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Romanya ve Türkiye ancak barış istiyorlar 

ori"n akşam verilen yemekte 

Türk ve Romen Dış Bakanları 
çok candan sözler söylediler 
Biz yalnız milletlerimizin değil, fak at bütün 

insanlığın saadet ve refahını istiyoruz 
Dost ve müttefik komanya'~uı 

D 
• Lİ B y Viktor An~oneıkc ıle 

B. Antonesko Ankara g:ırında selam resmini yapan askeri teftiş ederba 
iŞ ua.Kanl a 

f
'k m ve muhterem arkadaıları-re ı asın .. 

nın Ankara ziyareti, ıehrimizin mua-
tesna sevinçlerinden birini teıkıl et· 
ti Misafirlerimiz, halk yığınlarımızın 

· . '· 1 - d ocnen milleti şevKıı coşaun ugun !ıı ' 

B. Antonesko Ankarada 

Muhterem misafirler 
törenle karşılandı 
B. An tonesko 'nun 
dünkü ziyaretleri 

sevgisinin gönlümüzdeki yeri ne ol
duğunu ve aramızdaki barıf andının 
ne ıuurlu ve saglam manevi dayanç
lar üstünde durmakta olduğunu an
lamıılardır. Bu memleket, Bükreıten, 
daima refah, nizam ve durluk haber· 
leri bekler ve onun sükun ve saade
tinde, kendiııinin ve Balkan devletle
rinin milli ve insani gayretlerin" sağ
laştmm bir inanca bulur. Biz 
dostluğumuz ve ittifakımızla yalnız 
milli menfaatlerimizı değil, insani 
hizmetlerimizi müdafaa ediyoruz: 
çünkü B:ı.lkan barışı bizim bölgemi
zin menfaati olduğu kadar, Millet
ler Cemiyeti umumi emniyet nizamı

Romen Dış Bakam B. Antonesko ve ro men elçisi Başvekı'J' · t 6 " ·ı b b • ımız n nu ı e era er 

Romanya dış işleri bakanı Ekselans 
Viktor Antonesko ile refikaları dün • a· 
bah Anadolu ekspresiyle şehrimize gel
mişler ve istasyonda dış işleri bakam 
Doktor Tevfik Rüştü Aras ile vali Nev· 
zad Tandoğan, mevki kumandanı, Bal· 
kan antantı ve küçük antant bükUmet• 
teri elçileri, dıt ifleri bakanhlı ileri &e• 
tenleri, merkez kumandanı ve emniyet 
direktörü tarafından kartılanmıtlardır. 

nın da nkiki bir hizmetidir. 
ak Bur~d.a söylenecek her fey, dün 

• tam ıkı dıt bakanının milletlerimi-
zın ve h""k" ' b. ll umetleriınizin his ve fikir 
ırliğini bir defa daha tebarüz etti-

ren. nutuklarının, yiiksek bela
gah kartısrnda sönük kalacaktır. 
Dün akşam kendilerini dinlemeğe 
muvaffak olamıyan okurlarımızla dıt 
bakanlarmı baıbata bırakmaiı tercih 
ediyoruz. 

Falila Rıllıı ATAY 

* 
Dıf Bakanımızın nutka 

Romanya Dıf Bakanı B. Viktor Aıı
tonesko ,erefine verilen ziyafette, 
Türkiye Dıf Bakanı Dr. Aras aıağı. 
daki nutku söylemiştir: 

"-Bay Bakan, 
(S,,rıı• · ~ . ınci •ylatfı) 

Atatürk 
8. Antoneskoyu 

kabul ettiler 
Ankara, 17 (A.A.) -Cum

hurreiai Atatürk, bugün saat 
17 de misafir Romanya Harİ· 
ciye Nazırını kabul buyurmut-
lardır. 

Cumburreiaimiz, misafiri 
nezdlerinde bir buçuk saat ka
dar alıkoJJDutlardır. 

Bu kabulde Hariciye V ekilı 
Dr. Aru hazır bulunuyordu. 

HATAY ANAYASASI 

Komitenin topla~tısı 
9 nisana bıraklldı 

B Menemenci oğlu geliyor 
• ası meı;e!eai hakkında, Hollandalı •-

Cenevre 17 (A.A.) - Anadolu a· ' ~ Dr Kellewyn de ekalliyetlerin re· 
· ' ld' · or· ıa ' 1 h 1 Jansının hususi muhabiri bi ırıy • . • ··-; hakkında muhtıra ar azır amıt-

. - k. tebiığı Jl~ 
Eksperler komitesı apgıda 1 tardır. . . . . 

ncf~ctnıiftir. .. . Komitenin isteğı _uz~rıne, ~ornıte a-
İıkendcrun Sancağının statuıünU A larına fikirlerini bıldırmek üzere, ra-

"c tcfkilat . kanununu hazırla· za .. Milletler cemiyetinin Sancakta• ana l esasıye k portor, . . ğ 
. ltla memur edilmiş olan eksperler ~ ki görmenler heyetını Cenevreye ça rr-

lnitcıi bu .. b' . . t plantı devreıı· a··rmenler bilhassa Bayır, Elak-
lli • gun ırıncı o ınıştır. o . . 1 . halk 

n •on içtimaını yapmıftır. rad ve Basit nahıyelerı mese eaı, ı~ 
l koınite, 17 marta kadar yaptığı top· muhtelif unsurlarının kullandı~ları d 
.~t~larda, konseyin 27 kinunusanide lesi Sancağın askeri vazıyeti ve 
-"ıb d B rnese ' ·· · hakkında y• 
).{, ettiği rapor esasları dahilin e • lskenderun ti.ınaJlı r~Jımı k · .... nucnı . d' edi • 1 nıa1nınatı omı ..... ye 
lcrı S encıoğlu tarafından tev 1 rinde topladık arı 
w, ancak ıt tü'" •• • • • ve bu sta· · '"ll\in a su pro1esının bildiıniştır. rler komitesi· 
de C . eaaıları hakkında fransız ad B. Dig~ er taraf tan, ekspe . ti 

aıll ta f · tet · ıııilletler cc[Jllye 
~ile· ra ından verilen mctnın • . ·stei1i it.zerıne, · 1 ı. ırıi bit' nın ı • ıı:hyettar ıerv11 er 

•~ ı rn:ı · · ı · ~ · in sa "' ,.•om· . ıştır. . sekreter ıgın. ta transit, ckal.. 
c.r· ıtcnın talebi üzerine, ve teknll· ekonomik, fınansal. Po' ' d ) 

Bakanımız 
İç Bakanımı• ve C. H. P. Genel 

Sekreteri B. Şükrü Kaya diln aktam 
saat 19.40 da huıuıl trenle Diyaribekire 
hareket etmittir. 

İç bakanımı•, bu yolculuğu ile ce. 
nub viliyetlerimizdelri tetkik ıeyaha
tini tamamlıyacaktır. 

İki dost memleke't dıı itleri bakan· 
Janrun karplaşınaları çok samimi ol· 
muı ve Madam Antonesko'ya dıt itleri 
bakanı Tevfik Rüştü Araa tarafından 
bir büket verilmiştir. 

(Sonu S. inci sayfada) 

1 
Pariste kanlı hadiseler 

E lıi ''At .~ har c · • s ey ~" emıyetı azlları Pa rls sokaklarında nümayiş yaparlarken 

Komünistlerle faşistler 
birbirlerile çarpıştılar 

ikisi 
öldü, 

altı kişi 
yaralı var 

polis olmak üzere 
iki yüzden fazla 

1 

"Gelen telgraflar dördüncü sayfamızdadır tt 

Dr. Aras muhterem misafirimizi 
karşılıyor 

Fıkra 

Maskeler 
Bfr vskanüvis, ometiziaci uır 0.1mane 

il valilerinden birinin portresine f6y/e 
başlar: "Ekseri eyyamda aaim Ye allti 
teheccüd itiyadı ile geceler kalın olup 
mefayihi kirama daima iytibarii hür· 
met ve her birinden ba9ka bafka evıadil 
zekir ahzU tclükisine rağbet etmekle 
kesbi fÖhrct etınitikcn-.., 

Ve ıoyle tamamlar: "Zulmtl lytiaafı 
ilcmgir ve vali olduğu memlelı:ctlerde 
gani olanlar fakir ve katli nefı maddesi 
indinde zerreden hakir olmakla [Beyt: 
Batıl hemişc batılü beyhudedir Yeli * 
Müşkil budur ki sureti haktan zuhur e
de.] mefhumuna masadak idi.,. 

Bu riyak§rlık, yalnız, eski §eriatçi 
devirlere has değildir: her ileri hareke
tin d:ıhi, menfaat ve ihtiras tüccarltır mı 
yüzüne yarar demagoji maslceleri var
dır. 

