatla müvekki
li hayatta bulundukça muteber sayı
lır. Bunu kabul eden avukat "general 
retainer" yi tediye etmiş olan müŞ:te
riyi keyfiyetten haberdar etmeksizin 
diğer tarafın vekaletini deruhde ede
mez. Kendisine bu veçhile ihbar vaki 
olan taraf avukata o iş için bir speci
al retainer ödemekle mükelleftir. 
Aksi takdirde avukat diğer tarafın 
teklifini kabulde seııbesttir. Bundan 
başka bir avukata general retainer 
vermiş olan bir müşterinin müddei 
veya müddeialeyh sıfatiyle dahil ol
duğu bir davaya aid dosyayı o avuka
ta tevdi etmemiş olması "general re
tainer" nin iptaline delalet eder. 

"Special retainer" - Muayyen bir 
işte peşinen tesviye edilmiş olan üc
ret o işin rüyet edilmekte olan mah
kemede takibini talep hakkını bahşe
der. İşin mafevk dereceli mahkemeye 
intikalinde avukat ilk derecede mü
dafaasını deruhde eyleımiş olduğu ta
rafa diğer taraftan yapılan teklifi bil
dirmeğe ve işin takibine devam edip 
etmiyeceğini sorrnağa mecburdur. Fi
liyatta teamüle istinat eden bu kai
delerin şu suretle tatbik edildiği 
nakledilmektedir: "Her avukatın u· 
mumiyetle haftada bir altın veya ay
nca müşterilerden de hususi bir üc
ret alan bir veya müteaddid katibi 
bulunur. Bu katibin diğer vazifeleri 
arasında, patronu namına getirilen 
dosyaları almak g~bi mühim bir va· 
zifesi de vardır. Dosyanın vurudunda 
katib ilk önce işi yollayan (Solicitor
avuenin ismine, ve ayni zamanda bel
li etmeksizin brief hula&a cedveli ü
zerindeki ücrete göz atar. Bu ücreti, 
patronunu tatmin eder mahiyette gö· 
rürse söylenecek hiç bir söz yoktur. 
Aksi halde, mümkün mertebe kapalı 
ve her halde çok ihtiyatlı bir lisanla 
nezdinde çahşrnakla şeref kazandığı 
avukatın bu kadar az bir ücretle iş 
deruhde eylem'!k itiyadında olmadı

ğını ihsas eder. Avue anlamamazlık
tan gelirse patronunun fevkalade 
meşguliyetinden bahisle bu işi kabul 
cdemiyecek vaziyette bulunmasından 

endi'e eylediğini lave etmeği unut
maıı. Bazı ahvalde, daha .kunıuıc:ıa 

(2) "Retaıncr" kelimesi peşinen tesvit; 
edilmiı olan ücret mukabili oJara 
kullanılmııtır. Türkçede bu mefh:ı; 
mu ifade eden bir kelime mevc 
değildir. 

Autobiography of the hon Roger Nort~ 
(3) Experienceı of a barrister'ı life • 

III Frangueoillc' de 

Trakyada nalbantlık 
ve arıcılık kursu 

Edime, - Trakya genç nalbant ., 
talarının ikinci kursu da açıldL gıJI"' 
su tamamlıyan birinci devre mez 
lan köylerinin fenni nalbant uşt~
oldu V1: bu hareket köylüleri ı~ 
dirdi. 

Arıcılık kursu da ilk olarak Tekit' 
dağ vilayetinde başlıyor. Kongre l<I' 
rariyle ilkbaharda dört genç arı ust" 
sı dört ay kunı görmek üzere Peşte' 
nin meşhur arı çiftliklerine gönderi' 
lecektir. 

Alacağımız ve satacağımız ürt1' 
nıc \ 'C yetiştirme vasita)ari 

Ziraat Bakanlığı, dış memleketler 
den getirilecek ve Türkiyeden. ôıf 
memleketlere gönderilecek hubııbl; 
tohum, çeltik ve saire gibi üretme 

. . 1 ""had l_.jf yetıştırme vasıta arının mu e "'" 
de riayet olunacak hususlar hakİ'd" 
da te~kilatına yeni bir emir göııôtf 
miştir. Bu emre göre ötedenberi ~ 
hancı memleketler ile yapılmakta ·t' 
lan hububat, tohum, çeltik, ve ~~ 
gibi her nevi üretme ve yeti~tı 
vasıtaları mübadelesi işleri bU1 
böyle Ankara tohum ıslah ists' 
nunda toplanacaktır. ;t 

Türkiye ile bu gibi mübadele it 
teğinde bulunan yabancı müessese.,, 
ve gene mübadele suretiyle ya~i' 
memleketlerden üretme ve yetıŞ~ 
me vasıtaları getirtmek istiyert. ti 
esseseler Ankara tohum Islah ıs ıeı" 
yonuna müracaat edeceklerdir. }'.{il" 
bu gibi müracaat ve teşebbüslere; 
bunlara aid muameleler durdurul~t 
ve keyfiyet Ankaraya bildirilecelı fi 

Mekteb, fidanlık, tohum, ı~ta tı' 
tasyonu ve saire gibi Bakantıga ıcte 
h müesseseler dışardan getirec~ ti 
hububat ve üretme vasıtaları içtıı 
kanlığa mUraetat edeceklerdir· 



Prot'un bir tablosu: Dinlenen kadın 

Sanatta 
mükemmeliyet 

Yazan: YASAR NABi 
Sanatta yenilik ve usarulmıt §ekil· 

lerden aryrıbn.a ihtiyıacı, genç nesil
leri, daima, kendilerinden ®ce v~~
edilmi§ prensiplere ve kalıblara u
cunıa aevketmi§tİr. Bu arada .sana
tın, en sarsılmaz sanılan bir çok ~a· 
ideleri de, az çok mukıavemet gOS: 
terdikten sonra, yeni ıekillere, .. Y4:~ 
telakkilere yer vermek üzere çökup 

gitmittir. • 
Klasiklerin tiyatroya sıkı bır ka-

ide olarak yerle§tirdikleri "zaman, 
mekan ve vaka birliği" ni Hug?11un 
bayraktarlığını ettiği ~antikler 
yıkar ve üç ila be! ~erdelik seJ'lbest 

· ·::1~Tiııi oluzaıini-?riiK"" talS\kYi 
taksim etmekte bir mahzur görmi
)'ecek torunlarma nazaran ne ka
'dar geri tel&kki edileceklerini tabii 
hatırlarına getirmiyorlardı. 

Bir çok deği§Dletz ~~dan pren
aiplerin zamanın tahrihme dayana
tnanu§ olması keyfiyeti, aanat nam!
ha bugün bildiğimiz ve kabul ettı
iiıniz esasların kıymetinden, isthna-
112 §Üphe etmek haikıkmı bize verir 
tni? 

F-akat böyle bir septiklik bizi, sa-
1'lırun k. hatta sanatın lüzwn ve 
k.rynıeti~den ıüpheye kadar götüre
bilir. 

Yeninin cazib bayrağını baıları Ü• 
:terinde dalgalandırarak gelen g4:nç 
:t\esiUer, hızlarmm ve ken~iler~e 
itiınadlarmm mestisi içinde, uzerme 
&aldırdıkları eskinin kalesinde, ba
:tan. ·· ·· w •• anında sağlama da , çurugun Y • "b 1 üs-
Pala sallamaıktan ve bu ılı ar a 

Bir roman okurken 

Sanat, tecessüs, korku 
_ Okuduğunuz kitab ne üstad ? 
_ Madam Bovari. 
_ FJaubert'in bu romanını okudu

ğunuzu sanıyordum. 

- Bu okuyuşum dördüncüdür. 
- Okunacak yeni romanlar varken 

ayni romanı bir kaç defa ok~n:ı'1k ni
çin? Bu biraz sıkmaz mı dersın1z? 

_ Sıkmaz, sıkılmak bahis mevzuu 
bile olamaz. Clau<k Farrere goirot ba
bayı yirmi defa okumuş, Andre Gide 
de Chartreuse de Parme'yi, yanılmıyor 
sam, beş defa okuduğunu söyler. Ade-

., -- <İ -- .. 1 ~ 

mandan bir sanat heyecanı duymak i
çin o romanı bir ikinci defa dikkatle 
okumaktır. 

- Bir roman ilk okunuşta bizde hiç 
bir sanat heyecanı uyandırmıyor de
mek? 

- Bundan şüphe mi ediyorsunuz? 
Sanat eseri ı;uhı bir bütün'dür, sanat 
heyecaıu ruhi fonksiyonların bir mu
vazenesidir. Halbuki ilk okumada te
cessüs hakim; roman bize sürükleyici 
bilgiler verdikçe, bilmediği°'.i~ şeylı:
ri öğrettikçe, romanın nescını ~.eşkıl 
eden bir çok teferruat atlanır, cümle
lerde ve kelimelerde durulmaz, ahenk 
ve hayal karanlıkta kalır. ~ecess~s ~e 
sanat heyecanı makusen mutena.sıbtır, 
biri arttıkça diğeri azalır. Hele okudu
ğumuz roman, ayni Fla~bert'in Sal~
bo'su gibi bizi geçmiş bır zamanda, ~o
mülmüş bir medeniyetin karanlık ın
sanları, ve K.artaca'nın garib ve göz 

~ytan görınü§ gibi kaçılması lazım 
gelen en büyük kus,urdur. 

· SuOd Kemal Yetkı'n 

1 
kamaştırıcı dekorları arasında gezdi
rirse ilk okuyuştan bir sanat heyecanı 
beklemek cidden boşunadır, vehme 
düŞ:IDektir. Böyle bir romanı okurker. 
bilgi tecessüsümüz bir yay gibi geril
mi§tir. Bu gerginlik halinde şfturumuz 
istediği gibi sükunetle, ahenkle çalı
şamaz; şekiller ve tahliller üzerinde 
eğlenemez. Roman bittikten, yani te
cessüsün tahakkümü dindikten sonra 
ayni romanı bir ikinci defa okursak. 
eserin ruhunu teşkil eden ışık ve göl
ge dolu ince tahlillerin, ruhu aydınlat-
mağa ve hissi uyandırmağa yarayan 
~w~w.n. '-' \.Q] J.Ql."&~1 6T\,:'~v ..........._\.J.,.,, .... 

kazandığını görerek hayrete düşeriı. 
"Nasıl oldu da bunların farkında ol
mamışım?" suali her birimizin içinde 
hayretle dolaşır. 

Genç dostum, sanat heyecanına te
cessüs kadar düşman olan ikinci bir 
engel de korkudur. Yaşamak insiyakı
mızı tehdid eden her şey bizi sanat 
dünyasından uzaklaştmnağa kafidir. 
Sanat zevki, demin dediğim gibi, bir 
muvazenin verdiği zevktir. Ruhda bu 
muvazene teessüs etmedikçe sanat he
yecanı da doğamaz. Fırtınalı bir hava
da, hırçın dalgalar üzerinde bir ceviz 
kabuğu gibi oynayan, batıp çıkan va
purun temaşası uzaktan pek güzeldir. 
Bu manzara içimizde derin bir sanat 
raşesi uyandırır; (vapurdakilerin ha
yatını emniyette his etmek şartiyle). 
Fakat bu heyecanı duymasını ve yaşa
masını, fırtınanın oyuncağı olan vapur 
yolcusundan bekleyebilir miyiz? Kor
ku, hayatı tehdid eden hadiseler kar
§:ISmda bozulan muvazenenin teessüsü 
için şuurun reaksiyonları, çırpınışla
rıdır. 

il 

• 14 üncü halk\ Halkevi 
konseri 

resım ve 
Senfonik halk konserlerimizin on 

dördüncüsü gene solist bir artistin 
değerine sahne olduğu için hakkında 

birkaç satır yazmağı bir meslek borcu 
bildim. Beethoven'in mibemol majör 
(Op 73) piyano konsertosunda, B. E
duard Zukmayer, ince bir piyanist ol
duğunu gösterdi. 

Ankaramızın müzik kültürüne yar
dım etmek üzere çoktandır aramızda 
bulunan bu artisti değerli bir pedagog 
olarak zaten tanırdık: ~imal denizin • 
de, Fclemenge yalcın J uiste adasında, 
müzik terbiyecisi olarak başardığı iş -
leri i§itmiş, Almanyadaki akislerini 
duymuştuk: Bu adada "Denizde okul,, 
adlı bir terbiye kurumu açılıyor. Ka
rakter ve beden terbiyesini esas tutan 
kurumda müziğe büyük bir yer veril
mişti; 800 talebesi vardı. İki piyano, 
bir klavaen vardı. İşte B. E. Zukmayer 
dokuz yıl çalışmak üzere bu kuruma 
müzik öğretmeni oldu: Ses ve koro 
yollarında tecrübelerle karışık iyi işler 
gördü: "Neuscul Kantaten,, (Peters), 
"Herbst - Kantate,, (Schott), ve bir ço
cuk mas.ah üzerine 11Singspiel", gibi 
kompozisyonlarını, ses temrinlerini bu 
kurum için yazmış ve bastırmıştr. 

Haııbten ağır yaralı olarak döndükten 

heykel sergisi 

H.al.kevinde açılan ısergiyi ziyaret edenler 

ve iyileştikten sonra başarmış olduğu Halkevlerinin altıncı yıldönümü 
bu tarz hizmetler kendisini o kadar münasebetiy le Ankara Halkevi res
memnun etmişti ki, daha önceki opera samlarının iştirakiyle açılan resim ve 
şefliği ve piyano kon.serciliği giıbi işle heykel sergisi evvelki senelere naza. 
rine dönmekten alıkoydu. Mesela 1920 ran daha çok ilerlemiş sayılabilir. An
de H~ Konservatuarı direktörlüğüne cak bu serginin mükemmel olabilme
çağrıldığı halde kabul etmemişti; yal- si için sergi jü risinin, resim seçme 
nız, bu kurumun piyano ve kompoz.is- hususunda daha titiz davranmasını 
yon yüksek sınıflarında bir müddet arzu ederdik. Resme başlayan her 
için öğretmenlik etmişti. Bir de orada gencin en büyük isteği, sergide eser 
yeni eserleri çalmak için açılan Birli- teşhir etmektir, bu hakkı kendilerin
ğe şeflikle getirilmişti. İşte orada 923- de eserlerinin kötülüğünü ele alma-
25 yıllarında konserci piyanist olarak dan görür, sergid<:<ki jürinin vazife
en şerefli devresini geçirmiş olduğu - si de bunlara henüz sergide eser teş
nu öğreniyoruz ... Fakat biz türk mes- hir edebilecek seviyeye gelmedikleri
lekdaşlan onun piyanodaki kudretini ni anlatmaktır. 

geçen haftaya kadar takdir fırsatını Sergide fazla eser bulunması şüp
bulamaınıştık. Geçen haftaki konserin- h esiz temenni edilir fakat b iraz da 
.l .. rt. - v ıııvfllCl! A.lmanvada kazanmıs \ıı!l'\\un '!;~• ""~*'l...,.=l.ni. g-Q~ ön~n.a~ \,u.

o~~uğu kritikleri ~i~ münasebetle.gör- lundurmak ve daima karşılarına az 
dükten - sonra ıyıce ~.ladık ~ı ~· olsa da güzel eserler çıkarmak endi· 
Zukınayer aynı zamanda ustad hır pı- .. esi olmalrdır. Halkevlerinin en başta dd" E ·· ,. b" 

· · · p· · t k t ~ Nure ın rguven ın ır Y.anıst ımış. - ıyams v~ or es ra §C- gelen vazifelerinden birinin sanat ter- • 
fı olarak konservatuarı bıtiren, şef o - biyesi olduğunu hatırlal"Sak 0 zamanı portre•ı 
larak WUllner mükafatını kazanan ar- bu tenkidin yerinde olduğu aşikardır. d" .. · i b" ib" ı 
tist, ayrıca ünivel'6itede filozofi ve ~~e gore 1Y ır .~a~at ~u :t . Y.apa-
müzikoloji tahsilini de tamamlamış· Yalnız şurasını unutmamalıdır ki bılır, Van Gogh buyuk bır dahıdır <>-
bütün bu tecrübeleri hamil olarak ara~ Ankara Halkevinin bu saıhada göster- nuknl ' d gibi sanatkhar olabilmek için onu 

1 • •· k · d bild' w • •• • w. ta ı etmeye acet yokıtur, yalnız mıza ge mış, tur çeyı e - ıgı o - dıgı faaliyet cidden halkı ve 5anat- ·b· · A 

1 
kl ld 

teki dillere ilaveten - iyi öğrenmiş. A • • • . onun gJı 1 samımı ça ışına a e e e-
karları sevındırmektedır. İlk defa dilir. Rodin'in vasiy etnamesinde "bü~ 

Geçen hafta dinlettiği piyano kon -
sertosu Beethoven'in beş piyano kon -
sertosunun sonuncusudur. Pastoral 
senfoniden az sonra yazılmıştır. Üç 
kısmından Adagio, oldukça kısalığına 
rağmen öyle sade, fakat o nisbette aza
metli bir parça ki başlı başına bir sa
nat anıtı oluyor. Arkadan gelen Ron -
do'nun piyanodaki refrenindenjse baş 
ka bir ne~ duygusu alıyoruz. Fakat 
eserin bütününden alınan intıba bakı
mmdan. bu loonseı:to, kompozitörün en 
müessir konsertosu olmasa gerektir. 
Piyanis·tin bilhassa anlayışlı çalışı, 

müzikalitesi dikkati çekiyor. Teknik 
bravur, espri, asil bir ifade, hep milte
k§.nıil. Konserlerinin tekerrürünü bek
leriz. 

gençleri toplayıp onlara çalışma ze- yük dahileri sevin, fa.kat onların te& 
minini hazırlayan bu kıymetli ocağa siri altında kalmayın" cümlesini he~ 
Ankara ressamları medyundurlar. pimiz okuduk. Tesiri altında kalınan 
Ressam ve heykeltraşlara ayrılmış gü- sanatkarın tekniği ve tarzı ile ondan 
zel bir atölye, model, bundan başka daha mükemmel bir eser veya onun 
malzeme, boya, fırça, tuval gümrükle- kadar mükemmel bir eser meydana 
rimizde lüks tarifeye göre muamele getirmek iddiası zanneder5em biru 
gören bu pahalı malzemeyi Ankara mantık dışında kalmaz mı? 
Halkevi her sene bol mikdarda dağrt- Buna mukabil teşhir edilenlerin 
maktadır. Bu atölyede her ressam ve . . . d i A b' .. ·· ı d 
heykeltraş kendinden sonra başlayan ıçerısı~ .e sam mı ır goruş e mey ~· 
yeni arkadaşlarını hakir görmez, ve na getırılen eserler pek çoktur. Bır 
mümkün olduğu kadar doğru bir şe· kısmı da yalnız ticaret endişesiyle 
kilde onalara sanaıt tekniğini öğret- yapılmıştır bunları uzun uzadrya ten
meye çalışırlar. kid etmeye lüzum yoktur, yeni yeti· 

Sergiye iştir~k eden yeni elemanla- şecek olan elemanlar için bu kötü bir 
rın içinde çok müstaid olanlar var, telkindir ve tabii zararı büyüktür. 

tiine bindiği dalı kesen adamın va-
2iyetine dütmekten kurtulamıya
cakla:rıdır. Onların güzel ve heye
Caıılı akmlarmı zararlarından t~c
rid etmek eski ve yeni arasında ır
libat hatt:nı tesis ederek dünün e: 
•erinden kurtarılması lazım gelenı 
tnuhafaza ve müdafaa etmek orta 
Ya§ldara dii§en bir vazifedir. 

Gençlerin ceaaretleri arttığı ve 
teca.Yiiz edilecek mevzuatın mikda
~ llzaldığı nisbette hakiki kı~etle
l"ıll koMın.ması lüzumu daha ııddet
le kendini bia.settirecektir. 

Fakat bu iddiaları ortaya atan
lar, üzerinde konuftukları .. ~t 
bran§lDJ bütün hayat tezahurlerm
den tecrici etmeye kalkıştrklarmm 
farkında mıdırlar? 

Mükemmeliyet, insan ruhunmı 
büyu''k idealidir. Mükemmeliyet, 

en r . k' d f iyiyi kötüden, güze ı ~ır ın .. 
1
enüd' t~ -

İşte biz;de k~ku uyandırdığı, şuu· 
run muvazenesini bozduğu içindir ki 
fantastik eserleri, mesela Hoffmann'
ın veya Edgar Poe'nin hikayelerini 
hakiki sanata bir isyan sayarım. Bu gi
bi eserler, ruha bir muvazene mahsulü 
olan sakin heyecanı değil, bozulan bir 
muvazenenin eseri olan korkuyu dö
kerler. Pariı:;te Grand Guignol tiyat
rosu, korku uyandıran eserler göster
diği için bir sanat maskarasmdan baş
ka bir şey değildir. 

Eşlik işinde maruf tecrübesini gene 
gösteren ork~trarnızla, şef B. E. Prae 
torius, Beethoven gününü tamamlamış 

olmak üzere lkinci Senfoni (re majör, 
Op. 36) yi mümtaz bir şekilde dinletti: 

Sergide sanat kaygusundan başka bir 
kuvvetle ümid ediyorum ki bu genç- iddiaları olmayanların isimlerini bu
ler bundan sonraki sergilerde daha rada yazmaya lüzum yoktur, eserlerl 
güzel işler görebileceklerdir. bunu gayet açık olarak göstermek:te-

Teşhir edilen tablolar üzerinde u- dirler. 
fak bir kritik yapmak ica:b ediyor: Senede bir defa olsun böyle güzel 
Bazı arkadaşların büyük iddiaları bir fırsatı hazırlayan Halkevinin fa
vardır, buna Donkişotizm diyebiliriz, al ba~kanı Bay Ferid Celal'e teşekkür 
eserlerinde samimiyet yoktur, iyi kö- ederken böyle sergilerin sık sık tek
tü kendi üslfibu içinde çalışan bir sa- rar edilmesini temenni ederiz. Mesela tiirde ıiındiye ka.~~r ya

Pıla gelnüı olan reformlar. ıun ter
kib eden unsurların §U veya bu kıs
!nnıı ~nkar ve diğer bir kı51Dlna da
ha f-azla ehemiyet vermekten baş
ka bir §ey olmamıttrr. Hatta serbes,! 
bazını getirmiş olanlar bile veznı 
büsbütün reddetmemitler, onu mono
tonluk kusurundan kurtarmaya ça
lıtnıakla iktifa etmiılerdir. 

Fakat §İmdi, içtimai anar~il~ 
Psikolojik tesirlerinden de kendını 
kurtaramayan genç nesiller. daha 
büyük bir yıkmak azmiyle hareket 
ederlerken esasen kafi derecede te
cavüzlere uğramıt olan kafi:V-4: v.e 
\"ezin dütmanlığıyla elbette kı iktı
fa edemezlerdi. Onlara daha par
lak, daha kati daha §a4ırtıcı zafer
ler lazımdır. Onun için kendilerin~ 
dü§man olmaya ]ayık daha ehemı
yetli kıymetler ararlar. Ve burada 
Yalnız ıiirin ve hatta yalnız edebi
Yahn değil, bütün sanatların en ha
yati unsurları hırslarını celbeder: 
Ahengi ve mükemmeliyeti redde
derler. 

Ahenk, yapmacık ve özentisi ile 
bizi usandırmıı lüzumsuz ve hatta 
zararlı bir unaur; mükem:r.ıeliyet, 

rik için elimizde yegane. 0 ç. ur. 
y anılmıyacağıınızdan emın ol9:1'ak 

gu .. zeli en mükemmelde, yanı en 
en .dd' az kus,urJuda bulduğwnuzu ı ıa e-
debiliriz. 

Bir mıııraını azami kusursuzluk
la söyliyebilmek için senelerce dü
tiinen sanatkarın titizliğini a~ak
lığına veya aczine ":~~~rek gun~.e 
yirmi tiir yazmakla ogune~er, mu
kemıneliyete, biraz da kendı eerle
rinde bulunmadığı için düşman ol
dukları intibamı uyandırma.ya mah
kômdurlar. 

Etrafında her §eYİn daha iyi ol
masını istemek en be§erİ bir duygu
dur. Sanatkar, halk için, bir mü
kemmeliyet rehberi ve yaratıcısı di-

ye de tarif edilemez mi? 

Sanat, tiir olsun, resim veva mu
siki olsun, daha pek çok §ekil değiş

tirebilir. Fa.kat mükemmeliyet gibi 
tamamiyle esa&a taalluk eden, &a

nat mefhumunun harcına dahil bu
lunan bir unsura itiraza kalkr~ak, 
iyi bilelim ki, bizzat sanatın kendi
sine l.::.rıı mücadele açmaktan fark
sızdır ve bu mücadelenin sanat na
mma hareket ettiklerini sananlar 
tarafından yapılması da daha. az 
hazin değildir .. 

- Fantastik hikayeler, bir kaç defa 
okunmak, ve ilk korku bertaraf olun
mak suretiyle bizde bir sanat heyecanı 
uyandırmaz mı dersiniz? 

- Bu gibi hikayeleri bir ikinci veya 
üçüncü defa okumanın imkanı ol

saydı korkuya karşı muafiyet kazan

dığımız için, sanat kıymetleriyle te
masa gelerek belki bir zevk duyardık. 
Fakat bu hikyeler mekanik prosede
lerle vücude getirilmiş olduklarından 
tekrar.okunamıyor. Sonra bir türlü si
linemiyen ilk korkulu intiba ikinci bir 
okumaya engeldir. Mesela ben Edgar 
Poe'nin (Morg sokağı cinayeti)ni bü
tün isteğime rağmen bir ikinci defa o
kuyamamışımdır. Bu hikayeye her 
başlayışımda intiba şuurumda bütün 
şiddetiyle canlanmıştır ...... 

İhtiyar dostum bu sözleri söyledik
ten sonra tekrar romanına daldı. Çeh
resinde öyle sakin, derin bir haz titri
yordu ki suallerimle bu havayı dağıt
mağa kıyamadım, sessizce yanından u
zakli!Jtml. 

Çok dinlediğimiz, ölçü ölçü ezberlemiş 
gibi bulunduğumuz eser. Ne yazık ki 
ilk iki senfonisinde Beethoven henüz 
kendi ruhunu, en asil anlamdaki kendi 
romantizmini henüz bulamamıştı: Ruh 
!arımızı sonraki senfonileri kuvvetin
de saramıyor. 

Mahmud R. Kösemihal 

Almanyada 
tahliye 

bir rahip 
edildi 

Berlin, 2 (A.A.) - 7 ay hapse mah
kUın olan rahib Niemüller, bu cezayı 
çektiğinden serbest bırakılacaktır. Ra
hib mahkQmiyeti, her hangi bir kilise 

adamının vazifesi esnasında devlet işle
riyle meşgul olmaktan meneden ceza 
kanununun hususi maddesine istinad 
etmektedir. 

Habeş imparatoru İngiliz 
hariciye nezaretinde 

Londra, 2 (A.A.) - Eski habeş im

paratoru bugün Hariciye nezaretine 

giderek Lord Halifaka ile eörüşmüş
tUr, 

natkar muhakkak samimidir ve ken- Turf(ut Zaim 

Seylettin'in bir peyz.aiı 



Tarila' 
'"lıımalanmıs 

(Bıp 1 inci a7/atlı) 

Eler Al1111yı 
(tkoslotakyıyı 

tıırruı edene 

' ucvs 

il •11 il lllrlllrl11 ... 

Yar1m elmanın yarısı 
ötekinin aynıd1r ! 

....... 
1 se,leclilinizi anlayan, ittecli§İlli anlatan ve 

bir insan 111uamel•i giren maymun 

Şempanze Fatu 
Y aan: Ga6riel Coıırtial 

Fatu adlı bu büyük maymun, "adam. 
0Jaı"ft41r. Boyu 1.50 snctredir ve blt 
araya ı•lınif akı Jdtidcn dW kawe-. 
liclir. 
Fatu yalnu bapl& ciybmektc IOfta. 
da p,yet toıld7tli lrir ..uetıc otur• " 



3 .. 3. 1938 - ULUS 

H i K A y E iiK•JRl•l•DIU 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Ankara Eczane1I 
Pazarteıl : Ycnl ve Cebeci eczaneler! 
Salı : Halk ve Sakarya .. 

Anaya mekt~~: illet Euin 
Çar§amba : Eğe ve Çankaya Eczaneleri 
Pcr§embe : Sebat ve Yeniıehlr ,. 
Cuma : İstanbul eczaneti 

:Senim bir tanecik anneciğim, 
Yarın imtihanlara baJhyoruz. Hiç 

\orkrnuyorum. ÇUnkü baştan aş~ğır.a 
Parlak vereceğime eminim. İlk ım ı· 
~nırnız (Tarih). En çok acvdiği?1 
.ders. Onu ilk defa ıen bana öğretmıı 
~e sevdiI'miştin. Daha ıben kucağında 
~~en nıasal yerine tUrk destanlarını. 
tlirk kahramanlıklarınI anlatırdın. 
~onra, okumaya baıladiğım sıralarda 
0nUıne büyük haritayı açar, bab~ın 
f~hid düştüğü toprakları bana göste
tırdin. Bundan yinni Uç sene evvel 
ben doğarken tarihimizin karanlıklar 
'içinde nasıl can çeki tiğini anlatır 
'-'e bu kıyamet karanhğı~ı~ • iç~nden 
1:ı~ güneşin nasıl yükseldığ~nı. söy~er· 
dın o acı günleri, o çaresızhklerı, o 
l:ahrarnanlığı bana anlatırdın ve tim
di de idrak edemediğim o günleri ba
lla canlandırıyorsun. 