Biz Kemalizmin hayat, tefekkür ve 
vicdan hürriyetlerini müdafaa etmd/e 
ve hususi ve umumi bayatta bu bürri· 
yet/erin a h 1 j le ' ını lcurmalcla şart 

§lemi hareketlerinden ayrılıyoruz. Gee 
rek milliyetperverlik, hatti gerelc ileri 

inkılabçılık taassublarına bürünea bo&-o 
gunculuklara ve tedhiş/ere ancalc bu 
hürriyetlerin ah/ile ve lcültürü ile l:Uft 
koyabiliriz. 

Bizde hakiki tasnii prlclılıl: ve garb
lılık olmakla beraber şarkçı ve ıarbcı· 
nın hakiki vasıf/su da fdetleri, l:Dltiir 
ve ahISlclariyle ölçülebilir. Bit alman 
~iyor ~i: "Bcrlinde oturan bir prklı 
ıle bcnım aramdaki fark odur ki, onun, 
garblıya benzemek için sokakta kadına 
gösterdiği hürmeti, ben evimde karıma 
kartı da gosteririm. Onun taklidi be-. ' 
nım ahlak ve kültürümdür ı,, • Fatay 

-~~----1Ll.-.....;.:'~nc_;·iab.L.ı; - :......iti a Sir ı.aıı 4, üncO sayfa a 
~~~~~~~~~~~~~~ 
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Politika balıisleri: 

ümerban 
Türkiye'de çıkan resmi ve gay

riresmi mecmua ve bültenlere göz 
atarsak, bunlar arasında lena'dan 
en iyi'ye kadar kalite dereceleri 
olduğunu görürüz. Ve üzerinde 
durulacak bir noktadır: devlet 
neşriyatı, hususi neşriyattan daha 
itinalı çıkmakta ve ihtısasa daha 
çok yer ayırmaktadır. • 

Öyle ki, bir zamanlar Türkiye
de fikir ve edebiyat mecmuaları 
başta gelirken, bugün M. T. A. nın 
yahud Sümerbank'm bülfenleri gi
bi neşriyat hem gözü hem fikri da
ha çok tatmin etmektedir. 

Bunu söylemekle fikir ve edebi
yatın ehemiyetsizleştiğini iddia 
etmek istemiyoruz. Hiç bir zaman 
fikir ve edebiyat, kendi kendile • 
rince alınınca, her hangi bir diğer 
hayat sahasına göre geride kala -
mazlar. Bizde fikir ve edebiyat 
mecmualarının artık başta gele -
memeleri, fikir ve edebiyata değil 
bizim kendi fikirci ve edebiyatçı • 
lanmıza yükletilmesi lazım bir ku
surdur. Bun1arm hepsi, günlük ga
ze elel'de günlük tenıaşalar yap • 
mak ve günlük mütalealar yürüt
mekle meşguldürler. Belli başlı bir 
fikir ve edebiyat mecmuamız ol -
madığı gibi koca bir yıl içind~ çı
kabilen kitabların sayısı da gayet 
mahduddur. 

Fakat, yukarda kaydettiğimiz 
teknik mecmualara bir göz atacak 
olursanız, bunların, yabancı ilim 
tetkiklerine kaynak olacak kadar 
ciddi vesikalar ve mUkavelelerle 
dolu olduğunu görürsünüz. 

Mesela !)üınerban!c'ın. 7 numa
ralı bülteninde, birçok rakamlar
dan ve rakam mukayeselerinden 
ba~ka şöyle iki makale görüyoruz: 

1. Türkiye'nin endüstriyel kuıu
Jaıu. 

2. Türkiye' de sanayii koruma 
tedbirleri. 

Birinci yazıda fU meseleler tet-

Yapılacak 
gemiler 

İstanbul fabrika ve bavuzlarmm ge

lifimi ve modernize edilmesi içın E
konomi Bakanlığı tarafından verilen 

karar yürürlüğe geçmek üzeredir. Fab

rika ve havuzlar idaresi müdürü B. Ce. 

mil bu hususta hazırlanan planları 

merkeze getirmiştir. Bakanlık projele

ri tasdik etmek üzere mütehassıslara 

tetkik ettirmektedir. 

Kısım kısım tatbik olunacak proje

lerde başlıca iki es~ gözetil.miftir: 

1 - Kurulacak havU%1arda türk ge· 

milerinin her türlü tamirlerine imkan 

ver\lcccktir. 

2 - Havuzlar yeni gemiler yap· 

mak kabiliyetini kazanacaktır. 

Bic taraftan bu projelerin tasdik ve 

tatbik sahasına geçmesine çalışılırken 

diğer taraftan da Van gölünde işletil

mek üzere geçen yıl başlanılan iki ge

minin inşasına devam olunacaktır. ö. 
nümüzdeki yıl içinde kılavuz işlerinde 

kullanılmak üzere romorkörler yapıl· 

ması düşünülmektedir. Bunun için 

1937 mali yılı büdcesine tahsisat ko

nulmuştur. 

Satın alınan demiryol
larmnı hesab işleri 
Devletçe satın alınan Anadolu ~e 

Mersin - Tarsus - Adana demiryolları 
ile Haydarpaşa liman ve rıhtım •irket· 
)erinin satın alma taksitleri .için yapıl· 
ma.sı lhımgclcn hesab ve kontrol işle. 
rinin aidiyeti 'hakkında maliye ve ba· 
yındırlık bakanlıkları arasında çıkan 

anlaşmazlık Devlet Şurası umumi he
yetince bir karara bağlanmıştır. Dev
let Şurası satm alınan ha.t ve limanlar 

için yapılmış ve yapılacak olan ödeme.. 

lerin ~sab ve kontrol işlerinin devkt 

demiryolları adına belli bir ücret kar

şılı~ında Cumhı.uıyeı Merkez Bankası. 

na ) a ~~ r•1masma karar vermiştir. 

Istan ul 
'ın bülteni Limanı 

kik ediliyor: 
a) Türk endüstrisindeki temer

küz hareketi. 
b) Türk işçisinde mikdar artışı 

ve ücret vaziyeti 
c) Hammadde fiatlarmm iatih -

aalde verimliliğin artışı. 
ikinci yazıda İse, Kemalist dev

letin türk endstrisini korumak için 
şimdiye kadar aldığı tedbirlerin 
bir gözden geçirilişini görüyoruz: 

a) Teşviki sanayi kanunu 
b) Gümrükler 
3) Kontenjan ve kliring anlat

maları, 

4) Genel gümrük rejimi ve bazı 
bammaddeler için gümrük muafi
yeti. 

Aynı tetkikleri fikir ve edebi -
yat mecmualarunız da yapabilir
ler. Fakat bunun için, bizde, ger
çek fik;r ile gerçek edebiyat'ın 
doğmaları lazımdır. Çünkü, fikir 
ve edebiyat da, ilmi ve teknik 
esaslara malik olan bahislerdir. 
Sözle ala.kadar olmaları, onlar 
hakkında herkesin "bir laf helva
sı,, pi~imıesini kolaylaştırırsa da 
türk fikir hayatı ile edebiyat ha -
yatının bizde bir nizam altına a -
lınmalan ve kendileri gibi kendi
leri ile meşgul olanlara bir itibar 
temin eylemeleri, ancak fildr ve 
edebiyat mensuplarmm kendi ilim
lerini ve kendi tekniklerini belle
meğe başladıktan sonra kabil ola
caktır. 

Avrupa'da, birçok ·~aatodidac
te" fikir ve edebiyata hizmet et
miştir. Fakat bunların yanında 
birçok mektebli fikir ve edebiyat 
adamı olmasa idi, bu, kabil olmaz
dı. Bizde ise, "alaydan yetişme,, 
salahiyet, hemen bütün sahalar
dan çıkarıldıktan sonra, fikir, ede
biyat ve matbuat sahalarında te
cemmularmı yapmıştır. Derdin 
başı buradadır. - B. 8. 

D~ri fiatlan düşüyor 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Deri fi

atları gittikçe düşüyor. Bazı tüccarlar, 
evclce getirttikleri derilere fiat bula

madıklarından yerlerine geri gönder· 
mekted.irler. 

Ankaramn sıhati 

Ankarada ge
nel aıhat işleri 

üzerinde ııralışan
ların (doktor, eczacr, ebe, haatabakr-

" er, sıhat memuru) sayısı 381 erkek, 
147 kadın olmak Üzere 528 dir. Ba· 
~it bir taksim bize §U rakamı vennek
tedir: Ankarada 232 •atandaşa bir 
aıhat ve sağlık adamı dü§mektedir. 

lstanbulda ise bu İ§lerle uğra§an
larm sayısı 2518 zi erkek, 1175 ti 
kadm olmak üzere 3693 dir. Aynı 

niabeti lata.nbUlda yaparsak, 207 la
tanbulluya bir sıh.at adamı isabet edi
yor. 