İşte anneciğim bana verdiğin ter· 
lıiye, mesuliyet duygusu -:'e .gayretle 
iben şimdi son sınıf'ın con ımtıhanları· 
na da yüreğimde ıevln~. emniyet ve 
a~ık alınla giriyorum. Fakat... Ah ... 

~?netiiğim •. ev.~e, çe~ti~~m -~':~ı~~r; 
• erin acısını duyuyorum. J\nnecı

\.ıil, bir iki aya daha sabret. Biliyo· 
tllıtı sabrediyorsun, bana da her şeyi 
rolunda imif gibi göateriyorsun. Fa-
at ben neler çektiğini bilmiyormu

}'urn? Ne mahrumiyetlere katlandığı
llı duymuyormuyum? Bir derı bitip 
ele ötekine gerince "istikbale bir adım 
dah ~ G .. ı · · a yaklaştım." diyorum. un erımı 
değil, artık saatlerimi eayıyorum. Ne
rede iıe hayata atılacağını.. llk ol~rak 
•ana çok sevdiğin lbir şeyı alacagrm. 
So,:ıra da mevsim geçse bile soba a.ı~
tagım ve kömür alacağım. anne. Bılı
}'~rurn sen bom, boş eski bUyUk evl
ltıııin en kUçilk odasında mangal ba· 
•

1.llda bana yazıyorsun. Yanı başında 
itıtab raf'ı, üstU hatıralarla dolu ma
lan, .her kö ede bu yaşta bakan ben 
Ve babacığım. Fakat aen soğukta ya~
}'aJnız, mangal baı:ıındasın. Günlerın 
a,.ı T b" .. bunl ~ ı toklu geçiyor. Fakat utun 
arın sonuna geldik, anne. Artık çok, 

1>ek çok rnesud olacağız. 
Geçen ay dişinden tırna~ından aıı

rıp da gönderdiğin para, ah! bir bil
sen, anneciğim, ne işime yaradı 1 Sa· 
na bahsettiğim o kitabı hemen aldım. 
Ona ekmek yemek kadar ihtiyacım 
va.,., ' · t • .• ,u, Eıki papuçlarımı tamır et ır-

Y ~ e düşUncemiz para olsun. Para 
egan a· b' k 
dir? Hiç. Anneciğim. ıç ır ıy-

ne . . b k ~ 
mcti yok. Babamın ikımıze ıra tıgı 
. 'm milyonla alınmaz. Alnımızın a• 
ısı .• 
çıktığı, mektebi bu kada~ ş~ref ve ı.tı· 
barla bitirişitn itte en büyUk zengın· 
Iik. Bunların yanında paranın ne ehe· 
miyeti, ne kıymeti olabilir? Öyle d~
ğilml. Anneciğim? Duaların vıı sc
vinçl~rinle yaşıyorum. Gözlerinden, 
yanaklarından bin hasretle 6pen: 

Oğlun 

Hamiı: 
Kwum anneciğim, gelecek ayın 

i mi birinde diplomalarımızı alıyo· y r d .. . 
Ayni günde bir ve a torenı ya-ruz. f 
ğ Oğlun yakışıklı ve smı m paca ız. . . 

birincisi olduğu için davethl~rı kar-
gılamak vazifesini ona • verdıler.w• O 
il adeta mektebi temaıl edecegım. 

g n w b' V Atatürk için yazdıgım ır yazıyı d: okuyacağım. Çocuklar, "Gele.cek/' 
diyorlar. büşün, Anne. Atatlir~~e 
gelirse... Fakat sahneye çı~ak ıçın 
münasib gömleğim yok. Bır arkadat 
gUzel bir gömlek almı§. Bir kere giy
di, kUçük geliyor, yani fiya~ına bana 
satacak. Yeni bir yaka da latnn. Ve 
a • &'1u.uı""'-'6uu .,,._,.'"'"1.a.n.;1""'' v •• ,,,..., ... 

doğru merdivenden çıkıp yol göste· 
recefim fçin eağlam topuklu çorap 
lazım. Yeni tamir ettirdillm papuç· 
Iarrnıı o gUn giyeceğim, çok gUzel 
oldu. Elbiselerim daha yepyeni. Gi
yince pek yakıtıkh oluyorum. !Jerke
ıin dUfUnce ve endiıeıl imtihan iken 
ben müsamere ve diploma dağıtılan 
günü gömlek, yaka ve çorap nası~.~~
lacağım diye düşünüyorum. B-~~un 
bunlar için Uç lira lbım. Annecıgım, 
bu Uç liraya çok ihtiyacım var. Ba
na üç lira gönderebilirsen mekteb
'den birinci çıkacağım. 

Seni kucaklayan: Oğlun. 

Dariiffafakanın 65 inci 
yıl dönümü 

İstanbul, 2 (Telefonla) - D~rilna
fakahlar pazar günü mekteb bınasın~ 
da toplanarak mektebin kuruluşunun 

65 inc:i yıldönümünü kutlayacaklar· 

dır. 

• ••• ••••••••••••••••••••••••••••• .J'"'" ... 
" Büyük İngiliz tairi Şekspir-

in bütün eserleri tilrkçeye 
çevrilmif değildir. 

Onun için 
~~rn. Dit macunu aldım ve fırçamı de
R~ltlrdim. Şimdi her şeyim yoluna 
t!ırdi, Para da lazım değil artık. Ar
:a~aşlar sinemaya giderken bana .da, 
Yuruı" diyorlar. Her seferinde kıta· • 

bırnın üstünden burnumu kaldırarak 
Soruyorum, "Kim oynuyor? Ne oy
nuyor?" diye. Kim ne oynarsa oyna
~.ın, ''Beğendiğim artist olsaydı ge
td~ın !" diy-0rum. Kitabr?11ı sinemaya 
ercıh ettiğim için gitmıyorum sanı
~Or!ar. Halbuki benim caketimin ta ... 
ıç Cebinde tamam on yedi ıbuçuk ku· 
~~tuın saklı. Bu benim servetim ve en 

Bütün ŞEKSPİRİ 
Okuyup anlamak, biitiin 
c erlerinin neler<IPn bahs
ettiğini öğrenmek ~imdiye 

karlar birçokları için 
imkansızdı 

Uyük sırrım. Bana para neden lazım 
~l~cak anne? Her şeyi gUzelce idare 
dıyorurn. Yolladığın fransızca kltab· 

ları güç de olsa okumaya çalışıyorum. 
ncsylelikle f'ransızcam ilerliyor. 

. Eve münasib bir .kiracı çrkmry~r 
dıye Uzülme, anne. Ben gelince ~ır 
kolayını buluruz. Tayin edileccğım 
Yere beraber giderken bir şey yapa-
r • • 
ız. Eğer orada kal.rsnm, kendı evı-

Jlalbuki llrtık· nıiimkiirı 
olmuştur 

• Charle• Lamb ile May Lamb'in 
ya~Jılrları vr. Nureddin Artam·' • 

ın srüul bir dille türkçeye 

çevirdiei 

~EKSPİRDEN HİKAYELER nıizde seni babamın zamanı gibi ya-

Şatınaya çalışacağım. • . Kitabını okursanız, bu sözümü· 
. .Anne, bana para gönderemedığ~n 
~Çın bu kadar UzUlme. Hem beni hı<i zün doğrulufuna inanacaksmız 

1 
e parasız bırakmıyorsun. Bana para 

Cumartesi : Merkez ., 
HALK ve YENİ 
Sinemalarda matineler 

Hcrgün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cıımarteıri 
ıa.oo 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
18.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi gUnlerlnden baıka 
H A L K sinemaımda herılliı halk 
matineleri: 12,15 

Film deği§me gilnlerl ı 
P a z a r t e s 1 ve C u m a , , 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, milra
caat, şehir: (1023-1024), - Şehlrlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havaıazı 
Arıza Memurluğu: (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi Te
lefon numaralan: Zincirli cami civarı: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazarı civa
n: (2806, 3259). - Yeniliehlr, Havuzba
şı, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaıt: 
Güven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus takıi: (1291), 

Otobüslerin ilk Ye eon 
Seferleri 

Sabah Akşam 
İlk Son 
sefer sefer 

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

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

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

Ulus '.M. dan Keçlören'e 6.30 21.00 
Keçiören'den Uluı M. na 7.00 21.30 

Ulus M. dan E:tllk'e 6.30 20.30 
Etllk'ten Ulus M. na 7.00 21.00 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebecl'dcnUluı M. na 7.00 23.00 

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

Yeniıehir'den Uluı M. na 7.00 23.00 
Uluı M. dan Yeni15ebir'e 7.10 23.00 

S. pazarı'ndan Akköpril'ye 6.45 7.30 
Akkoprilden S. pınrı'na 8.00 9.45 

§ U. Meydanı ile 1staııyon arasında her 
beı 6akikada bir sefer olup tren H• 
manian 1tferler daha 11ktır. 

§ U. Meydanı He Yenigehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpaıan arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasatl her beg dakika· 
da; ıaat 20 den 21 e kadar her on da
kikada 1 aaat 7 den a e ve 21 den 23 • 
kadar her 15, 20 Ye 30 <!aklkada bir 
muntazam aeferler vardır. 

§ Akşamları Uluı Meydanından saat 2a 
.V.lri ı:ıın,,11_,.f.ıır-t"cl" h11nl.ııı:ı :'[jj;. 
canına uonua en sınema arın .~lıı 
saatlerine tlblôitler. 

Poıta Saatleri 
Posta ıaat 19 a lradar 1ıtanbul cihetine 
mcktub kabul tder. 
TcahhUtlU ıs e kadardır. 

Tren Saatltrl 
Ha7darpaf&'7a ı Her 1abah 1.10.Het 

akşam 19.15 ve 19,45 
de (sair, perşembe, cu
marteııl Toroı ıürat.) 

Samıun hatuna: Hırıün ll,35 (Ka111• 
rl, Sıvas{ Ama1ya bu 
hu Uzer ndedir.) 

Diyarbakır hattı ı Hetıün 1),4() 
Zonıutdak hattı : H U.00 
Kmkkale'ye rayotobUı ., 16.0S 

GONDELIK 

, 

Hicri. 1356 
Zllhicc:eı 30 

s. o. 
Güneı: 6 31 

ı--___ _,___ 

2 ı-:::::4-__ _ 

Rumr. 1353 
Subat: ıs 

S, D. 
Akıam: 18 0-Z 

Dünkü çapraz kelimelerib 
halledilmiı tekli 

Soldan sata: 
ı - Odun yarma. azıın değil. A111l orada sana lazım 400 den fazla syfa, 20 

ku\'Vetli, iyi J emek ye Kendine ba~. 
Or~da bir eski efya satmak mecburı
Yetı olunca da o kad"r Uziilınc. Y~l
nız, ınUmkün olduau kndar aldanma
ınaya bak. Eskfcil;r yok fiy2tına al· 
~ağa uğraşırlar. Yakında o giden es
~Ierin yerine yenilerini koyacağım. 

eser bununla beraber 
fiyatı 1 lira 

2 - Erkek boynuzlu ko;run • Evin bir 
bölmesi. 

e Çok mesud günlere kavuşacağız. 

Kitabçmızdan isteyiniz! 

3 - fngillıce "Siz" kelimesinin talaffuz 
• ıekll - Siyah ve sıcak bir içki. 
: . 4.,- Yatmursuz &iden hava - Ha,van Ö· 
• lüsu. 
: 5 - Sanat • bir erkek ismi 
: c5 - BU1Uk bıçak. 
• 7 - Bir nota· hamamın ocaja. 

'\, 11111111111111111111111111111111,,11.r 8 - Bir ıo:vin tartısı. 

A vrupada balkan ko~seyİ 
teblitiııe verilen ehemmiyet 
Atina, 2 (A.A.) - Atina ajansı bil-ı liğ yapılmasından korkulmak icabe-

diriyor : der. 
Gazeteler Balkan antantı toplantı- , Biribirini ıakib eden lıiidiseler 

sının neticelerindeki ehemiyeti kayde Berlin hadiselerini takibeden Lond-
dev~ ediyorlar.. ra hidiıeleri Almanyanın şiddetli ha-
Estıya gazetesı, Ankara toplantısı- rek•tl . . t .1 . · ·1· b .. . . .. erını ecı etmış ve ıngı ıı aş-

nın bütun Avrupada akısler hasıl ettı· vek'l' · b" ''k d" .. · ·ı B e _. . . . ı ının uyu uşuncesı ı e r n-
gını yazıyor ve dıyor k~ : nerin müdafaasına sevkedilmek iıte-

"Londra, Ro~, Parıs ve Berlin, nen ltalyada, Bitlere bir zafer istikba
bu memleket!erın radyo postaları ta- ti haaırlamaktadır. İngiltere, 1935 mar 
rafından vcrılen haberlerden de anla- tının nihayetinde v aay muahedesi
şd~ığ~na üzere, konsey kararl~rına hu nin aıkeri hilkilmler~~akzedildiği za-
susı bır ehemlyet atf'etmektedırler.,. ma f 1 • 1 t b't edı'len · B S . . ,. n, ranıız nazır arıy e es ı 

Etnos gazetesı, · toyadınovıç ın, anla'1naya rağmen Berline koşan Sir 
balkan antantının bUtUn Avrupada en Con S ,. Ut dd't d' lomasi .. . . k k'l ·~· d . eymen ın m cra ı ıp 
muhım bır uvvet teş ı cttıgıne aır yol t k · kt d' G 'b b'r . • • . una e rar gırme c ır. arı ı 
ol~n sözlerını bılhassa kayıd ve ışaret surette vahimleşen aynı acbeblerin ay-
edıyor. • nı neticeleri vcrmiyeceğini ve Çem-

M un:wm mualıc'de sevınçle beri.aynin hayalinin devam etmiyece-
karıılandı ğini ilinid ediyoruz, 

Varadini ve Atinalka gazeteleri, yu
nan milletinin tUrk • yunan munzam 
muahedesini bUyUk bir sevinçle kar
gıladığmı kaydediyorlar. 

Katimerini gazetesi, Türkiye başve
kili Celal Bayar'ın Yuhanistana yapa
cağı ziyareti hararetle karşılıyor ve 
yunan milletinin, lki dost memmleket 
antantı için selefi kadar hararetle ça
lıtmıı olan B. Ceıat Bayarı kabul et
mekle bahtiyar olacağıhl bildirerek 
diyor ki : 

"Ba~vekil Celal Bayar, Atinanın es
ki dostu doktor Tevfik Rüştü Arasta 
Yunanistana geldiği vakit, bütün yu
nanlıların tUrk • yunan doı.tluğuna ne 
kadar bağlı olduklarını görecektir ... 