Projeler için bir ingiliz 
firmasiy le anlaşıldı 

Ekonomi Bakanlığı İstanbul lima
nında yapılması düşünülen tesislerin 
tesbiti ve bir piana bağlanması işinde 
bir İngiliz firmasiyle anlaşmıştır. Şir. 
ketin mühendisleri işe başlamışlardır. 
Bunlar hem liman rıhtımlarının uzatıl· 
ması hem de modern kömür depoları 

projelerini • hazırlıyacaklardır. Depo. 
tarda vapurların kolaylıkla kömür ala
bilmelerini temin edecek en son fennt 
vasıtalar bulunacaktır. 

Yeni İzmir limanının da Alsancak
ta kurulması kararlaştırılmıştır. 

Deniz. yolları ücret tarif esi 
tesbit edüiyor 

İstanbulda tarife komisyonu tara
fından tesbit edilen deniz yolları işlet
me idaresine aid ücret tarifesi Ekono. 
mi Bakanlığının alakalı servisi tara
fından tetkik edilmektedir. Tarifenin 
tetkikinde ana prensipler göz önünde 
tutularak halk lehine ucuzlatma imkan
ları araştırılmaktadır. 

Milli küme maç arı 
pazar günü başlıyor 

Futbol Federasyonundan: 
1 - Milli küme maçlarına Zl mart 

pazar günü başlanacaktır. 
2 - Fikstüre göre Ankarada An

kara Gücü - Gençler Birliği kulübleri 
arasındaki maç tam saat on beşte başlı
yacaktır. 

3 - Maç şehir stadmda oynana· 

c:aktır. 

Komünistlik zanniyle 
muhakeme edilenler 
İstanbul, 17 (Telefonla) - KomU. 

nistlik zanniyle mevkuf Zeki. Cenab.. 
Şehabettin, Kemal, Hakkı, doktor Hik· 
met, Nazım Hikmet, Şükrü, İhsan ve 
Salahattinle gayri mevkuf Kadir, Sü
leyman, Mustafa Refik, Bekir, Hasan 
ve Basrinin muhakemelerine bugün a
ğır cezada başlandı. Mustafa Refik 
gelmediğinden polis kuvvetiyle getir· 
tilmesine karar verildi. Mahkeme ba}

ka güne bırakılrı. 

Hahrlıyor musunuz? 
1 - Bugünkü arllf .U.betimiıe 

flÖre 1950 de niilaaımıu ne kadar ola" 
caktır1 

2 - Bir yıl içinde milli bayram 
oe genel tatil günleri kcİç sündür 1, 

[Halta tatili hariç] 

3 - Türkiyede kaç türlü ekmek 
~a1 

Türkofis teşkilitında 
değişiklikler yapıldı 

Türkofis, ticaret politikası ve anlaşmalar dairesiyle 
maddeler dairesi diye iki kısma ayrıldı 

Ekonomi Bakanlığı Türkofis merkez tefkilatmda va2if eler le ala
kalı bazı değişiklikler yapmıt ve bunu bir talimatnameye bağlamıştır. 

Türkofis; 1 • Ticaret politikası ve anlaımalar dairesi, il - Madde
ler dairesi, adiyle iki kısma aynlmıftır. 

Istanbnlda 

Elektrik şirketinin 
halktan aldığı 
fazla paralar 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Elektrik 
şirketinin şebeke ve tesislerini tetkik 
eden Bayındırlık Bakanlığı komisyo· 
nu çalışmalarını betirmek üzeredir. 
Komisyon şehirdeki elektrik kuvvet
lerinin az olduğunu görmüştür. Mese. 
ta yüz on voltluk cereyan verilmesi 
gereken yerlerde 80-85; iki yüz yirmi 
voltluk şebekede 175-180 voltluk ce
reyan olduğu anlaşılmıştır. Eski kablo. 
larm hala değiştirilmediği, bu yüzden 
şirketin dört milyon lira tasarruf etti· 
ği tesbit olunmuştur. 

Komisyon şu yolsuzlukların düzel
tilmesine karar vermiştir: 

ı - Cereyan açma ücreti, ilk ecre· 
yan verilen evlerden bir defa alına

caktır. 

2 - Cereyanı kesilen yerler tekrar 
açtırırken bir ücret vermiyeceklerdir. 

3 - Dış hatlardan evlere yapılan 

kablo taksimleri için aluunakta olan 
branşman ücretleri alınmryacaktır. 

4 - Elektrik tesis ve tarifeleri üze
rinden halktan alınmış olan fazla il<:
retler şirket tarafından geri verilecek. 
tir. 

Tapu ve kadastro 
memurları arasında 

Tapu ve kadastro umum müdürlü. 
ğü, memurları arasında tasfiye yap· 
maktadır. Umum müdürlük şimdiye 
kadar albnı' beşe yakın memurun tas

fiye suretiyle emekliye ayrılmalarına 

karar vermiştir. Karar bu memurlara 

yakmda bildirilecektir. 

Kadın köşesi 

Tül perdeleri 
kolayca ve iyice 
temizlemek için 

aize güç olmıyaıı bir yıkama tarzı 

t&niye edelim: 
Tül peTdeleri evveli. soğuk su içi

ne koyunuz ve burada mümkün ol
duğu kadar uzun müddet tutunuz. 
Soğuk au bunların üzeriae •İnnıif o
lan kirleri, duman ve toz izlerini a
damakıllı gevşetir. Sonra oradan çı
karıp sa.bunlu ılık suya batınr ve o
rada biraz çitilerseniz kirden eser 
kalmaz. 

Birinci daire, yabancı memleketle
rin ekonomik, mali, politik ve sosyal 
teşlikat ve mevzuatını, ticaret ve öde· 
me muvazenelerini, sermaye ve para 
piyasalarını takib ve tetkik edecek; bu 
memleketlerin kendi aralarında yapmış 
oldukları ticaret ve tediye anlaşmaları
nı bilhassa rakib memleketleri• alıcı 

piyasalarla olan ahdi vaziyetlerini da· 
imi bir tetkika tabi tutmak suretiyle u
mumi ticaret politikası ve konjonktür 
temayüllerini belirterek milli kornma 
politikamızın prensiplerini haı:.rlıya
caktır. 

Bundan başka, bu daire, dış ticareti
mizi memleketimizin ekonomık bun
yesinin hususiyet ve icablarına uygun 
olarak hazırlıyacak ve geli~tırecek e
sasları tetkik ederek bu ma s tla ya
bancı memleketlerle akdolunacak tica
ret ve ödeme anlaşmaları içın llırumlu 
Cilan teknik haz ·rlığı yapaca ::tır. • 

Ticaret politikası ve anlaşn'2:lar da· 
iresi, (etüd), (tatbikat) adında iki kıs· 
ma ayrılmıştır. 

Maddeler dairesi, ihraç maddeleri· 
mize aid üretim, taşıma, ticaret ve yo
ğaltım çalışmalarının teknik meselele
rini, bir plan içinde sistemli bir şekil
de tetkik edecektir. Bu daire teşkilii· 

tından beklenen rol, maddeye aid bütün 
ekonomik meseleleri objektif bir §Ckil
de tespit etmek ve gerek iç, gerek dış 
pıya.salarm değişme seyrini devamlı bir 
şekilde takib ederek memleketin ekono
mik bünyesine en uygun prensiplerin 
belirtilmesine ve gereken teşebbüs ve 
tedbirlerin alınmasına çalışmaktadır. 

Bu maksadla üretmen ve ihracatçı 
tüccarın, işlerini geliştirebilmesine ya
nyaca.k: surette aydınlanmalarına, yeni 
yeni iş imkanlarının bulunmasına ve 
türlü kanallardan tedarik edilecek olcın 
ite yarar bilgilerin aliikalılara vaktin· 
de yetiştirilmesine hususi bir eheaıiyet 
\·erecektir. 

Bu gayelerin gerçekleşmesini safla
~k. üzere. maddeler dairesi teşkilatı; 
:ı..ıraı teknık, marketing, sergi ve pana
yırlardan ibaret olmak üzere üç kısma 
aynlriuştır. 

Devlet demiryollarında ucuz tarife 
devam edecek 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
U~um Müdürlüğü halkın gösterdiği 
ragb. t dolayısiyle müddeti bu ay ao .. 
n~nda ?itecek olan gidiş - döniı\i tren 
bıletlerıne mahsus %50 tenzilatlı tari· 
feyi haziran sonuna kadar üç ay 11:.üd· 
detle uzatmağı kararlaştırmıştır. 

Karadenizde fırtına 

fapanya ve sergi 
4 - Medre•ler hangi tarihte ka- Habe§ imparatora ve iki hikaye 

Sinop, 17 (A.A.) - Gece yarısr 
başlııyan batı karayel fırtına, bütün fid
detiyle devam etme-ktedir. Rwgarın 

şiddetinden deniz ~ok dalgalıdır. :Mo .. 
töı: ve yelkenli gemilerden endişe edil· 
mektedir. Kan ve ateş içinde yuğrulan İs

panya da enternasyonal Paris sergi· 
sine iıtirak etınektedir. ispanya pav
yonu sergide 933 metre murabbalık 

bir yer alacaktır. lspanyanm sergi 
komiaeri pavyonunun temelini atar
ken demiştir ki: 

.. _ İspanya pavyonu lapanya hal
kınm ve İspanyol cmnhuriyetinin bü
tün tetkilatmda, aoaya\ yardımlarda 
eğitim ~e öğret.im aahalarmda, ıü· 

zel lıizmetlerde neler yaphğmı ıre 

neler yapmak üzere olduğunu göste· 
recektir. 

Bu pavyon şu esasları meydana ko· 
yacaktır: lapanyada hayatı güzelleı
tinnek ıçm çalqmaktadu-. Burası 

aade arkeolojik eaet"1er memleketi 
değil, aynı zamanda üzerinde çalı§ı
lan ve bugünkü iıısanlarm kullana
cakları eserler vücuda getiren bir 
memlekettir." 

Toledosu, Grenatası, Malagaaı, 

Madridi, Alka.zarı velhasıl hemen 
bütün tehirleri, abideleri Ye medeni• 
yet eserleri harab olan fapany&.DJa 

hata hayatı güzelleıtinnek için çabt
maaı ne acıklı bir manzaradır. 

patıldı'! 

5 - Türkiycde ilk maarif ne~e

ti hangi tarihte krıruldu'! 

Bu auallerin cevablarmı yeni su
allerle beraber yamı vereceğiz, 

Dünkü mallerin cevabları 

S - Milli hükümtein ilk kabul etti. 
ği kanun hangisidir? 

C - Sayım vergisi kanunu. 

S - Türkiyenin mesaha itibariyle 

en büyük ve en küçük vUayetleri han
ı 

gileridir? 

C - En büyük Konya, en küçük 

Burdur 

S - Türkiyede bir vatandaşın bir 
yılda yoğalttığı maden kömürü ne ka

dardu? 

c - 67 lıilo. 

S - Cumhuriyetin ilk büdcesiyle 
eon büdcai aratomda kaç milyon lira 
1ark vardır? 

C - 79.451.JJOO lira 
S - Ankarada kaç ev varclırl 
C -17.J7Z. 

Adamın biri, ford otomobillerinin, 

daha icad edilmediği devirlerden birin· 
de evine gidemiyecek lcadar zil zurna 
aarhoş olmuş. Herifi bir küfeye yükle· 
mi§ler. Sallana salına giderken köşeden 
aağa sola yalpa yapan, fakat, ne de ol
sa, yüd.iyen bir sarhoş aükün etm't· 
Bunu gören küfedeki sarhoşda bir hid
det, bir hiddet! nihayet yayvan aiızla 

söylcnmİf: 

- Madam ki bu kadar aarboşsun 

aokağa çıkacak ne var be herif? 

§ Adanun biri arkadaşına çıkııınıı: 

"ıu tütünü içip te ~ keyf duyuyonun? 
bilmem. Hem kesene, hem aıhhatine za
rar. Ci~ara içmemiş olaaydın, timdi 
ona harcadığın para ile bir apar~u 
sahibi olurdun. 

Arkadaıı: ''Tabii aen cigara içmi 
yorsun!'' demif. "Hele fU senin apar• 
bmaDı bir gezelim de o zaman ben de 

INralanm." 
K.eacli vaziyefu.i gönneyip te el ile

me akıl öğretmeğe dair olan bu :ıt: hi

kaye, habq imparatoru Haile Selaasie'• 

nin Suriye vatanilerine aöndcrdiği U• 

kelaca mektub üzerine babra ıeJmiflİr. 

Tayyareci Lindberg 
İstanbul 17 (Telefonla) - TayrerC" 

ci Lindberg'in on sekiz veya on doku& 
martta Türkiyeden geçeceği alikadM" 

tara resmen bildirilmistir. L" f; 
1 

yarın, yahut öbür gfuı Yeşilkoye eel• 
mesi bekleniyor. 

1 HAVA ------
Yurdda havalar diiO 

soğudu ıc 
Dün şehrimizde hava k~s~ ~ .. 

kısmen hatif bulutlu geçmıştır. ıs 

nün en yüksek ISISI sıfırın US~ rO" 

dereceye kadar çıkabilmiştir. }AetcO ri" 
loji işleri umum müdürlüğünde• ~ya 
1 b·1 · ·· a- dda 1'r• en ı gıye gore un yur ıcıtı• 

mmtakası yağışlı, şar1: Anado1;: bil
men açık diğer yerler genel ol dii" 

lutlu geçmiştir. Evelki gUne &::-~ 
bütün yurdda ıssı 2-5 derece ~ii1' 

bir düşüklük göstermi~tir. :EZ,. ı;ıı 
ısı Vanda 3, Karsta 8 derec~a zS 
yüksek ısı dört yolda 27, A 

derecedir. 
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Barselonu bombardıman etti 
TAN'da Ahmet Emin Yalman başya

zmnı, dost ve müttefik Romanyan.n 
kıymetli dış bakanı Ekselans Antones-

Silah ve nütus 
1\. vn1pa devletleri arasında bü
~ yük harbtan evvelki sekiz on 
sency~ hatırlatan bir silahlanma ya· 
:rışı haşlamıştır Her devlet maddi ve~ 
s 't· · d 'lAb]anı-aı ının genişliği nisbetin e sı a 
Yor. Bu yarışta tabii paranın çok ~he
ıniyetli bir rolü vardır. Sonra belki a~
rıı derecede ehemiyetli rol oynıyan bır 
amil, endüstri vasıtalarıdır. Bir nı_e?1-
leketin dağları taşları altın olsa, sıl.~h 

h 
. . ak endus-

'Ve arb malzemesını yapac I 
t · · t geri ka • l'ısı 0Jmad1kça bu yarış a . . . 

' A denılebıhr 
:ınaya mahkumdur. Hatta ~ 
k . ·ı demez Eger 

1 Ya:rışa iştirak bı e e • . . . 
İngiltere'nin yüz elli barb geın1sıdnı 
· . lın ydı sene e 
inşa edecek vesaitı o aı:a ' h 
.. .1. ı· ı k silah ta -
tıç yüz milyon ingı ız ıra 1 

sisatının bir manası olamazdı. 1 
h ·yeti asa 

Fakat bu yarışta e emı 
"'o" .. .. d k ç ... ıfmaınası icab eden 
"' z onun en a .. d .,, 
bir amil nüfus meselesidir. He~ e. -

ı "f s vazıyetıne 
etin mukadderatı nu u d·~· bu 

b 
~ h retlen ıgı . 

aghdır. Ve yarışın ara 
. .. fusa dayannut 

Sll"ada hcrşey gelmış nu 
g .. .. .. N'"fusun silahlanma yarışın-

orunuyor. u . • . lt lya 
d 1 .. beınıyetını a 

a oynadığı ro un e · h k 
ve Almanyanın nüfus vaziyetlerı a • 

.. .. oruz 
kmdaki endişelerinde goruY · .. 

ltaJya ve Almanya Avrupankm . ~du: 
"k' eınle tıtı ı ı. 

fusları en çok artan 1 ı m .. 

F . . "Jk yılları içinde ltalya nu-
aşızmın ı . . . . 

f b 
tıc.ı ltalya mılletının zın-

usunun u ar Y "li 
d 1

. - . b·r delil olarak gösterı yor 
e ıg ne ı 

.. .. e ı'htiyacının da bu artış.tan ve somurg 
·ı . Jd" - . ·o··yteniyordu. On sene ka-
ı en ge ıgı 0 • d 
d 1 Mu•olini 1950 senesın e ar evve ~ • 
İtalya nüfusunun altmış milyona ba-

liğ olacağını söylemişti. , 
Fakat son yıllar içinde İtalyanın 

nüfus vaziyeti değişmiştir. ltalya'da 
nüfus eksilmiyor. Fakat eskisi kadar 
ıüratli artmıyor. Doğum azalmış. Do
ğan çocuklar arasında vefiyat artnuş. 
Yani İtalya on sene evvel, hallerine 
acıdığı bazı garbi Avrupa memleket
lerinin vaziyetine düşmüştür. Silah 
yarışının başladığı bu sırada ltalyada 
ki bu nüfus vaziyetinin, geçen hafta 
içtima eden büyük faşist meclisini 
meşgul etmemesi mümkün değildi. 

Filhakika faşist meclisinin bu mesele 

jle hayli mzşgul olduğunu Roma'dan 

verilen haberler bildirmektedir. Esa· 
aen İtalya h .. k.. • b 
1 

. u umeti u nüfus mese • 
esıyle daima l 

k . meşgu olmuştur. Fa -
at meclıs ta f d .. ra ın an verilen yeni ka-

rarlar şoyle hulasa edilebilir: 

. 1 - Memuriyete tayinde ve iş ve
rılrnekte aile sahibleri bekarlara ter· 