Almanyı 

Hi:ler'le <ınfoımak kc.ıbil mi? 
Ep<>k gazete:ıinde Donadyö diyor 

ki : 
"Almanya ile anlaşma 1 fakat Hit· 

leri cermen ittihadn11n bir teorisyeni 
gördükçe ve GHringin ae bize Uçilnc:ü 
Reyh aakert tayyarelerinin gUzelliğin
den bahsettiğini işittikçe bize ve batış 
lıtiyen herkeae dilşen ilk vazifenin 
kuvvetli kalmak olduğunu dUtUnU
nils.,, 

Övr gazetesinde Bayan Tabuis 
yazıyor : 

''Berlinde bulunan bütün diplomat· 
tar bilirler ki, Bitler, Avusturya üze
rine yeni bir taarruzda bulunmak için 
yanındakiler tarafından daha 48 saat 
evvel verilen kararı tuvib etmetnittir. 
Bu taarruz en fa.ala bit iki hafta zar
fında yeni bit emrivaki yapmağa ma-

Avrupa barıf barometresinde ıuf olacakttt, Yeni bir ultima.tum verl· 
bir inlt lecektir. Göııingin nutku bunun baş• 

Alınan Rmtelul FJansız meclisi langıcıdır. Bunu Graı karl§tklıkları 
prüşmelerinden sonra enternasyonal nevindm ve I.allit l:iu aeier Vi)'anadi 
vaziyetin seyd hakkında tefsirlerine karııkhklar takib edecektir.,, 
devam ediyorlar. 

Nahtaus.gabe paete•l, Fransız poli
tlkaunı İnglJb politikasından ayrıl
mıı olarak ~tetmektt, Angrif gaze
tesi de "Avrupa barıt barometresinde 
btr inlt" lmk&nını derpiş etmektedir. 

Senato tle parlamento arasın
daki anla!fmazlık 

Mecliı ile .enato arHında it ka
nunları hakkındaki anlaşmazlık de
vam etmektedir. lkıi mecli•, ancak se
nato tavizlerde bulundufu takdirde 
anlatabileceklerdir. 

B. Flanclen'in nutku 
Gazete müteakiben diyor ki: 
''Tarihi tecrübe ve Fransız mille

tinin mbacr ttibariyle, Flanden'in 
nutkunu :ııayıf bir tetelH ve lclfayet
s1s bir yatı,tırma olarak telakki edi· 
yoruz. Filhakika i)'i seçilıniı bir an 
ve meharctle yapılacak bir müdahale 
her dakika Fransada milli ihtirası 

"hafif" insanların eline geçirebilir." 
Doyçe Algemaync Saytung gazete

si, tl. Delbos•un Çekoslovakyayı ve 
Orta A\'rupa devletlerini mUdafaa 
taahhüdünde ıbulunmağa lUzum gör
mesini infialle kartılamaktadır. 

Fransa 
"Alman devlet adamları 

tahrikat yapıyorlar'' 
Parfs, 2 (A.A.) - Bazı Paria gaze

teleri Avrupa vaziyetini, B. Görin&in 
yeni nutku zaviyeıinden tetkik etmek
tedirler. 

Eko d8 Pari aueteıinde Pertinaka 
diyor ki : 

''Alman milletini idare edenler he
meıı her gUrt sözleriyle tahrikatta bu
lunuyorlar. Franıızlar ve ingilialer, 
Berhteııaden ultimatuınundan sonra 
da buna kulak aamamağa karar vermiı 
bulunuyorlar. Bununla beraber, ya
kında Viyana hükümetine yeni bir teb 

İzmir Enternasyonal 

Fuarına hazırlanınız 

20 aoustos 20 eylül 

1938 3-7041 

B, Leon Blum bu münasebetle, 
Popüler gazetesinde f U satırları yazı· 
yor: 

"Senatonun rnuhalef eti hükilmetin 
istifasını intaç ettiği takdirde vaıiye· 
tin ne olacağı suale layıktır. Şimdi
ye kadar mecHain ekseriyetine daya
nan üç kabine senato ile ifbirliği yap
maya çalııtı. Ana yasa bakımından, 
aenatonun menfi bir hareketi cumhur 
bafkanını kabine tetkiline ıenato ek
seriyeti azaundan birinin memur e
dilmesine sevkedecektir.,, 

B. Leon Blum böyle bir teşobbü
sün devamlı bir netice vermiyeceği
kanaa~indedlr ve ''bu takdirde de, ya 
senatonun daha ihtiyatlı davranması 
ve yahut yeni seçim yapılması ic:ab 
edecektir.,, diyor. 

İngtltere 
Karıfmazlık komitesinin önümüz

deki toplantısı hakkında Niyuz Kro· 
nikl gazetesi şu satırları yazıyor : 

"General Frankonun mUttefikteri, 
natyonaUstler için denizde muharib
lik hakkının tanınmasını ve fransıt sı
nrında da kontrolun tekrar kurulması
nı temin etmek istiyorlar. Bu muharib
lik hakkı mühim miktarda g8nUllü çe
kildikten sonra tanınacaktı. Komite • 
nin son taplantısmda da, sınırların 
kontrolunun, yabancı muhariblerin sa
yısını tesbite memur komisyonlar işe 
baıladıktan bir kaç haf'ta sonra tesisi 
teklif edilmiıti. Portekiz delegesi, ka
ra sınır kontrolunun komisyonu İspan 
yaya varır varmaz tekrar meriyete ko
nulmasını istemitti. ve bu teklife gele
cek toplantıda Alınanya ve İtalyanın 
iltihak etmeleri muhtemeldir. Fransa 
ile sovyetler birlilinln bu teklifi ka
bul etmesi §Üphetidir ve belki de yeni 
bir lngUiı formUtü arama~ icabede
cektir.,, 

}'ran11z politikası 
9 - Bir etlcrttl • Hrif ~ •• 
Yulııudaıı ışıfı7at 
1 - Yayla atılır - kani olmak. 
2 - Doyurmakdan emir. 
a - Uçurmaktan emir. 

l11nantil Niyuı gazetesi, batmaka~ 
leıinde, franııı polltlkaaı ha~ltında 
tefllrlerde bulunarak dl yor ki: 

4 - Akmakta olan. 
5 - Havası alınmıı maden kömUrii. 
6 - İda • manda yavrusu. 
7 - Eski ~eıld bir kitab iıkemlnl, 
8 - Vomıekten emir, 
9- Od- anne. 

"B. Şotan'ın elde ettiği fevkalAde 
elneriyetler çok nadirdir ve bu çok 
gersek bir milli taanüdiln mevcudi
}'etine delildir. lç politikada vahim 
anlatmaz.ııklar vardır. Fakat Fransa, 
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dış işlerden bir tek sesle konuşmak· 
tadır. Bu, itiraz götürmez bir vakıa
dır ve İngiltere lbunu göz önünde tut· 
makla iyi hareket etmiş olur. İş p.:-o
jesi .kanun halini aldığı takdirde, eos
yal meselenin halline doğru çok mü
him :bir adını atılmış olacaktır. Fakat 
kuvvetli ibir hUkümetin iktidar mev• 
·kiinde kalacağı, iş piyasasının grev 
'dalgalariyle müteessir edilmiyeceğl 

ve maliyenin iyi idare edileceği hak· 
kında teminata ihtiyaç vardır. Fran· 
·sız ekonomisinin istikıb:ıli, şimdiki 
hükümetin veya bunun yerine geçe• 
'cek hükümetin bu teminatı vennesi• 
ne bağlıdır. İç zorluklar buna karşt 
koyabilir, fakat dış işler hakkındaki 
görüşmelerden sonra bu zorlukların 
başlangıçta 11antldığı kadar vehim ol· 
·madığını düşünmek hakkımızdır.,, 

n. Şotan ·ın aldığı itiına'd 
reyinin dıcmiy<·tl 

Fransız parlamentosu tarafından 
Fransnnın dış politikası hakkında 
yapılan görilşmelerden bahseden Sa .. 
muprava gazetesi, Şotan hükümeti• 
nin ka~anmış olduğu itimad reyinin 
chemlyetini kaydettikten sonra B. 
Şotan'ın söylemiş olduğu nutukta 
!ransız milletinin İtalyaya karşı milt• 
tefikan dostluk ve sempati hisleri 
beslemekte olduğunu yeniden beyan 
etmiş ve Fransanın merkezi Avrup~ 
daki milletleri himaye vazifesini ifa· 
da kusur etmiyeceğini söylemi' oldu
ğunu yazmaktadır. 

. 
5 kuruşla· 

Aç bir çocuğu 
doyurabilirsiniz 

çocult B \rgeme kurumu genel mer• 
kezi her sene olduğu gibi bu serte de 
Ankara ilk okullarındaki eayıf' ve 
kimsesiz (603) çocuğa hergi.ln etli sı
cak öğle yemeği vermektedir. Bir ~ 
cuğun bir l;ğünlük yemeği ekmeği ile 
beraber beş kuruş tutmaktadır. Her 
vatandaş kuruma beş kuruş yardım 

etmek suretile yoksul bir yavruya kan 
ve can vermiş olur. 

Kurumun dükkan ve mağazalarda 
bulunan kumbaralarına be' kuru' at
mak suretiyle yapılacak yardım da bu 
güzel maksadı temin eder. 

lstanbul borsası 
2 - 3 - 1938 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
Belç. franı;t 

Drahmi 
la. frangı 
Leva 
Florin 
Kuron Çek. 
Şilin Avus. 
Pezeta 
Mıırk 
Zloti 
Pcnaö 
Ley 
Dinar 
Yen 
Kuron 1ıı. 

ALIŞ 

627.-
123.-
78.-
95.25 
80.-
18.-

575.-
20.-
65.-
78.-
21.--.-
22.-
20.-
21-
12.-
48.--.-
ao.-

SATIŞ 

632.-
12(1.-
83.-
95.25 
84.-

22.-
582.-
23.-
70.-
82.-
23.--.-
25.-
22.-
25.-
14.-
52.---32.-

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Pariıı 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amıttrdım 
Praı 
Viyana 
Mııdrid 
Berlin 
Varı;ova 
Budapeate 
BUkreı 
Belırrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

Açı he 

629.75 
0.7965 

15.1410 
24.4825 
4.6935 

86.78 
3.4325 

63.5175 
1A240 

22.6867 
4.2080 

12.8858 
1.9694 
4.1970 
3.9888 

106.0738 
34.2993 
2.7280 

23.(165 
3.0835 

Kap:ınıe 

630.-
0.7950 

15.13 
24.465 
4.6914 

86.7460 
3.4313 

63.4920 
1.4233 

22.6775 
4.2063 

12.3810 
1.9686 
4.1950 
3.9875 

106.0317 
34.2857 
2.7268 

23.675 
3.0825 

ESIIAI\f VE TAHVİLAT 
AÇILI$ KAPANI$ 

1933 tUrk borcu l !9.20 19.20 
(Pc5in) 

1918 dahili istikraz 93.- 93.-
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Ankara belediye zabıtası 

talimatnamesini neşrediyoruz 

S - Otomobil, kamyon veya tayya
renin sırf kendi sarfiyatına mahsus ol
mak üzere muayyen bir mikdar benzin 
alması halinde, 

seler veya şirketler evvela bulundura
cakları filmlerin kiloğram olarak mik
tarını gösterir bir istida ile belediyeye 
muracaat edeceklerdir. 

b - Esasen ruhsat üzerine açrlan i
malathanelerde, müşteil maddelerde 
kullanıldığı ve bu sebebten depo edil
diği takdirde, depo edilmesi mecburi 
olan bu maddelerin mikdarını, imalat
haneye aid müsaade tezkeresinde sara
haten kaydetmek lazımdır. Bu mikdar
daki benzin onuncu ve on birinci fık
raların hükümlerine tabidir. 

3 - 1 inci fıkrada yazılı film yap
mak tabirinden maksad filmi çoğalt

mak, yıkamak, devölöpe etmek, ku
rutmak delmek (perfore etmek) de-
mektir. 

4 - Film depoları esas itibariyle iki 
sınıfa ayrılır : 

a - 100 kiloya kadar film bulundu
rulan depolar aşağıdaki fenni şartlara 
uymak kaydiyle, sahipleri tarafından 
her hangi bir yerde yaptırılabilir. 

c - Hususi hükümlere tabi olan ser
best mıntakalarda kurulacak depo ve 
tanklar, belediyenin hususi müsaade
ai ı.izerine açılabilir. 

.d - Bu fasıldaki hükümler yapı 
kanunu ve işbu belediye zabıtası tali
matnamesinin tiyatro ve sinema salon
ları ve otomobil garajları hakkındaki 
hükümleriyle karşılaştığı zaman yok 
hükmündedir. 
18 - ltbu hükümlerin mevcud 
mayi depolarına tatbiki sureti 
a - lşbu talimatnamenin meriyete 

girdigi tarihte mevcud ve buradaki 
hı.ikiımlere uygun olan yerlerde bu ta
limatname ile mukayyet azami miktar
da mayilerin muhafazası kayıdsız ve 
tartsız caizlir. 

Bu depo veya satış yerleri en çok 
bir sene zarfında işbu fasılda yazılı 
ıartlara gore düzeltilmiş olacaktır. 

b - Bu talimatnamenın meriyetin
den evvel musaade ile açılm,ş olan de
po ve muhafaza yerlerı, buyüttilme
mek ve esaslı bir değışikliğe uğratıl
mamak f.ar~ıyle işlerine devam edebi
lirler. Beledıye tarafından yaptırıla

cak degişikler ancak ehemiyetsiz mas
rafı mucıb olan ufak tefek şeylerle u
nıumı menfaatleri cidden tehlikeye 
duşuren şeylere miınhasır olacaktır. 

c - Bu talimatnamenin neşrinden 

evet hususi hukümlere tabi olmayıp iş
bu talimatname neşrinden sonra ka
yıd altına alınan mayi depoları 1 sene 
zarfında işbu talimatname hükümleri
ne uygun bir şekile sokulacaktır. 

d - Seyyar depolar üç ay içinde yer 
altı depolarına çevrilecektir. 
19 - istisnai haller 

Kabule değer fenni manialar oldu
ğu takdirde ve bu hallerin esbabı mu
cibesi açıkça zikredilmek fartiyle be
lediye, lıııtlımaı utC&ıA .ımı.aa~ Y-

rebilir. 
Mayi halindeki mütteil 

maddelerin tağşişi 
Madde 373 - Mayi halindeki müşte

il maddelerin kıymetini düşürecek 

veçhile ve aldatmak maksadiyle, her 
ne suretle olursa olsun tağşişi ve bun
lara su katılması ve muayyen olan ka
palı kaplarında eksik olarak satılması 
yasaktır. 

B - Filmlerin muhafazası 
Madde 374 - Film işleriyle meşgul 

olanların uyacakları hükümler : 
ı - Her şahıs müessese veya şirket 

belediye sınırları içinde .gerek pozitif 
gerek negatif yeni veya kullanılmış 
veya parça halinde terkedilmiş nitrose 
lüloz maddesinden mamCıl filmleri de
po etmek, kullanmak, göstermek veya 
yeniden yapmak için işbu talimatna
menin hükümlerine uyarak belediye
den ruhsat almağa mecburdurlar. 

2 - Film ticareti yapacak olan kim-

Vi lôyetle r . 

Kapah .zarf usulile 
elektrik inşaatı 

Kan Valiliğinden : 

b - lUU kılodan çok olan filmler an
cak bcledıyenın Ol;polarında muhafa
za cuııeoııır. iiaşka yerıerue muhaia
zası yasaktır. 

5 - ıuu kıloya kadar film bulundur
maya musaade edilen depolar aşağıda
ki ıennı şartlara haiz olacaklardır. 

a - Fumlerin bulundurulduğu oda
nın dıvarı, tavan ve döşemesi kağir ve 
bctonaan yapılmış olacaktır. 

b - Udaa.ı en az 0.30 kutrunda bir 
havalandım1a bacası bulundurulacak
tır. 

c - Odada en az 0,5 metre murabbaı 
sathında ince camlı bir pencere ola
cak ve bu pencere binanın aydınlık 

veya koridor kısmına değil serbest ha
vaya açılmış bulunacaktır. 

d - Odanın kapısı: En az 3 milimet 
relik dayanıklı saçtan yapılmış ve du
man sızctırmamak için iyi işlenmit ve 
kenarları çinko veya lastikle çevril
mış olacak ve dışarıya açılır nevinden 
olup kendiliğinden kapanması için ga
yet kuvvetli bir yayla techiz edilecek
tir. 

e - Filmler bu oda içinde açıkta 
bulundurulmayıp 3 santim kalınlığın
da beyaz meşe veya karaağaç gibi sert 
bir agaçtan yapılmış ve içi çinko kap
lanını~ dolaplarda muhafaza edilecek
tir. (rlu dolaplar havalandırılacak ve 
belediyenin tarif edeceği şekilde bir 

bacaya raptedilecektir.) Bu dolapla
rın kapıları duman sızdırmıyacak te
kilde yani işlenmiş kenarları çuha ve
ya lastikli ve kendinden kapanacak 
tertibatı haiz ve dışları da tellon gibi 
ateşe dayanıklı bir boya ile boyalı ola
caktır. 

f - Filmlerin atağıda vasıfları göa
--~·öll--llllliiillİllİıİ~-..~i!ili~~--,.......-~ 
aı cal&dlr. Bu bular iki mU•metre 
lınlığında demir saçtan yapılacak, içe-
risi bir santim kalınlığında (aspestos) 
ile kaplanacak ve onun içi de tekrar l 
milimetre kalınlığında saçla örtüle-
cektir. 

Kasalar demir köşebentlerle tahkim 
edilecektir. Kapakları kendiliğinden 

kapanabilecek tertibatı haiz olacaktır. 
Havalandırmak için dolaplarda oldu
ğu gibi bacaya merbut bulunacaktır. 

g - Dolap ve kasaların ebadı 100 ki· 
lodan fazla film alamıyacak şekilde o
lacaktır. 

h - Dolap veya kasaların bulundu
ğu odanın lamba, kömür ve gaz soba
sı gibi vasıtalarla ısıtılması ve açık a
levli lamba kullanılması yasaktır. 

i - Odalarda muhakkak surette 
yalnız köpük veren en az 10 litrelik 
kimyevi yangın söndürme cihazı bu
lunacaktır. 

(Sıonu var) 

ceğini gösteren 938 takvim senesi için 
nafıa vekaletinden almış olduğu eh
liyet vesikası ile 938 senesi Ticaret 
odaıı vesikası. 

ıo - Muvakkat teminatı. 
ı 1 - Dosyası Kars ve İstanbul na

fıa mlidürlüklerinde olup Karsın 14 
lira 80 kurut Iğdır 4.20 Sarıkamrtın 
4 lira mukabilinde isteyenler alabilir
ler. 

tur. 
İsteklilerin teklif mektubları ve bu 

ite ehü olduklarını gösterir vaikala
rını havi kapalı zarflarını ihaleden bir 
saat cıvele kadar ek8iltme komisyonu
nu bulmalıdır. 

Proje, evrakı ke,fiye ve şartname

ler her gün görülür. İsteklilere para-
sız suret gönderilir. (567) 1173 

4 kazanın hartası 
yaptırdacak 

Çorum V ııliliiinden : 

ı - Kars, Sarıkamış, Iğdır elek
trik projeleri hususi şartnameleri de
ğittirilerek lS-2-938 den itibaren 45 
gün müddetle kapalı zarf usuliyle ek
ıiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Kars şehrinin idrolik elektrik 
tesisatı (296.400) lira. 

12 - İhale 30-3-938 çartamba günü 
saat ıs de Kars hükümet konağı için
deki daimi encümen odasında topla
nacak sürel komisyonunca yapılacak
tır. 

1 nisan 938 cuma günü saat 11 de Ço
rum viliyeti makamında ihalesi yapıl
mak üzere 19SO lira ketif bedelli Sun
gurlu, 32SO liralık Osmancık, 19SO li
ralık Mecidözü, ı62S liralık Alaca ol
mak üzere ceman 877 S lira keşif bedel
li yukarıda iıimleri geçen kazaların 

hali hazır hartalarının alınması açık 

eksiltmeye konulmuştur. Şartname ve 
buna aid diğer evrak Çorum Nafıa da
iresinde görülebilir. Muvakkat temi· 
nat 6S8 liradır. İateklilerin teklif mek
tuplarile bu ifi yapabileceklerine dair 
Nafıa vekiletinden alınmış ehliyetna
me ve diğer belgelerini ihale günü saat 
ıo da ihale komiayonuna vermeleri la-

3 - Sarıkamış şehrinin lokomobil 
elektrik tesisatı (80011) lira 71 ku
ruştur. 

zımJır. l'J83 

Açık eksiltme ilô nı 
Niid• Vilayeti Daimi Encüme-

metre mik&b ham tqın nakli ve istifi, 
kınlmuı ı 438 metre mild.b f08Cde mev
cut tqm kırı1muı 600 metre mik&b 
kum nakli ve iatifi, 5 kilometre aandık 
açrlmau 6000 metre mikib silindiraj 
yapılması keşif bedeli 8287 liradan i
baret olup bu itler 1 S-2-938 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle açık ekıilt
meye konulmuıtur. Taliplerin %7,S 
teminatla ihale günü olan 7-3-938 pa
zarte9i saat ıs te kadar viliyet daimt 
encümeni.ne müracaatları. 

Aksaray • Bor yolunun 4x500 -
SxSOO kilometreleri arasında 4620 li
ra bedeli ke,ifli yapılacak bülükaj 
tat ihzarı 1S-2-938tarihinden itibaren 
20 gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuttur. Taliplerin %7.5 teminatla 
ihale günü olan 7-3-938 pazartesi saat 
ıs fe kadar vilayet daimi encümenine 
müracaatları. 
Niğde • Nevşehir yolunun 24xıoo 

- 30x000 kilometreleri arasmda 9954 
lira 48 kuruı bedeli ketifli toplama 
tat ve kum ihzarı 15-2-938 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle açık eksilt
meye konulmuıtur .• Taliplerin %7,S 
teminatla ihale günü olan 7-3-938 pa· 
zartesi saat ıs fC kadar viliyet daimi 
encümenine müracaatları. 932 

Malatya meyvecilik 
istasyonu 

binalar1 eksiltmesi 4 - Iğdır tehrinin lokomiblli elek 
trik tesisatı (84692) lira 63 kuruştur. 

Taliplerin 2490 numaralı kanuna 
göre hazırladıkları teklif mektupları
m mühür mumu ile iyice kapatılmı, 
olarak madde 11 deki saatten bir aa
at evveline kadar komisyon riyaseti
ne vermiş olmaları. 

Postada vuku bulacak gecikmele
rin kabul edilmiyeceği ilan olunur. 

ninden ı Mali.tya Me:yyacıbk lataıyonu 
S - Kars şehrinin elektrik tesisa

tı toptan veya kargir, toprak, ahtap 
ifleri ayrı diğerleri ayrı ihale olunur. 

6 - Kars, Sarıkamış, Iğdır ayrı, 
ayrı ihale olunduğu gibi hepsi kül ha
linde (461,104) lira (34) kuruş ola
rak ihale olunur. 

7 - Toptan ihale olduğu takdirde 
istenirse % 20 dahilinde Nafıa Veka
letine tasdika gitmiş olan Tuzluca, 
Kağızman, Arapçay, Susuz ve Selim 
kasabaları elektrik tesisatlarından 
herhangi biri yaptırılacaktır. 

8 - Nafıa Vekaletince tasdik edil· 
mif yukarda yazılı üc şehrin dr~· 

ıındaki evrak şunlardır: Proje, · 
fenni şartname, hususi şartname. ba
yındırlık işlerı genel şartnames:, mu
kavele projesidir. 

9 - Taliplerin bu itleri yapabile-

(409) 871 

Belediye binası 

yaptırı lacak 
Malatya Vilayeti lamet Pata Ka

munu Uro.y Bafkanh imdan : 

Malatya İamet paşa nahiye.inde 

yaptırılacak 8718 lira 74 kurut keıifli 
belediye binası inşası 1.3.938 den iti

•ren kapalı zarf uauliyle ebiltme
} e konulmuttur. 

İhale 21.3.938 pazartesi günü ısaat ı4 
de belediye dairesinde yapılacaktit. 

Muvakkat teminat 653 lira gı kwiat-

Bor • Aksaray yolunun SOxOOO - Direktörlüiünden : 
S3xOOO kilometreleri arasında 3173 40712 lira 6S kurut kefif bedelini 
lira bedeli keıifli sandık açma blükaj havi olup Malatyada yapılacak mey
kırma t8f ferıi lS-2-938 tarihinden vecilik iıtasyonu 8-2-938 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle açık eksilt· itibaren bir ay zarfında pazarlık au
meye konulmuttur. Taliplerin %7,S retiyle ekıiltmeye konulmuttur. Mu
teminatla ihale günü olan 7-3-938 pa- kavele, eksiltme, bayındırlık işleri 
zartesi aaat ıs e kadar vilayet daimi genel, hususi ve fennt ıpartnameleri 
encümenine müracaatları. proje, ketif hulbası ile buna müte-

Bor • Aksaray yolunun 28x000 - ferri diğer evrak her gün Malatyada 
36x000 'kilometreleri arasında 4380 meyvecilik iıtaıyonu müdürlüğünde 
lira bedeli kefİfli yapılacak fOICYe görülebilir. 
moloz tat ihzarı lS-2-938 tarih.inden Muvakkat teminat 3054 liradır. 
itibaren 20 gün müddetle açık ekailt- Ebiltmeye girebilmek için bu ite 
meye konulmu9tur. Taliplerin %7,S benzer 25000 liralık it yaptığına dair 
teminatla ihale günü olan 7.3.938 pa- Nafıa Veklletinden müteahhitlik ve
zarteai aaat ıs fC kadar viliyet daimi ıikaar ve ticaret oduı veaikalarmı 
encümenine müracaatları. hamilen Malatya meyvecilik iataıyo-

Akaaray - Bor yolunun 4xSOO • nu müdürlillUne mUracıut eylemeleri 
bSOO Jdlometreleaıi ummda H6I lh olun•. ~404-) 86f 

l.tanbul Defterdarlıimdan : 
Keıif bedeli 229S9 yirmi iki bin 

dokuz yüz elli dokuz lira 2S kuruttan 
ibaret bulunan Sultanahmedde At
meydanmda kain umumi hapishane 
binasının yıkılma işi kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuftur. İstek
lilerin ve ketif şartnamesini görmek 
i9teyenlerin teklif mektublariyle bu 
ite benzer en az onbeş bin liralık it 
yaptıklarına dair Nafıa vekaletinden 
alacakları vesika ile ticaret odası ve
sikasını ve 1722 liradan ibaret muvak
kat teminatlarını 14. 3. 938 pu.artesi 
günü saat on dörde kadar Milli Em
lik müdürlüğünde toplan.an kocr.isyon 
başkanlığına tevdileri ve saat ~n beş
de de zarfları açılırken hazır bulun
maları (1023/S25) 1094 

Şose yapt1rılacak 
lzmir ili Daimi Encümeninden 

Eksiltmeye konulan iş : Odemiı -
Çatal yolunun ı + 4SO - ıs + 656 
kilometreleri arasındaki toprak tes
viyesi ve §OSe ile sınai imalat yapıla-
rı. 

Açın tutarı : (ıı2ı2ı) lira (S6) ku
rut. 

Eksiltme : ı 7 mart 938 perşembe 
günü saat 11 de İzmir ili daımi en
cümeninde kapalı zarf usuliyle yapı
lacaktır. 

İstekliler : Eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık itleri 
genel ,artnamesi, fenni ve hususi 
tartname, keşif ve projeleri İzmir, 

Ankara, İstanbul Nafıa müdürlükle
rinde görüp inceleyebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için : İstek
lilerin (68S7) lira muvakkat teminat 
vermeai ve Nafıa vekaletinden alın
mq müteahhidlik belgesi ile ticaret 
odası veatkası (2490) aayrlı yasanın 
31 inci maddeoi tarifatı daireainde 
buırlryacakları teklif mektublariyle 
birliktıe yukarıda 3. üncü maddede 
JIUdı NatlıeD bir IMt •P aliDt lıııedu 

lzmir vil&yeti daimi encümeni blf' 
kanlığına teelim ederek makbu ti' 
malarr lazımdır. Poetada olan ge~ 
meler kabul edilmez. (S73/Sll) ıOfl 

BeSll lliikümet blllSI .. .-
Malatya Nafıa Müdürlü~ 1 

14. 3. 938 pazartesi günü saat 15 dl 
Malatya Nafıa dairesinde (9849.01) 
lira kefif bedelli Besni hükWııet l.o" 
nağı inşaatı kapalı zarf ueuliyle ti' 
siltmeye konulmUftur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık ir 
leri genel, hususi ve fenni şarttıaıO"' 
leri, proje, keşif hulasası ile bııD' 
müteferri diğer evrak her gün -
müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakat teminat (739) liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarr 1# 'il 

girebilecekleri hakkında Malatya.~ 
fıa müdürlüğünden almıt old~ 

vesika ve ticaret odası vcaika.xıı ,, 
vi kapalı zarflarını 14. 3. 938 ~ 
tesi günü saat 14 de kadar MaJ911'r, 
Nafıa müdürlüğüne vermeleri. 