cih edilecek. 
2 - Büyük aileli memurlar ve İŞÇİ· 

ler daha yüksek maa§ ve ücret ala • 
caklar. 

3 - Büyiik aile hayatmm istikra • 
rını teınin için bugünkü demografi 
tedbirleri ıslah edilecek. 

4 _ Genç İ§çi)ere evlenme ikraz-

ları yapılacak. 

5 _ Büyük aileler arasında bir 

milli birlik teşkil edilecek. 

6 _ Demografi meseleleriyle ıne§~ 
gul olmak için salahiyetli bir idare ku-

rulacak. uk 
Almanya'ya gelince; a§ağı y arı 

. . d lan bu memle· 
İtalyanın vazıyetın e 0 

1 
kette de eheıniyetli tedbirler a ınak

'" f u artırın 
nıaktadır. Almanlar nu us h'"künıle-
için ceza kanunlarının bazı u 

1. k dın ve er· 
rini değiştiriyorlar, Ev 1 a . 
keklerin biribirine karşı sadaka~sıkz • 
• h "k'" lerı ~ lıği için çok ağır ceza u uın k 
nulınaktadır. Çocuk düşürmek, çoc~ 
doğurmaya mani olacak propagan a 

Yapmak da cezalandırılacakbr. ~ ta]~a 
Ye Almanya da alınan bu tedbırlerın 
l\Üfusu arttırmak hususunda ne dere

ce Yardımı olacağını zaınan göster~
<:ekti . .. hassısları nu· r. Demografı mute . k 
fus artrnasında alınan tedbirlenn pe 
-~ .. . ' 'dd' ediyorlar, ıııuessır olduğunu ı ıa 
~ .. f · k karı-

u Us artması ve eksilmesı ço . • 
Jtk b. . d" içtıınaı ır takım siyasi, iJcbsa ı, 

'1:e Psikoloji şartlarına bağlıdır. Şu 
bıuhakkaktır ki dünyanın nüfusu a:· 
'ttyo., o d.. ın nu· fu · oksan sene evvel unyan 

.. su bir milyar yüz milyon iken bu· 
gun ik' · ' kın•§ " tu- 1 nıılyar yüz milyona çı 

·Yan· b" 'k' · ı· art· lt'I 1 ır asır içinde ı ı ınıs 1 
1§tır A 1 · · nü • fu 

1 
· vrupa memleket erınııı 

'Üs arı ise eskisine nisbetle o kadar 
ı-atle .. tle art· 

tığ1 • artmıyor. Onun da sura 
bır d.. . lA .ki yu'"z •e-lle e ~vır vardı. Mese a ı " 

~i1 .. Vl.>el Avr<ıpanın nüfusu yüz kırk 
-•on ., 

~il · ~~'l huP."ün beıı. yu" z on dokuz 
l'oxı ' :r 

lııt aı- a çıkmıştır. Fakat bu devir ar· 
~ ltarla k "fu u 

Cephelerde harp devam ediyor 
Barselon, 17 (A.A.) - Asilerin tay .. 

ı i dün Barselon limanını bombar• yare er, 
d an etmişlerdir. 7 ölü ve 34 yaralı var• 
d:~ Tayyareler, 3.000 metre yükseklik· 
ten uçuyordu. Bulutlar, tawareleri yarı 
yarıya örtüyordu. 

Bombardıman 
vaıensiya, 17 (A.A.) - Hava ve 

bahriye nazırları, 25 tayyarenin dün Gu
adalajan eyaletinde Brihuega bölgesinde 
asilerin mevzilerini bombardıman etmiş 
olduklarını tebliğ etmektedirler. 

Tayyareler, 7 50 bomba atmtşlar ve 
düşmanı ağır zayiata uğratmışlardır. 

Asilerin 3 tayyaresi düşürülmüştür. 

12 hükümet tayyare.i düşürüldü 
Avila, 17 (A.A.) - Dün neşredilen 

bir tebliğ, Frank.o kuvvetlerinin Jarama 
mrntakasındaki tazyiklerinin devam etti· 

ğini bildirmektedir. 
Guadalajara cephesinde hükümet 

tayyarelerinin bombardımana rağmen 

milislerin Triuke'e karşr yaptıkJan kar
şılık taarruzlar, tardedilmiştir. Bu son 
günlerde 14 hükümet tayyaresi düşü· 
rülınüştür. 

Salamaoka, 17 (A.A.) - Resmi 
harb tebliği: Las Rezas bölgesinde düş
manın zayif bir hücumu püskürtülmüş
tür. Düşman, 16 ölü bırakmıştır. 

Guadalajara cephesinde iki düşman 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Demiryolunu bombardıman 
Madrid, 17 (A.A.) - Avila eyale

tinde cumhuriyetçi topçu kuvvetleri, 
Navalperal'ı ve Avila'ya giden demiryo
lunu müessir bir surette bombardıman 
etmiştir. 

Londra, 17 (A.A.) - Havas muha
biri bildiriyor: 

Fransa hükümetinin İspanya'ya gön· 

derilmekte olan italyan kıtalanna İngil· 
tere'nin dikkatini çektiği bildirilmekte
dir. Söylendiğine göre, son zamanlarda 
İspanyaya yeniden italyan askerleri gc! · 
miştir. 

İngiltere, Cebelüttarik'taki deniz 
kuvvetlerine bu hususta tal1kikat yap· 
malan hakkında talimat verdiğini bil
dirmiştir. Hükümet Cebelüttarik maka
matmın raporunu alır almaz bu husus
ta bir karar ittihaz edecektir. 

İyi haber alan mahfiller, İspanya'• 
dan gelen ilk malt1mat;n menfi mahi
yette olduğunu bildirmektedirler. 

V alansiyadaki Sovyet elçisi 
Valenisya, 17 (A.A.) - Sovyet 

Rusya'nın yeni elçisi B. Leon Gaiskis, 

güven mektubunu cumhurreisi B. Aza

na'ya takdim etmiştir. Bu münasebetle 

söylediği nutukta elçi, demiştir ki: 

"- Sovyet Rusya'run politikası bü

tün milletlerin milli hakimiyetine ve 

her milletin kendi mukıtdderatuu tesbit 

etmek hususundaki mukaddes hakkrna 

riayet etmek esasına dayanır. 

B. Azana, İspanyol milletinin sovyet 

Rusya'nın teveccühüne güvenebilece

ğinden emin olduğunu söylemiştir. 

Balkan antantı 

ekonomi konseyi 
A 

. 17 (A.A.) - Balkan Antan. 
tına, . . 

Ek Oıni Kanseyinin beşıncı top. 
tı on T" k 

d 
i yarın açılacaktır. u1 ve 

lantı evres . 
ı.... etleri bu sabah gelanşler-

yugoslav ,,,..y 11 
heyeti bu akşam be~ e

d" Romanya ır. • ·n çalı~ası bir hafta ka-
niyor. l{ons-~ı 
dar sürecektır. 

~ tlerin on sene için-
i dir Sovye 

SoYfet er . ınilyon kadar artmış-
de nüfusu otuz 

tır. · it lyayı telaşa düşü -
AhnanYa ve .. afus eksilmesi karşı· 

. et bunu k .. 
ren vazıY d da genişleme ıçın 

Avrupa ışdl b' sında, beıniyetli sebe ın or· 
ileri sürülen en e d- Milletlera· 

•--ı olıJlaSI .. • 
tadan kalıu .. ş l si emperyaliz • 

fi ınese e 
rası denıogra - ~ · halini alınıştı. Bu 

yeni teknıgı · eli tek -
ınanın duldan sonra şun 
silah kaybol d ğiıt:İJ'Plek lazon. 
niği yeni baştan e A. ş. ESMER 

Frankonun askerleri Malaga sokaklarrnda 

O. Çemberleynin ölümü 

lngilterede F ransada 
büyük acı uyandırdı 

B. Ostt•ıı Çemberlayn kendis!'yle beraber Lokarno anlaşmasrnı imza 
eden Briyan ve Str escma11w arasrnda. 

Londra, 17 (A.A.) - üsten Çemberlaynın öldüğü haberleri Avam 
kamarasında derin bir teessürle karşılanmıştır. Eğer Çemberlayn A • 
vam kamarasında iken ölseydi heyecan bundan daha fazla olamazdı. 

Bütün farka arkadaşları ve hatta po· bulunmuştur. İngiliz parlamentosunda 
litik muarızları kendisini çok sever ve şimdiye kadar bu kadar kalan kimse 

ona büyük bir saygı gösterirlerdi. Hiç yoktur. 
bir parti'de düşmanı yoktu ve tenkitci- 1914 senesinde babasının ölümün-

leri de pek azdı. Avam kamarasındaki in- den sonra onun seçim dairesi olan Bir-

tiba şudur: çok uzun sene'erdenberi hiç mingham'da namzedliğini koyarak ko-
bir parlamento azasrmn ölümü bu ka
dar derin bir teessür uyandırmamıştır. 

Loid Corc bu ölüm haberini alınca 
"Çemberlayn hayatımda tanıdığrm en 
namuslu ve en dürüst adamlardan biri 

idi" demi~tir. 
Paris, 17 (A.A.) - Fransız basını 

Osten Çemberlayn'm ölümünü büyük 