(482) 

Jandarma paV)'OIMI 

yapılacak 
Siirt Nafıa Müdürlüğünden : 
Siirdin Hazo nahiyeei merke• 

yeniden yapılacak 52S8S lira bedeli 
tifli iki bölüklük bir jandarma 
nu kapalı zarf usulü ile ekailtme,e 
nulmuıtur. 

1 - Eksiltme günü 2S-mart-9'8 
ma günü saat ıs de tesbit edilerd 
irt hükümet konağı içinde vilayet 
kamında yapılacaktır. 

2 -- İstekliler evrakı fenni 
Siirt nafia müdürlüğünde okuy 
ceklerdir. 

3 - Muvakkat teminat 3944 l 
dır. 

4 - İstekliler resmi gazetenin 
936 r :ı ve 3297 sayılı nüshaaınU 
kan t limatnameye göre vesik si 
hazırlayıp 2490 sayılı kanunun 
maddesi mucibince teklif mekt 
nı birinci maddede yazılı gün ve. 
ten bir uat evveline kadar ~ 

riyuetine gıöndenneleri me 
(4'7l 



3. 3. 1938 

, M. M. bakanhğı 

Muhtelif inşaat ve 

tesisat yapt1rılacak 
M. M. V. Satın Alma Kami•yo -

tıundan: 

1 - Çorluda (F) tipi iki hangar, ha
t pavtnam mutfak ıu tesiatı ve 6 era 

' ' ı ı elokt· Yonu ile yol meydan tesv yes ' . 
. ophanelık, rık tesisatı kanalizasyon, c 

1 ' • 1 rı kapa ı sondaj inşaat ve tesısat a 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

. atın umu-2 - İşbu inşaat ve tesıs 
• 522 89) sekiz rnunun keşif bedelı (852. • . 

YUz elll iki bin beş yüz yirmi iki lıra 
seksen dokuz kuru;;tur. . 

3 - Eksiltme 21 mart 938 pazartcsı 
günü saat 15 de Ankarada M. M. V. sa-

d Pılacaktır. tın alma komisyonun a ya 
4 - İlk teminat 378.51 liradır. 

1 if ro1'e ve sar S - Şartname, ke~ • P 
evrak 42 lira 03 kuruşa M. M. V. satın 
alma komisyonundan alınır. • 

6 - Ekıiltmeye &i~çekler kanunı 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve .3 

lincü maddelerinde yazıl• belgelerle ı
dırı tartnamenin dördUncU maddeıi· 
ilin (F) fıkrasında yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektublarını bebeme· 
hal ihale saatından bir saat evelin~ ka: 
dar Ankarada milli müdafaa vekaletı 
•atın alma komişyonuna makbuz k•rıı-
lığı olarak vermeleri. (561) 1171 

100 adet subay 
çadırı ohnocok 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komis -
7onundan: 

ı) 100 adet subay çadırı kapalı zarf-
la eksiltmeye konmuştur. . 

2) Hepsinin tahmin edilen bedelı 
80-.;o lira olup ilk teminat parası 600 
liradır. 

3) lhalesi 9 ınırt 938 çarıamba günil 
ıaıt 11 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 249~ 11-

Yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerınde 
istenilen belgeleriyle teminat ve tek
lik mektublannı ihale gününde en geç 
bir saat evetine kadar M. M . V. satın 
adma komisyonuna vermeleri. 

(443) 961 

. P. · T .. T. 
Yük asans6rü yıpllrlf1eık 

Kültür bakanhOı 

Alfabe kitabı 
mü na kasası 

Kültür Bakanlığından : . . 
1 - 2259 sayılı kanunun tabıkıne da

ir olan talimatnameye göre ilk ok~llar 
. . evelce müsabaka ile kabul edılmlş 
ıçın .. . b" 'k 
olan kitabın üç yıllık müddetı ıttı -

Okutulmak Uıere 1939 - 40, ten ıonra .. 
1940 - 41, 1941 - 42 den yılları ıçın 
yeni bir alfabe kitabı yazılınaıı müsa-

bakaya konulmuttur. . 
M .. abaka milddetı 15 mart 1938 2- us . . 

.h. den baflamak ve 14 ikincıtetrın tarı ın . k .. 
· ·· ·· kRAmı bıtme u-1g35 paıartesı eunu • :ı-

.zere •ekiz aydır. 
M .. abakaya iıtirake karar ve-3 - us ..... 

1 15 aüustos 1938 pazartesı ıunu 
ren er .. .

1 
k"l .. 

k dar bir dilekçe ı e u tur akşamına a 
bakanlığına müracaat ederek bu mUsa-
bakaya ıireceklcr defterine adlarını 

dırarak bir numara alacaklrdır, 
ya:_ Müıbakada birineill~i kazanan 

kitab Uç yıl müddetle okul~r.da oku~~
lacak ve müellifine her yıl ıç.ın beş ~u~ 
lira telif hakkı verileccktır. İkıncı 
çıkan kitabı yazana bir dcfay~ ~hsus 
lmak ilzere birincinin ınUellıfıne ve· 

;ilenin bir yıllığı, üçüncü, dördüncü ve 
beşinci çıkanlara da birer defaya ~a~
suı olmak üzere ikifer yüz lira müka-

fat verilecektir. . 
5 - Münakasaya gireeeklerın eser!~

. l ü ··sha olmak üzere makine e rın ç nu 
vo kiiıdların yalnız birer taraf !arına 

lm Olarak kültür bakanlığına yuı ~ . 
makbuz mukabilindo ve~mclerı. veya 
göndermeleri lazımdır. Kıtaba gırecek 
resimlerin asılları birer n~?a ol~.rak 
mü•veddelerle birlikte verıl.ır. Muaa
bakaya baıılmıt bir kitıbla aır~nler de 
kitabın üç ni.ilhaıını baka?hia vere· 
cekler veya iöndereceklerdır. 

0 _ Milsabakaya girenlerce eser 
müsveddeler! ile birlikte, eıeri kabul 
edildiği takdirde, eserini ilan edilen 

t elif hakkı mukabilinde ve her türlü 
~dl)dlU.ll uırı1:11.uıucuı vaz geç~I\ ınnnu 

bakanlığına üç yıllık bir devre için 
terkettiiini v. kitabın o dovr• i~nde
ki her baıılıtının aon tuhlhlerlnln 
kendüıl veya kendi me•uUyetl altında 
tayin edeeeli diler bir sat tarafından 
yapılacağını göeterir noterHkten tu
dikll bir taahhütname verilecektir. 

Ankara P. T. T, Mildürlüj Unden: 

ı _ Merkes poıtahaneıinde bir y ük 
•••nıtsrU yaptırılmııı asık ekılltzııcye 
konulmuştur. 

2 - Keılf bedeli 2200 llrı, muvak • 
kıt teminat 1155 liradır. 

S -Eksiltme 4-3-938 cuma ıünil 11" 

•t ıs te P. T. T. ınüdUrlüğil binasında 
toplanacak komiıyondı yapılacaktır. 

4 -Ekıiltıneye iştirak edecek olan· 
lır Nafıa Veklleti yapı itleri umum 
lrıUdUrlUIUnden bu ltl yapabileceğine 
dair alacağı elektrik milteahhldlik ve
Bikasını komisyona ibraz ctmlye mcc -

7 - Kitaptı bulunmuı lbım 19len 
peda&ojik ve teknik vasıfları &ötiteren 
flrtnam• Ut noterlllt tasdik tttirlle
cek taahhüdnamcnin formülil kUltUr 
bakanlığı yayın dlrektörlUIUnd~n alı
nablllr. Melrtubla lıtiyenlerin bır ku
rufluk bir posta pulunu da birlikte 
göndermeleri lizıındır. (378) s4g 

Ankara Belediyesi· 

burdur. c458) 973 Elbise ve postal ah nacak 
Ankar a Belediyeıinden : 

u~us 

mermer perdah maklne.l 4.3.938 tari
hin.de - cuma - gUnU ıaat 14 de Akköp
rUde Necatlnin mermer teaviyehane
ıinde müzayede ile aatdacaktır. 

fıa Vekaletinde ıoıe ve köprUler reiı
liği eksiltme komiıyonu oduında ya
pılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak ( 428) kuruş mu
kabilinde şose ve köprüler reisliğin
den alınabilir. 

Jandarma 
Taliblerin mezkQr saatta orada bu- Jandarma blnısı yıphnlacak 

lunmaları ilin olunur. (526) 1110 

Tamirat yaptlrdacak 
Ankara Defterdarlıfından : 

Bedeli keşif Muvakkat teminat 
Lira kr. Lira Kr. 
917 90 70 00 
Etimeıut nahiyesinde 918 lira be

deli ketifli 10 adet memurin evi ile 1 
adet çoban evi tamir ettirileceğinden 

her mucibi keşif ve şartname 17 .3.938 
perpınbe günü &aat 15 de defterdarlık 
ta mUteşekkil komisyonda ihale edil
mek üzere asık eksiltmeye konmu9-
tur. 

İsteklilerin keşif ve şartnamesini 
aörmek üzere defterdarlık milli em
lak mildilrlUğUne mUracaatları. 

(541) 1114 

. G mrok ve inhisarlar B. 

Memur evleri 
yaptırılacak 

inhisarlar Umum Müdürlüiünden: 
I - Maltepe Enstitüsünde şart

name ve projesi mucibince yaptırıla
cak memur evleri inşaatı kapalı zarf 
usuliyle eblltmeye konmuftur. 

11 - Keşif bedeli 15927 lira 27 
kurut ve muvakkat teminatı 1194.55 
liradır. 

III - Ekailtme 17-III-1938 tarihi· 
ne rastlayan pel'fCmbe günü saat 16 
da Kabataşda Levazım ve mübayaat 
tubeııindeki alım komisyonunda yapı~ 
lacaktır. Kapalı zarflar münakasa gU
nU en geç ıaat 15 e kadar alım komiı
yonu Ba,kanlığına makıbuz mukabi
linde verilmit olmalıdır. 

IV - §artname ve projeler 79 ku
ruş bedel mukabili !nh!sarlar Leva
zun ve mübayaat şubesıyle Ankara 
BaşmUdUrlUğUnden alınabilir. . 

v _ F.k~iltmeve istirak ~k ı · 
tlyenlerln fenni evrak ve v~ikalarını 
İnhisarlar İnşaat Şubesine ibra% ede· 
rek ayrrca Yeıika almaları Jbnndır. 

VI - MübUrlU teklif mektubunu, 
kanuni veul lr ile V inci maddede ya
.sılr elcailtmeyo ittirak vnikuını ve 
muvakıkat t eminltt paruı ve19 mek
t ubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf 
lann y ukarda ya.ııldı~ı veçıhile mü
nakasa &'ilnü en aeç saat on beşe ka
dar adı geçen alım komisyonu başkan 
lığına makbuz mukabflinde verilmiş 
olması lazımdır. (1135-573) 1178 

Demir çatı ve tamirat 
yaptlrllacak 

lnhbarlar Umum Müdürlüfiln -
den ı 

ı - Şartnamesi mucibinçe Paşa
bahçe müskirat fabrikaaında yapıla
~k üç demir 5atı ve diler tamirat ifi 
kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

4 - Ekıiltmeye girmek istiyenlerin 
(5525) liralık muvakkat teminat ver
meleri ve bu gibi işleri yapabilecekle
rine dair Vekaletimizden alınmış mil
teahhidlik veeikasiyle ticaret odasına 
kayıdh olduklarına dair tescili hüvi -
yet varakası ibraz etmeleri lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikin 
ci maddede yuılı vakitten bir saat ev
veline kadar komiiyon reisliğine mak
buz mukabilinde vermeleri muktazi -
dir, Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (440) 966 

--Dahiliye bakanhğİ:. 

Sehir haritası 
yaptırılacak 

Dahiliye Vekaletinden : 
Çorum şehmrinin hali hazır hartala

rının tanzimi işi kapalı zarf usuliyle 
ekailtmeye çıkarılm ı ttır. Maktu keşif 
bedeli 8500.- liradır. Eksiltme 21.3. 
938 pazartesi günü saat 11 de, Anka
rada dahili~ vekileti binasında, bele
diyeler imar heyetinde yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 637.50 liradır. 
Şartnameler bilabedcl belediyeler i

mar heyeti fen tefliğinden alınabilir. 
(551) 1170 

Yol ve menfez 
yapılacak 

Ankara Valiliğ inden ı 
Ke§İf bedeli {71359) lira (99) ku

rugtan ibaret olan Ankara - Kızılcaha
mam yolunun 34 + 00 ile 55 + 00 inci 
kilometreleri arasındaki bir adet men· 
fez ile 12 kilometre tulünde makadam 
şose nşaatı apalı ıarf usu1ile eksilt • 
meye konulmuştur. 

Ekıiltıne 7·3·5138 tarihine ras
lıyan pazartesi gilnU saat 15 de Anka
ra viliyeti daimi encümeninde yapıla
caktır .. 

İstekliler teklif mektuplarını, Tica
ret odası vesikası ve ( 4818) lira mu
vakkat teminat mektubu veya makbuz
ları ve Nafıa Vekiletinden 938 takvim 
yılına mahıus olarak aldıkları müteah -
hitlik veıikalariyle birlikte ı8zU geçen 
günde saat 14 de kadar encümen riyase· 
tine vermeleri: 

İstekliler ke§lf ve şartnameyi her 
gün Nafıa Müdilrlüğündc g8rebilirler. 

(379) 817 

Jandanna Genel Komutanbiı Anka
ra Sahn Alma Komiıyonundan: 

-

-
e 

Keş# bedeli (20023) lira (84) ku 
ruştan ibaret ve Ankarada Jandarma 
subay mektebi civarındaki jandarma 
kışlası planındaki yerinde yaptırıla 
cak bina 9.3.938 çarşamba saat (15) d 
lr.apah zarf usulü ile ihale edileçektir. 

-

-
k 

Bu yapıya aid ketifname ve şartna 
me ve teferrüatı her gün komisyonda 
görülebilir. Eksiltmesine girmek isti 
yenlerin (1501) lira (79) kuruşluk il 
teminat makbuz veya banka mektubu 
nu muhtevi teklif mektublarını eıt ge 
eksiltme günü saat on dörde kadar ko 
misyona vermiş olmaları. (417) gs6 

. 
ç 
-

· ·_ .. : Belediyeler : .... · 
~ehlr haritası yapllrflacak 

Trabzon Belediye Riyasetinden : 
e 
o 

1 - Trabzon şehrinin belediy 
de mevcud musaddak 1/ 2000 ve 1/50 
lik harita ile bunların tanzim ve te 
simine esaı olan hesabata müstenlde 
belediye yapı ve yollar kanun~nu 
ı inci maddesi ahkamına tevfıka 
1/ 1000 lik harita51 yaptırılacaktı 
Muhammen bedel 1500 liradır. 

r-
n 
n 
n, 
r. 

e 2 - Bu işe aid şaııtname, belediy 
fen müdürlüğünden bita bedel alın a-
bilir. 

le 3 - İhale, açık eksiltme ıuretiy 
8·3-1938 tarihine müıadif sah aün 
saat 14 de belediye daimi encümeni 

Ü 

n-
de yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 112,50 lir a· 
dır. 

e-
ak 

5 - Taliplerin, ehliyeti fenniy 
leri, Nafıa Vekaletince muıadd 
mühendis veya topoğraf olması şar t-
tır. 1141 

Gazina yaptırllacak 
Kay&eri ~c\edeye Bıa~'kan\ığmd.a n: 

rer l - Kayseride yapılması mukar 
1839 lira 5g kurut bedeli ketifli JC 
guinoıu lntaatına konulan pey had 
lAyik görüldüğü takdirde 7.3.938 p 
urtesi günü talibine ihale edilmek 
zere kapalı .zarfla ekıiltmeye kon 

bir 
dl 
a-
Ü-

ul-
muştur. 

2 - Teklif mektuplarının ihale g 
nü nihayet ıaat 15 e kadar belediye e 
cUmenine verilecef i, 

Ü· 
n-

3 - Bedeli keıfin yllzde yedi buç 
fu olan 1352 lira 96 k~f\l'luk temin 
muvakkatenin belediye veznesine t 

u-
atı 

es-
lim olunacağı, 

ası • 4 - İhale bedelinin beı bin lir 
937 ve mütebakisi 938 büdccsinden ö-
denecektir. 

Demi ryol la rı e-5 - Bu ite aid plln ve ıartname, k 
fifnamenin Ankara, İitanbul ve Ka 
seri belediyesinde tetkik olunabile 

y-
ce-

25 ... ,.. .. ,.,, ıh111e1k fi, 
6 - Daha fazla bahat almak iıtiye 

lerin Kayseri belediye mühendisli 
n· 

Benzin alınacak 
Ankara P. T. T. Müdürlüjü11den : 

ı -Fen amcleıine yaptırılacak ,.4 
takım elbise ve 44 çift postal on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Keşif bedeli 20919 lira 37 ku
ru~ ve muvakkat teminatı 1569 lira
dır. 

D. D. Yolları S.tın Alma Komi~ 
yonundan : 

Muhammen bedeli 8250 lira olan 25 
ton tısfiye edilmif pamuk yağı 16.3. 
938çarşamba &ünü eaat 15 de kapalı 
zarf usuliyle Ankarada idare binasın
da satın alınacaktır, 

ne müracaatları ilan olunur. 
(957/ 494) 

ği-

1032 

1 - MüdilrlilfUmil• vesaiti nakli~e: 
il için 14000 litre benzinin alınması ışı 2 _ Muhammen bedeli (660) Ura-

lçık eksiltmeye konulmuftur. lı"ra dı~. _ Muvakkat teminatı (49.50) li· 
2 - Muhammen bedeli 2590 

lrıuvakkat teminatı 19.5 liradır, radır. 

4 _ ~artnaesini gör?1ek isti.yenle-
. h gün vazı işlerı kalemını ve 

rın er " . 

S - Eksiltme 14-3-938 tarihine 
rastlayan paurteıi günü uat 15 de 
Kabatatda levaıım ve mübaya•t ıube· 
ıindeki alım komisyonunda yapılıı· 
eaktır. Kapalı zarflar aynı gUnde ni
hayet saat 14 e kadar verilmelidir. 

Elektrik tesisatı 
' • 

ka· 
rek 
eti-
şif 

-11-

dlr. 
4 - Eksiltme müddeti : 16- şubat-938 

hinden 3 - mart - 938 tarihine kadar 
gündür. 

tari 
15 

&ad 
5 - lhale martın 3 cü gününe mü
if perşembe günü saat 16 buçukta· 

mık belediyesinde encümen huK 
zur undadır: 

6 - İhale: 2490 sayılı artırma, eksilt 
, ihale kanununun h üküm ve kaide .. 
ine göre yapılacaktı r. 

ı ,me 

ler 
7 - Tesisatın keşif bedeli (27796) 
a 34 kuruştur. lir 
8 - Teminat muvakkate (2084) lira 

72 kuruştur. • 

ce 
9 - Teıisatın ıekli nafia veki letan
musaddak proje, p15n, şartramei 

fe nni, ınuka ·. clename, ve vekalc,tin 
yut ihtiraziyeıi nazarı dikkate a
mak kaydiledir . 

ku 
Jın 

10 - Planların t edariki: Eksil tme 
rtnamesi, şartnamei fenni, ve bina 
ütedair evrak (2) lira mukabilinde 

şa 

m 
Kı nık belediyesinden alınabilir. 

Canavar düdüğü 

alınacak 
İnegöl Belediyesjnden : 

1065 

re 
İtfaiye için Alamanyanın Jurk-Sı
nen fabrikası mamulAtından (634) 
airane markalı ve çift motörlü ve üç 
ıli bir adet canavar düdüğü alınacak 
r. 22-2·938 t arihinden 9 mart 938 çar
mba günü saat 15 e kndar kapalı zarf 

L 
se 
tı 

şa 

u 
1i 

suliyle eksiltmeye konul~uştur. T~· 
blcrden tafsil§t istiyenlerın beledı
eden şartnamesini istemeleri lUzumu 
ftn olunur. 1064 

y 
il 

d 

Elektrik tesisatı 
Mustafa kemal Pa~ Bclediycsin

en: 

p 
1 - Nafıa vekalet inden musaddak 

rojesi mucibince yapılacak olan Mu.
afa Kemal Paşa kasabaınnm elektrik 
csisatının 10.000 lira keşifli santral 
[na inşası "327S lira bedeli ke§ifli di
ek belediye tarafından t emin ed ile: 
ektlr". Mtitebal.i 44682 lira bedelı 
eşifli projede mevcut lokomobil al
emat8r tablo tevzi demir direkleri ve 

t 

t 
b 
r 
c 
k 
t 

k 
n 
s 
d 
r 

tebckesinin diğer tesisatı münakasaya 
onulmuftur. İhale 2490 sayılı kanu
a tevfikan nisanın d8rdUncU günü 
aat 16 da Mustafa Kemalpaşa bele· 
iyesi encümeninde kapalı zarf usu
ıyle yapıJaçaktır. 

7 
J 

2 - Bu it e girmek iıtiyenlcr yü~de 
5 niıt'octindeki tutarı olan 3350 lıra
;k muvakkat teminatlariyle birlikte 

kanunun tayin ettiği ve prtnamede 
taırih edilen veıikaları ile birlikte ay· 
nı gün ve uatte belediye encUmen re
sliğine tekliflerini vermeleri lazım· i 
dır. 

3 - İ•tekliler fenni şartname ve 
pr<>jeleri belediyede görebilecekleri 
gibi bedeli mukabilinde İstanbulda 
Oalatada Selanik bankası d8rdüncü 
katta mühendis Hasan Haletten ala· 
bilirler. 

4 - İhale günU saat 16 dan sonra 
gelecek telgraflar p osta gecikmesi da
hi olaa. kabul edilmez. V c istenilen ve· 
sikaları noksan olanların teklifleri 
reddedilir. 

i 
1 

5 - Tılip olanlar yalnız lokomobil 
sin ayrı, elektrik kısmı için ayrı tek
if verebilecekleri gibi tesisat heyeti 

umumiyesine de talip olabilirler. 

(&48/ 426) 907 

. ................................................ ... 
i. C. Müddeiumumiliği 

Yalovada cezaevi 
yaptırılacak 

İstanbul: C. Müddei Umumiliğin

a - Eksiltme 4-3-938 cuma ~ilnil sa
lt ıs te P. T. T. müdürlüğü binasında 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

4 -Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
~Uvakkat teminatlarını yatırdıklarına 
dılr alacakları makbuzla o giln komlı
)'ona müracaatları. (457) 97' 

. teklllerln de 11 mart 938 cuma eti-
li :ı--
nü saat on buçukta belediye encw:mo;-

4 - Şartnameler 53 Jcuruf bedel 
mukabilinde inhisarlar levazım ve 
milbayaat şubesiyle Ankara Başınü
dürlUğUnderı alınabilir. 

Bu iie ~irmek istiyenlerin 618,75 li· 
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiğ i vesikaları, ve nafia müte· 
ahhitlik ve&ikaıu ve tekliflerini aynı 
gün saat 14 de kadar komisyon reisliği 
ne vermeleri lazımdır. 

Kmık Belediye Riyaaetinden : 

ı - Belediyemizce yaptırılması 
rırlaştmlan elektrik tesisatı ge 
kapalı zarf ve gerekse pazarlık sur 
le iki defa ilan ettirildiği halde ke 
bedelinin kifayetsizliğinden dolayı 
lip bulunmadığından belediye me 
sinin ıubat - 938 içtimaında ketlf 
deline (4340) zam edilerek bUtUn 
ıiıat (27796) lira 34 kurup. sıkarılm 

ta- den: 

Fabrikalar 
'7t llkı111 yıılık wlf elbisesi 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
diirlüğü Satın Alına Koınişyoınuı ~ 
dan: 

Tahmin edilcın bedeli (5635) lira 
(70) kuruş olan 679 tıkım yarlık erat 
elbisesi Ankarada Asker! Fabrikalar 
UOJum müdürlilfil satın alını komla. 
Yonunca 16 mart 1938 çarıamba Jilrıü 
saıt 15 de kapalı ııarfla ihalt ıdilo· 
Celctir. ~artname parasız olauk ko
misyondan verllir. Talihlerin muvak
kat teminat olan (422) lira (68) kuru
şu havi teklif mektublarını meıı:kOr 
günde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
mar.:lt l·anunun 2 ve 3 maddelerinde
ki vesaikle mezkQr gUn ve saatte ko
ınisyona müracaatları. (497) 1089 

nine müracaatları. {480) 1002 

Su saati sandı§ı 

yapt1rdacak 
Aakara Beleciiyeaincien ı 

1 _ Su idar~ine yap!~rıla~.ak 7 5 
tane saat sandığı on beş gun muddet
le açık olcsiltm•ye l(onuhnuştur. 

2 _ Muhammen b~dıli (450) lira
dır. 

s - Muvakkat t~inatı (33,50) li
radır. 

4 - jartnamesini ıönnek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
iıttklilerin de 11 mart 938 cuma ıünU 
saat on buçukta Belediye Encümenin 
ne müracaatları. (531) 1103 

-

5 - Ekıiltmcıye ittlrAk etmek fs
tlyenlerin fenni evrak ve ve5aiklni 
İnhisarlar intaat fubesine ıbraz ede· 
rek ayrrc:a veıika •llll4llarz lazımdır. 

6 - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaik ile beşinci maddede ya 
zılı eksiltmeye i9tirak vesikasını ve 
muvakkat teminat parasını veya mek
tubunu ihtiva edecek olan kapalı ıarf 
larm yukarda yazıldığı veı;hile ekıllt
me günü en geç ••at 14 e kadar alını ko 
mısyonu başkanlığına makbuz muka· 
bilinde vcrllmiş olması lazımdır. 

(lOP0/ 537) 1100 

Boyındırltk Bokanltoı 

Betonarme köprü inıaah 
Nafıa Vekaletinden : 

Defterdorhk 1 - Sıvas vilayeti dahilinde Sıvas -
Koyulhiıar • ~e91diye yolunda ve Kel
kit ırmağı Uıerindeki Yukarıkale ve 

Satıhk mermer perdah Aşağıkale köprülerinin betonarme o 
larak inpatı kapalı zarf usulfyle mti

. nakasaya çıkarılmıştır. Bu iki köprü
nün yeni ketlf bedcıll (88.500) liradır. 

maki nası 
Ankua D•fterd..-lıimclu • 2 - Ebiltmt 10/3/038 tarihine mü-

Bir adet Hcrmarı Polmer marka aadif per§Cmbe gUnü saat (16) da Na-

~-----~ - --- -- - - --· 

eli. 
be· 
tC• 

tır. 
ış• 

Şartnameler parası :zolarak Anka. 
rada malzeme dairesinden, Haydarpa
şada tesellüm ve sevk 9efliğinden lı
mirde Alsancak mağazasından Adanı
da 6. cı i9l etme miidürlüğünden dağı
tılmaktadır. (506) 1117 

2 - lş : Kınık beJediyesir:e aid el ek· 
trik tesisatıdır. 

3 - Eksiltme: Kapalı ıarf usulil 

I Marmara üssübahri komutanlığı 
Zeytin ve zeytin yağı alınacak 

Marmara Üasübahri K. Satınalına Koıniıyonundan : 

Cinsi Kilo 
Tahmini fiatı İlk teminatı 

ile. 

Zeytin 50.0üo 
Zeytin yağı .50.000 

Kuruş Lira Ku. Ekailtme y'lnU ve ua ti 
.t.1 
so 

1Ul2 5U 

1875 00 
l b.Mart .!:J.:!ts ::> 

" " " 

l 

1 6 

h Komutanlık deniı erleri ihtiyacı için y ukarda cinsleri ve mfkdarı yazı 
iki kalem yiyecek maddeler! kapalı ;ı;arf uıuliyle ıatın alınacaktır. 

Ekliltmeleri hizalarında göaterllen gün ve aaıtlerde İsmitte Tenıan 
kapısındaki komisyon binasında yapılae&ktır. Bu işe aid şartnameler b 
delsiz olarak komisyonumuzdan alınabilir. İsteklilerin ayrı ayrı hizaların 
dı yaıılı ilk teminatlariyle birlikte kanuni vesikalarını havi teklif mcktub 
~~nr ımııyyon gün ve uatleıı<Jen bir ıaat evveline kad•r komlıyon ba 

e 
e-

-
-

kanlığına vermeleri. (1098LS68) 1174 Şr 

Yalovada yapılacak 50 kitilik ceza 
evi inpatı kapalı zarf usuliylc eksilt· 
meye koıunuftur. Bedeli keı;if 26513 
lira 76 kuruştur. Muva kkat teminat 
1989 liradır. Mukavele, husust ve fen
ni şartnameleri proje, ketH hülasasiy
le buna miıteferri diğer evrakı görmek 
iı;tiyenler tatil gUnlerinden maada her 
gUn İstanbul Silllceci Aşır efendi so
kak 13 numarada Adliye levaı::ım dai
r esinde görebilirler. Eksil tme 18.3.938 
cuma gilnil •aat 15 de adliye levazım 

daireainde yapılacakt ır. İstekliler t ek
lif mektublnrını ve en az 15000 liralık 
bu işe benzer iş yaptı ğına dair nafıa 
vekaletinden almış olduğu mütcahhid
llk ve ticaret odnsı vesikaların ı havi 
kapalı zarflarını eksiltme gilnü olan 
18.3.938 cuma günü ihale saatından bir 
saat cvelisine kadar ıatın alma komis
yonu reisliğin e numaralı makbuz mu
kabilinde bizzat vermeleri yahut dış 
zarfı mühür mumu ile kapatılmış ve 

ismiyle açık adresinin ve hangi işe a

id olduğunun yazılması şartiylc ayni. 