bir teessürle kaydetmektedir. 

"Lö Jur'' diyor ki: Son elli sene i
çinde memleketimiz hakkında daima iyi 
hisler beslemiş olan bu büyük ingiliz 
devlet adamının ölümıinü fransız!ar de
rin bir acı ile haber alacaklardır. 

"Pöti Jurnal", bu ölümün matemini 
taşımakta !ngılterenin yalnız kalmıya
cağını yazarak diyor ki: 

"Osten Çemberlayn, bütün hayatın
ca memleketin sadık bir hizmetkarı ol

muştur.'' 
Figaro da şöyle yazmaktadır· Onun 

kök salmış bir fikri vardı: medeniyet
leri kurtarmak için İngiltere ile Fransa 
ele le vermelidir. 

Çemberlayn'in bize miras bıraktığı 
bu kanaat üzeunde yürümeliyiz. 

Çemberlaynm hayatı 
Dün akşam 73 yaşında olduğu hal

de Londrada ölen Sir Osten Çember. 
layn, Rugby'de sonra da Kembriç'de tah
sil etmiş ve mektebten çıkar çıkmaz 
politikaya girmişti. Takib edeceği yol, 
esasen çizilmişti. Çünkü babası impa
ratorluğun ekonomik sahada himaye u
sulünün adeta bir havvarisi ve parla. 
mentonun en çok çekindiği ve hürmet 
ettiği J osef Çemberlayn idi. 

Osten Çeınberlayni ilk defa olarak 
1892 de Vorçester kontluğunda mebus 
seçilerek parlamentoya girmiş ve fası. 
Hısız 43 sene parlamento azalığında 

tayca mebus seçilmiştir. 

Bu asrın başlangıcında sırasiyle 

amirallik sivil lordluğu, hazine neza-

retinin ali sekreterliği ve posta nazır

lığı makamlarım işgal etmiştir. 

1903 ile 1904 arasında başvekalet. 

ten sonra hükfunetin en büyük maka-

mı ?lan maliye nazırlığını ifa etmiştir. 

1915 ten 1917 ye kadar Hindistan 

nazırlığında bulunmuş ve iki Baldvin 

kabinesinde hariciye nazırlığını yap. 

mıştır. 

O. Çemberlayn, muktedir bir idare

ci ve şayanı dikkat bir hatib olmakla 

beraber, hiç bir zaman muhafazakarla. 

rm liderliğine girmemiş ve hükOmet 

başkanlığını deruhte etmemiştir. 

Lokarno muahtdelerinde Çember-

layn ismi Brian ve Streseman isimleri

le beraber söylenmiş, Çemberlayn. pek 

çetin bir rol oynamıştır. Çünkü hürri

yetine kıskanç] ıkla bağlr bir milleti, ilk 

defa olarak tarihi bir teahhüde girmeğe 
sev ketmiştir. 

Paris Serai~i 
~ 

bırakıl1mıyor . • 
gerı 

Paris, 17 (A.A.) - Bir sabah ga. 
zetesi, İngiliz kıralmın taç giyme şen-

likleri dolayısiyle serginin 20 mayısa 

geri bırakılacağını ıycumıştı. Sergi baş 

komiserliği, hiç bir şeyin değişmediği-

ni ve serginin bir mayısta açılarak 2 

mayısta da halkın gezmeğe başlıyaca-

ğını bildirmiştir, 

ko'nun memleketimizi ziyareti hadisesi
ne tahsis etmiştir. Balkanlar arası dost• 
luk ve tesanüdün büyük kıymetini te
barüz ettiren muharrir, ıık temasların 
ne kadar faydalı olduğuna işaret edi-

yor: 
•·Balkan memleketlerini bağlayan a· 

!akalar gittikçe artıyor, sık sık temas-
larda bulunmak icab ediyor. Bu temas
lar yalnız umumi Balkan loplantdan 
halinde kalmıyor. Her Balkan memle
keti ile diğerleri arasrnda ayrı ayn dost• 
luk binalaı·ı da kuruluyor ve it birliği 
esasları kuvvetleniyor ve genişli.yor. ı. 
ki Balkan memleketi arasında kuvvet· 
]enen bir bağ, bütün Balkan bağlarının 
ayni zamanda kuvvetlenmesi demektir. 
Bu yeni yeni bağlar da umumi Balkan 
toplantıları haricinde bu defaki Anka· 
ra mülakatı yolunda mülakatlara lüzum 
hasıl ediyor. 

Dünya en büyük buhranlardan biri· 
ni geçiriyor. Avrupa sulhu kuvvetli 
ıcdlere muhtaçtır. Bu ıedJerin en mÜ· 
essi.rlerinden biri de hiç ıüpbeaiz Bal • 
kan sedleridir. Balkan birliğinin kuv• 
vetJenmeıi yolundaki her adım, Anu· 
pa sulhuna bir hizmet teıkil eder. 

Bu bakımdan B. Antoneako'ıaın An. 
kara seyahati en mükemmel bir ndh 
tezahürü diye kartılanmalıdtr. lki Bal. 
kan memleketinin müme11ili bir araya 

gelince: "ne konuıauklar?" diye me.. 

rak etmeye aebeb yoktur. Konuıulcak 

mevzu mutlaka sulhun kunetlenmeai
ne ve iki memleket arasındaki iktisadi 
it birliğinin ve içtimai yakınlığın art
masına aiddir. 

Fakat B. Antonesko'nun ziyareti 
yalnız sulhun ve Balkan bağlamııo bir 
kat daha teyid edilme•ine bir i.mil de
ğildir. Bunu türklerle romenler arasın
daki çok sıkı ve saminü dostluğun te
zahürüne bir vesile djye karfılamakla 
da iktifa etmeliyiz. 

B. Antonesko ve çok meziyetli müa. 
teşarı B. Badulesko gibi, Avrupamn 
çok kıymetli iki adamım ıabsen mem

leketi.mizde selarnlamağı da aynca bir 
şcrefbilir ve kendilerine candan ''Rot 
gel diniz I '' deriz. 

* ÖKÜZ OLMAK ISTIYEN KURBACA 

KURUN'da Asını lJs, sabık Negüs•. 

ün bir Suriye liderine göndermiı oldu. 

ğu gülünç mektubu bahiskonuıu yapa

rak diyor ki : 

"- Suriye vatanileri iyi bilsinler ki 
Türkiyenin bir Roma ıiyaıeti yoktur. 

Türkiye sömürge istiyen ve arayan bir 
devlet değildir. fakat kendi hududlan

na bitişik olan Hatay türklerinin henüz 

istiklalini bile almamı, olan arab sun. 
ye tarafından sömürge: olarak iıtenil

meıine asla teharnmül edemez. Şayed 

Suriyenin başına geçenler, baflarma 
böyle bir fikir korlar da mecnunane bir 

macera siyasetine dokülürlerse l..afoo

len'in efsanelerindeki "öküz olmak iıtİ· 

yen kurbağa" nın akibetine uğrarlar.'' 

• SURlYEDE T AHRIKLER 

SON POSTA'da Muhiddin Bırcen, 

Fransanın Suriye komiserinin yeni bir 

ermeni meselesi ; u·· ,t:.. •• i ... , ' .. ·· ·• 

bir gayretle çah§makta olduğ-unu ha· 

ber vererek, bu tahrikçi faaliyetini Jü. 

zumsuz ve neticesiz olacaiına ipret e. 

diyor ve diyor ki: 

"- Dünyanın yeni ve İn1m1i bir Iİ· 

yasel takib etmesi davasımn ıene?erden 

beri müdafaasını yapmıf bir insan o

lan B. Blum'a türk demokratlarının hala 

emniyetleri olduğunu söylemeyi unut

nuyacağız: Berulla Fransayı temail e.. 

den B. Dö Martel'in gazetesi, türk mil

letinin en hassas damarına basmakla 

kendi kendisine geniı bil' serbeıti ver

miş görünüyor. Son tarihin mulum bir 

milleliıte zalimlik isnad eden, büyük 

devletlerin emperyalizm hislerine ilet 

olarak şimdiye kadar pek çok kurban 
vermiş olan bir milleti yeni maceralara 
sevketmeyc çalışan bu siyasete bir ni
hayet vermek, Türkiye Fransa dotslu· 
ğu namına da İnsanlık namına da çok 

güzel bir iştir." 

ti. · almı tır. Bugün nu s 

~-a-~--~--~~---~--~~--~--~~----~--
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İran Dış Bakanı ile 
doktor Aras arasında 
Ankara, 17 (A.A.) - Majeste 1ra.ı 

Şahin'l<'hmın yıldömlmü münasebeuyle 
aşağ daki telgraflar teati edilmiştir: 

Ekselans Enayetullah Samiy 
Dış Bakanı 

Tahran 

Majeste emperyal İran Şahin~Jıının 
doğumunun yıldönümü münasebe:i.yle 