ıaate kadar iadeli teahhUdlü olm k ü

zere mektubla g8ndel'.meleri ilan olu-

nur. (545) (1069) 116S' 
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SEHIR LOKANTASI 
Cumartesi ve pazar akıamlan masaları evvelden tutunuz 

Eduardo Bianco ve Mac 
Orkestrolar1 

. 
yenı programile 

Tel: 2038 Karpiç 

f ............. N E R V 1 N ""'""""··~ 
- -~ Sinir atnJan, asabi öksürükler, uykusuzluk, ~ -----
- h., ve yanın baı ağrısı. baı dönmesi ---- -
~ baytuıhk, çarpıntı, ve sinirden ileri gelen § - --- -- -- bütün rahatsızlıklan giderir. 1167 -- -.. 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;:' 

Cumhuriyet inşaat Türk Anonim şirketinden 
Aşağıdaki işleri görüşüp konuşmak ve karara bağlamak için 30 mart 

938 çanpunba günü saat onda şirketin idare merkezi bulunan Ankara
da Işıklar caddesi Saylavlar sokak 35 numaralı yazihanesinde hisse
darlar umumi heyetinin senelik alelade toplantısı yapılacaktır. Şir
ket mukavdesinin 24 ve 26 rncı maddelerine tevfikan umumi heyete 
girmek için asaleten veya vekaleten yirmi hisseye sahih hissedarların 
hisselerini toplantı gününden on gün eveline kadar şirket veznesine 
yazdırmaları ve karşılığında ginne kağıdları almaları ilan olunur. 
KONUŞULACAK İŞLER: 

1 - İdare meclisi ve mürakib raporlarının okunması ve tasdiki, 
2 - 1937 yılı hesahına aid pilançonun tasdiki ve idare meclisinin 

tebricsi, 
3 - M ürakib seçimi, 
4 - Esas mukavelenin 12 inci maddesi mucibince C6kilik itibariyle 

açılacak iki üyenin yerlerine diğerlerinin seçilmesi, 
5 - Mürakib ve idare meclisi üyelerinin ücretlerinin tayini, 
6 - Şirketin halihazır vaziyetine göre hattı hareketinin tayin ve 

tesbiti. 1168 

~--REÇETELERİNİZİ----. 
( Sakarya eczane) sinden yaptırınız. Her istedi

ğiniz yerli ve Avrupa i11çları bulunur. Resmt husus! mües
seaata azami kolaylık gösterilir. Balık yağı kilosu 85 kuruştur. 
Ulua., Halk ainoce-· .anae-d• Ts' ·- 90' 9 . . .. 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ------------------------------

Türk Hava Kurumu § ---
BÜYÜK PİYANGOSU~ 

Beıinci ketide 11mart1938 dedir 
------- -

§ Büyük ikramiye 50.000 liradır ~ - -:= Bundan bafka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle§ 
:= .(20.000 ve 10.000 liralık iki aded mükafat vardır. =: - - -
§ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden E: = bu piyangoya ittirak ediniz... 1-590 = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

\Jyanıı .. Servetifünun 
1891 

Başyazarı: A. thaan Tokgöz 

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

ı::::::~:~~~::::~~:~~:~:~:::ı 
Bronz tel ahnacak 

Türk Hava Kurumundan : 
1. - Tayyare alanlan arasında tesis 

edilecek telefon hattı için 500 Kg. 2 
milimetrelik bronz tel satın alınacaktır. 

2. - Muhammen bedeli 625 lira, ilk 
teminatı 47 liradır. 

3. - Şartnamesi her gün Kurum Le • 
vazım Müdürlüğünde görülebilir. 

4. - İhalesi 7. 3. 1938 pazartesi günü 
ıaat 15 de Kurum Levazım Müdürlü· 
ğünde yapılacaktır. 

5. - İsteklilerin vesikaları ve temi -
natlariyle birlikte belli gün ve saatte 
hazır bulunmaları. 

İt0<18AZI 
HAZIMSIZLI Gr 

MiDE 
! KşiLİI< VE VANMALARINI 

MAZON 
MEYVA TUZU 

eioaaira 
MiDE VE 6AQ5AKLARI AllŞltR..ıAZ. 

İÇİLMESİ LATİF TESİRİ KOLAY 
Vf MÜL"YİM OİQ ... .. . - . 

VERINl HiÇ BiR MUMASIL 
MUSTAHZAR,•TUTAMAZ, -, -

MAZON rslM vr HOROS 
MAAKASIOiA OİKOV.T 

"UTlAKA lVİ,.İZO( BIQ 

SISl BULUNDUAUl'IUZ 

1185 

ULUS 

"SINGER,, 
Gece bekçilerine mahsus kon

trol saatlerinin en dakik ve en 
sağlam markasıdır. 

Yangından ve 
Hırsızdan ıizi 

muhafaza eder. 
Resmt dairelere, bankalara, 

depolara. fabrikalara, hastahane
lere ve mekteblere fevkalade lü
zumlu bir kontrol iletidir. Bir 
senelik kiğıd mineler, 6 anah
tarlı ve me!in kaplısı 50 liradır. 
Taıraya bedel kafldığı gön

derilir. Singer markasına dik
kat. 

Singer saat Ticarethanesi 

998 lıtanbul Eminönü 

1166 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nüumne hastahanesi 

cerrahi tefi 
Her gün saat üçten sonra evin

de hastalarını kabul eder. 
Telefon: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 

Nazmi Apart. No. 9 D. 5. 1179 

......... 111111111111111111111 ........ .ı 111111111111 

KDçOk ilan 1«1rtlar1 
Dört aaurlık küçük illnlardan: 
Bir defa için 30 kuruı 
İki defa için 50 kuru:ı 
Uç defa için 70 kuruı 
Dört defa için 80 kuruı alınır. 
Devamlı küçük illnlarm her defası 
için 10 kuruı almır. Meseli 10 defa 
neıredilecek bir ilin için 140 kuruı 
alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 
kelime aralarındaki boıluklar müstes
na 30 harf itibar edilmiıtir. Bir küçük 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fada her saur için ay
nca 10 kuruı alınır. 

''il l l ll l lll lll 1111111 llllllllll 

lş arayanlar: 

Meslekten yetitmit tedria usulüne 
vakıf bir öğretmen - Türkçe ile mu
kayeseli pratik ve grematikal fransız
ca öğretmektedir. Ulus: C. B. rumu -
zuna yazı ile müracaat. 1077 

Almanca ve türkçe bilen ecnebi bir 
bayan iyi bir türk ailesi nezdinde mü -
rebbiyelik veya her hangi bir iş 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 

.. ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. 
: : Kiralık dükkan - Alt katiyle bera --------

AŞK MANEVRALARI 
/da Vüst -----

: her lokanta ve aile mutbağı tesisine de 
yarar. Yenişehir, Meşrutiyet caddesi 
Türke sokağı köşesinde. Telefon: 3835 - -.,,1111111111111111111111111111111111111~ 

::111111111111111111111111111111111111111: - -- -§ Satılık apartman § -

- 1502 1154 

Kiralık - 2 oda, 1 hol, Sıhhiye Ve
kaleti yanındadır. Dikmen caddesi baş
langıcı, Tevfik Balıkçı apartımam ya -
nındaki sebzeciye müracaat. 1162 

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

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

Satılık: 

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

Satılık araa - Sıhhiye Vekaleti ya .. 
mnda asfalt cadde köşesinde 2 7 - 31 
cephelidir. Blok apartıman inşasına mü• 
saiddir. Tel. 3059 1039 

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

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

Acele Sabhk Araa - Karanfil aoka• 
ğında 500 metre 15 metre cephe. En 
müsait fiat 15 lira. Müracaat: 16 s~ 
lftnik cad. Tel: 2323 1057 

-""'=:=='~-~-'t--- : Yenişehirin ~n ~el bi~ ye~~- : Kiralik ucuz daireler - Maltepede 
:: de yılda 6500 lıra kıra getırebılır, : 2 oda birer hol mutfak banyo çok kul 

Sablık iki araa - I. Yeni şehirde Sö
zenler cadd. Yit sokağında. II. Ankara• 
da - Yangın yerinde. Ehven bir fiatla 
acele satılıktır. Ulusda (S.) rumuziy-
le. 1079 

~'-• § ~m konforlu ve kalori!er tesisatlı § tanışlı 2 daire., Maltep: bakkah Abdul-
: bır apartıman. Karaoglan Koç a- : laha müracaat. 1024 

Satılık elbiae ve balı - Siyah dantel. 
boncuk ve tafta olarak üç parçadan 
mürekkep gece elbisesi, 70 lira. 1 accın 
seccadesi, 60 lira. A. B. No. 25 Poeta 

: partımanı No. 4 kıomüsyoncu H. : 
: Dilman Tl. 2181 1175 : Bayan ve aile için - Ü&t kat sıhi ve 

kaloriferli 1 veya 2 oda. Bakanlıklar 

Karakol yani Olgunlar sokak Tan a
partman kapıcıya müracaat.. 1069 

-
:111111111111111111111111111111111111111: kutusuna yazılması 1127 

513 

3uvanuıı 

saç boyalan 
Daima sabit, daima tabii 

İngiliz Kanzuk eczanesi laboratu
varlarında hazırlanan Juvantin saç bo· 
yaları muzur ve zehirli maddelerden 
tamamen iri olup uçlara tabii renkle· 
rini bahfeder. Juvantin aaç boyaları 
kumral ve ıiyah olarak iki tabii renk 
üzerinde tertib edilmittir. 

LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEV ASiDiR. 596 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün baa

talamu kabul ve tedavi eder. 

Aclliye Sara11 yanında Sarraf 
Halda Apartımam No. 1 

3-6949 

~111 Sablık ev 111
§ - = Maltepe Onur tokak 3 No. da : 

4 kat 2 daire beher dairede 4 oda : 
bir mutfak, banyo, elektrik ter- : 
k09 tertibatını havidir. Ayrıca : 

A. Levazım Amirli~i 

Haki bez alınacak 
----

Alma Kodan ı 
1 - Askeri okullar için 30350 metre 

haki poplin gömleklik bezin kapalı 
zarfla ek1ıiltınesi 21 mart 938 saat 15.30 
da Tophanede İstanbul Lv. imirliği 
satın alma komisyonunda yapılacak

tır. 

2 - Muhammen bedeli 26708 lira ilk 
teminatı 2003 lira 10 kuruştur. Şartna
me ve nilmunesi komisyonda görülür. 
İsteklilerin kanuni vesika ve teklif 
mektublarını ihale sa.atından bir saat 
evel komisyona vermeleri. (562) 

1172 

Zayiler 
Zayi Şehadetname- 1935 yılında 

Nevşehir orta mektebinden aldığım şe
hadetnameyi zayi ettim. Yen isini ala -
cağımdan zayi olanın hükmü olmadığı 

ilan olunur. Ankara posta müvezzii 
Muhittin Aydın nezdinde, Nevşehirli 

Ahmet Karaca. 1176 

ULUS - 19. uncu yıl - No.: 5957 

İmtiyaz sahibi ve Baımuharrirl 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazılşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

YENİ 
BU GECE 

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

SATILIK - Merakla yetittirilmit 
iyi ötüşlü beyaz ve san kanaryalar ha• 
reket dolayısiyle ucuzca satılıktır. İsti• 
yenlerin Cebeci Çanul§ırhane civan u,-.. 
görenler sokak No. 10 A. ya müracar " 

:=".::::::::::-:::::::::::======~~~~~~ıı.ew . -.are-rs 

2 ayda diploma - Mart batında baş
lıyacak olan daktilo kursunun 44 üncü 

devresi iki ayda diploma verir. Yenihal 
arkası Y enihamam apartunanı kat 2 
Tel: 3714 1020 

Mü tef enik ı ..,,,-

Harita yaptıracaklara - Maden iındıo 
yaz ve her nevi arazi haritaları yapılır• 
İstanbul Göztepe birinci orta sokak 
No. 39 Lutfi Pata köşkünde Neşet ııss 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ANKARA PALAS 
PAVIYONUNDA 

Türkiyede ilk defa gCSrülen 

dünyanın en meıhur 

"Revue de Danse,, lannclan 

Trio Marina 
1177 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

SİNEMALAR HALK 
BU CON BU GECE 

Cazip bir mevzu - Nelis farlular 
Aık - Neıe ve Muaiki 

YAKAN PUSELER 
8q Rolde: 

"' 11111 ... - -- -- -- -- -- -- -- -- --

Ôlme::s kahramanların, yılmaıı 
fÖvalyelerin a .. rlardan asırlara 

11elen ıanlı ;;sa/erlerini canlandıran 
Türkçe Sö::slü 

Tino Roaai - Mirielle Balin 
Gündüıı Seanalannda 

SPOR KIRALLARI 

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

Oç SILAHŞÖRLER 
Bat Rollercle 

Paul Lucu - Margot Cr&hame 
Seanalar .... 

Münakasa tehiri: 24. 2. 1938 günü 
ihalesi yapılacağı ilan olunan telefon 
tesisatı malzemesinden 7 50 metre 2 çift 
nakilli ve 1350 metre bir çift nakilli 
kurşunlu ve arma yeraltı kablosunun 
ihalesi 7. 3. 1938 pazartesi günü saat 

_ bahçe içinde 2 oda bir mutfak : 
: ve heliaı olan bir dairesi de var- : 

-------------- : dır. Bahçesinde garajı ve muh- : 
: telif meyva ağaçları vardır. İçin- : 
: dekilere milracaat edilmesi 1125 : 
::111111111111111111111111111111111111111:: 

Seanslar 
2.45 - 4.45 - 6.45 

Gece 21 de 

---- - 2.30 - 4~0 - 6.30 Gece 21 de 1 -- UI - HALK Matine6i 12.15 de '° 

Hediyelik 

15 e tehir edilmiştir. Diğerleri eskisi 
gibi 24. 2. 1938 saat 15 de yapılacaktır. 

1038 

bizden alın! 

- .... 
.,ı1111r AFRIKANIN iÇ YOZO 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddeai. Telefon: 1230 
~ubeaiı Ankara Bankalar caddui. Telefon: 2619 591 