en hararetli tebriklerimi Majeste ile 
muvafahham ailesinin saadet ve asii 
dost milletin refahı için beslediği u 
hararetli temennilerimi ekselanslarına 

arzetmekle mübahi bulunuyorum. 
Dr. T. R. ARAS 

Ekselans Dr. Aras 
Anka::ıt 

Majeste emperyalin doğumunnu yıi
dönümü mynascbetiyle izhar buyurdul..
lan nazik tebrik ve temennilerden dold· 

yı Ekselanslarına hararetle teşekkür 

ve muvaffakiyetiniz ve Türkiyenin :·e
fahı için pek samimi temennilerimi .ır
zederim. 

SAMlY 

lstanbul belediye 
büdcesi kabul edildi 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Şehir 
meclisi bugün şubat toplantı devresi. 
nin son içtimamt yaptı. İhtik§r komis
yonuna B. Mustafa Aşkını seçti. Ka
ra.köy köprüsü için on bin lira tahsisat 
daha verdi. Hastahanelerde ayakta te-

davi edileceklerin tabi olacağı ücret 

tarifesinin teabitini nisan devresine bı
raktı. Nihayet belediye ve vilayet büd. 

cesi on bir milyon yüz elli dokuz bin 
küsur lira olarak tesbit edildi. Bunun 
beş milyon 537.335 lirası belediyenin
dir. Büdce 53 mevcud azadan bir mu
halif reye karşı 52 reyle kabul edildi. 

Girid halkının Elen kralına 
kaJ'!ı sevgisi 

Atina, 17 (A.A.) - Atina ajansı 
bildiriyor: Gazeteler, kıralın Girid aha
lisine, büyük şevkle gösterdikleri bağ
lılıktan dolayı teşekkürlerini bildiren 
beyannamesini ve başvekilin kırala kar
şı gösterilen büyük sempatiden dola
yı Girid halkına karşı çektiği tebrik 
telgrafı üzerinde tefsirlerde bulunu

yor. 

Gazeteler, adanın milli birliğe kati 
tekilde ifade etmek suretiyle verdiği 
manevi dersi eh.emiyetle kaydetmek. 
tedirler. 

Şuşnig'in Roma ziyareti 
Roma, 17 ( A.A.) - İyi haber alan 

mahfillerde bir kere daha söylendiği
ne göre, Nisan ayında Avusturya Baş
vekili B, Şuşnig'in Romaya yapacağı 
seyahat, biç bir hususi mahiyet taşıma.. 
maktadır. Bu seyahat, Roma protokol ... 
larında bulunan temas halinde bulun. 
nıak hakkındaki kayıddan doğan bir 1 

\ z~yar t olacaktır. 

Paris, 17 (Hususi) - Dün gece P.ıris
te Klişi'de kanlı karğaşalıklar olmuş

tur. İkisi polis memuru olmak üzere 6 
kişi ölmıiştür. 200 den fazla yaralı var
dır. 

Hadisenin sebebi şudur: 
Albay dö la Rok'un eski "Ateş haç,, 

cemiyet, azaları Klişi'deki Olima si
nemasmda, Klod Farerin Harb isimli e-
serinin {ilmini seyretmek üzere loplan
mı,lardır. Polis esaslı koruma tedbirle
ri almış bulunuyordu. Sosyal cephe aza
lannın içerde olduğunu anlayan komü
nistler sinemanın önünde toplanmıya 

başlamışlard r. Üç bin kişiyi bulan ko
münistler sınemaya doğru ilerlemek iır 
tem.işler, polis karşı dumıağa kalkışmış, 
bunun üzerine hakiki bir çarpışma baş

lamıştır. 

Nümayişçiler önce yerlerden sökü
len kaldırım taşları ve ağaçları da dahil 
olmak üzere ellerine ne geçirirlerse po
lisin üzerine yağdırmaya başlamışlar

dır. 

Hakihi bir harb: 

Biraz sonra da komünistlerden biri 
bir el silah atmış ve bundan sonra kar
şılıklı bir ateş başlam.ştır. Öyle bir an 
gelmiştir ki, meydan hakiki bir harb 
yeri halini almıştır. Polis, kuvvet lste
mek zorunda kalmış ve ancak sabaha 
karşı komtınistlerin kurduğu 23 barikad 
birer birer hiicumla zaptedilmek sure
tiyle sükun sağlanabilmiştir. Nüma
yişçiler enteınasynal marşı söyliyerek 
dağ lmışlardır. 

Bir çarpqma daha 

Dün gece Asnier'de de buna benzer 
bir karışıklık olmuş ve polis işe karış
mak zorunda kalmıştır. 23 yaralı var
dır. 3 kişi tevkif edilmiştir. 

Klişi çarpışmalarında 500 polis ve 
40 askeri polis müfrezesi bulunmu:ıtur. 
20 komünist tevkif edilmiştir. 

Sosyal parti bir tebliğ çıkararak dün
kü kargaşalıkların komünistler tarafın
dan hazırlanmış bir komplo olduğunu 
kaydetmiştir. Tebliğde iddia edildiğine 
göre, dun akşamki miting, Klişideki 

fransız sosyal partisi azalarının ayhk 
toplantılarından başka bir şey der.ildi. 

İç bakam B. Mak Dormoy. poli di
rektörü B. Langcron ve başbakanın 
hususi kalem şefi B. Blumel hadisi! ye
rine gelmi ı,;lerJir. B. Blumcle iki kur
şun isabet ederek yaralanmış ve hasta
haneye kaldırılmıştır. 

İçerlerinde asker ve polis kuvvet· 
leri bulunan 100 kadar kamyon sinema
nın ve belediyenin yan sokaklarında 
beklemektedir. Sergi işçileri l.ıir saatlik 
bir dayanışma grevi ilan etmişlerdi. A
ğır yaralılardan 140 tanesi polistir. lç 
bakanı resmi bir tebliğ neşrederek bü
tün fransızların soğuk kanlılıklar mı 
muhafaza etmelerini bildirmiştir. 

Gaz~teler ne diyor? 

Komünist partisinin organı olan U
manite, hadise hakkında uzun boylu i
zahlarda bulunmakta ve ateş açmak 
emrini kim verdi? sualini sorarak, sos. 
yal partinin dağıtılması ve bu partı 
şeflerinin tevkifini istemektedir. 

Eko dö Pari ise kabahati B. Blum'· 
da bularak "komünistlerle işbirliği ya
pan Blum hükümeti bakanları şimdi ne 
yapacaklar? Söz onlarındır. Bu bakan-
1:1:. artık komünistlerle her tür 1ü işbir· 
lıgınden :vaz geçmelidirler.'' diyorlar 

Populer gazetesi, hfıdisenin zanlıla. 
rı olarak, bazı polis şeflerini göste:. 
mektedir. 

Blum kabinesinin mevkii 
Faris, 17 (A.A.) - Havas bildiri

yor: Klişi hadiseleri neticesinde B. 
Blum hükümetinin tehlikede bulundu. 
ğunu ve hatta filen çekilmiş olduğu 

hakkında yabancı memleketlerde bazı 
haberler yayılmaktadcr: bu haberlere 
göre, resmi binaların ve B. Blum'un 
evinin muhafazası için de hususi ted
birler alınmıştır. 

Hükümetin ve sendika gruplarının 
tebliğlerinden de anlaşıldığı gibi, bu 
haberlerin hükümetin vaziyetine aid 
olan kısmı tamamen asılsızdır. Diğer 

taraftan resmi binalar• ile B. Blumun 
evinin muhafazası için hiç bir hususi 
tedbir alınmadığı ise gözle görülen tes
bit olunabilecek bir hadisedir. 

Şurasını da kaydetmek gerektir ki 
saat 20,30 a kadar bugün umumi mahal
lerde herhangi bir hadise olduğuna da
ir hiç bir haber yoktur. 

Hükümet şiddetli tedbirler alıyor 

Paris, 17 (A.A.) - Neşredilen reır 

mi bir tebliğde şöyle deniyor: 
Hükümet, .ihmalsiz, bütün ınesulleri 

takib etmeye, bunları ağır surette ce
zalandırmaya ve aynı zamanda bütün 
memlekette umumi durluğu ve sosyal 
aulhun korunması için tedbirler alma. 
ya karar vermiştir. Bu kötü saatte, bü
kü.met bütün vatandaşlara, bütün parti
lere hitab ederek kendilerini halk ara· 
smda karışıklık saçabilecek her türlü 
hareketlerden meneder. Hükümetin iş. 
çi sınıfına güveni vardır ve bütün kış.
kırtmalara rağmen, işçi sınıfının so
ğukkanlılığını ve birlik azmini muha
faza edeceğine emindir. 

Parlamentoda akisler 

Paris, 17 (A.A.) - Mebuslar mec
lisi koridorlarında Kliş h!diseleri ha
raretle münakaşa edilmektedir. 

Mecliste hükümete birçok istizah 
takrirleri verileceği muhakkak gibi
dir. Miralay dö La Kok'un fransız sos
yal partisinin parlamento grupu şefi 
lbarnegaı·ay tarafından bir takrir veri
leceği gibi komünistler de bir takrir 

verecektir. 
Diğer taraftan hükümetin de yeni 

taşkınlıkların önüne geçmek üzere ka. 
nuni tedbirler alınası ihtimali bulun
duğundan meclisin tatilinin geri bıra
kılacağı kuvvetle sanılmaktadır. 

Borsada fena akisler 

Paris, 17 (A.A.) - Ktişi hadiseleri 
borsada fena tesir etmiş ve milli müda· 
faa istikrazının ikinci tertibinin talı. 

min edilen muvaffakıyetli geliııoimi 
durmuştur. Bütün kıymtelerde dü~ük

lük vardır. 

Büyük miting 
Faris, 17 (A.A.) - Kabinede yalnız 

K'işi hadiseleri görü~ülmüş, BB. Blum 
ve iç bakanı Dormoy, nizamın ne suı t:t
le sağlandığını anlatmışlardır. Tahkikat 
daha bitmemiş olduğundan, bugün hiç 
bir ceza kararı alınmamıştır. 

Bu akşam için, Klişi belediyesi bi
nası içinde yapılmak şartiyle, bir pro
testo toplantısına müsaade olunmuştur. 
Belediye binası etratında sıkı inzibat 

tedbirleri alınacaktır. 

Yarın Blum parlamentodaki sol ce
nah gnıp'arı delegasyonunu kabul ede
cek ve öğleye doğru parlamento bina
sında sol cenah grupları toplantısına 

iştirak eyleyecektir. 
Yarın için umumi bir grev beklen-

mektedir. 

Bununla beraber, grev, umumi hiz
metlere şamil olnuyacaktır. 

Miting başlarken 
Par:s, 17 (A.A.) - Kesif bir halk 

kütlesi, bu akşamki miting için, bayıağı 

matem alameti olarak yarıya indirilmiş 
o'an Klişi belediyesi binasının önünde 
toplanmıştır. Bu miting sırasında faşist 
teşekküllerinin fili ve tam bir surette 
dağıtılması istenecektir. 

Arada sırada bazı bağr•şmalar 

işitilmekte enternasyonal marş söylen
mektedir. 

Saat 18 i çeyrek geçe, bazı hatibler 
belediye binası mcrdıven!erinden halka 

söz söylemektedir. Bundan sonra Klişi 

belediye reisi B. Offray söz almış, hal
kın mitinge kesıf bir surette iştirakini 

istemiş ve ayni zamantla halkı sükuna 

da davet etmiştir. B. Offral, bu akşam 
buraya polis kuvvetlerinin gelmeme
si için bir heyetin başvekil B. Bluma 
gitmiş olduğunu bildirmiştir. Sonra söz 
alan bir sosyalist hatıb ise, kurbanların 
hep işçiler tarafından verilmesinden do
layı acılarını bi'dirmtştir. 

B. Leon Döğreli 
yaraladılar 

Brüksel, 17 (A.A.) - Reksistlerin 
lideri B. Leon Döğrel, dün akşam Ber
şemde yapılan miting sırasında bir şa
hıs tarafından atılan bir bira bardağının 
isabetiyle yaralanmıştır. 

Dilbekte yapılan ikinci bir miting· 
de diğer bir nümayişçi, B. Lcon Döğ· 
relin üzerine yakıcı bir mayi atmıştır. 

Reksist liderinin yüzüne bundan bir 
damla rastlamış ve hafifçe yakmıştır. 

Şehirde büyük bir faaliyet ve hare
ket hüküm sürmektedir. 

Çarpı§maların bilançosu 

Paris, 11 ( A.A.) - Klişideki hadi
selerin kati bilançosu şudur: 

Nümayişçilerden S ölü, 
Üçü ağır olmak üzere polislerden 

157 yaralı, 
Üçü ağır olmak üzere cumhuriyet 

muhafız kıtaları ve gezili kıta/ardan 84 

yaralı, 

Birkaçı ağır olmak üzere niimayiş-
çilerden 80 yaralı, 

Tevkif edilen 18 kişiden 11 i serbest 
bırakılmıştır. 

Blumerin srhi vaziyeti iyidir. 

Nümayiıte 10.000 komünist vardı 

Faris, 17 (A.A.) - Gazeteler bu ge· 
ce Klişideki kargaşalıklar hakkında bir 
çok tafsilat vermektedir. Bu tafsilata 
göre fransız sosyal partisinin tertib et
tiği mitinge aşağı yukarı 500 kişi işti
ra ketmiştir. Buna mukabil, nümayiş 
yapan komünistler sayısı 10.000 kadar 

idi. 

Solcuların istedikleri 
Paris, 17 (A.A.) - Sol cenah par· 

tileri delegasyonu bu akşamki toplan
tısı sonunda bir tebliğ neşretmiştir. Bu 
tebliğde deniyor ki: 

Heyet, başvekile başvurmaya karar 
vermiştir. Heyet, bu gibi hadiselerin 
memlekette tekrarlanmasını görmek 
arzu etmemektedir. 

Parlamento koridorlarında öğrenil· 
diğine göre komünist delegeler mesuli
yeti Miralay de la Rokun partizanlarma 
ve polise bulmaktadır. 

Alman gazetelerinip yazdıkları 
Berlin, 17 (A.A.) - Gazeteler kanlı 

Klişi hadiselerini tefsir ediyorlar. 
Berliner Tageblat gazetesi bu hadi

seleri, komünistlerin milli müdafaa is
tikrazındaki mali başarıya bir cevab o -
larak görmektedirler. 

Gazete diyor ki: 
"Klişi sokaklarında harb teşlrilatr, 

komünistlerin, kendileri dış.nda ve hat
ta belki de kendilerine karşı tatbik edi
lecek olan milli dayanışma eseri hak
kında ne düşündüklerini gösterir.,, 

Angrif yazıyor: 
,,Fransada politik vaziyet şüphesiz 

gittikçe daha fena olacaktır. Blum sis
temi ciddi bir buhrana maruzdur. 

Ehemiyetli hadiseler hazırlanmakta
dır. 

Hatay anayasası 

( Başı 1. inci s:ıyfada ) 

liyetler ve gayri askerilik meseleleri 
hakkında teknik etüdler hazırlam:ştır. 

Komite, yeniden !.ı nisanda toplan
maya karar vermiştir. Komite, aynı za
manda, lüzumu takdirinde komiteye mü
temmim izahc.t vedmek üzere görm~n
lerin yeniden Cenevreye çağırılmaları
nı da kararlaştırın ştır. 

B. Menemencioğlu geliyor 
Cenevre, 17 (A.A.) - Anadolu A

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
B. Numan Menemencioğlu bu gece 

Ankaraya doğru buradan hareket etmis
tir. B. Necmeddin Sadık ile türk heye
tinin diğer adbı cuma günü hareket 
edecektir. 

ıs .. 3.1931 

Filistin de 
çarpışmalar 

Vaziyet çok kötüleşti 
Kudüs, 17 (A.A.) - Filistinde ye· 

niden bir takım suikasd·er olmuştur. 

Safed'de tedhişçiler lıir yahudiyi öldiır· 
müşlerdir. 

Suriye hududunda da hayvanları a
lıp götürmüşler, çobanı yaralamışlar ve 
imdada gelen köylüleri de öldürmüşler
dir. 

Yahudilerin protesto hareketi biıyü• 
mektedir. Histadruth partisi yahudi ce
maatlarını tedhişçilerin taarruzlarına 

karşı kuvvetle karşı koymıya çağırmış• 
tır. Parti hükümetin şiddetli tedbir'er 
almasını ve bazı gazetelerin kapanma
sını istemektedir. Tel - Aviv•de genç 
yahudileri yetiştirmek için polis kursla· 
rı açılmıştır. Aşın yahudi mahfillerinde 
galeyan gittikçe· büyümektedir. Doğru· 
dan doğruya harekete geçmeği teşvik 
eden bazı risaleler yakalanmıştır. 
· Hükümet gereken bütün tedbirleri 
almıştır. 

Kudu• mültüıü l bniısut'la konu§tQ 
Kudüs, 17 (A.A.) - Kudüs müfti· 

a~ dün Mekkc'den buraya gelmiştir. 

Müftü kıral İbnisuud ile Filistin mese• 
lesi hakkında görüştüğünü bildirmi§tir. 

Hadiıeler devam ediyor 
Kudüs, 17 (A.A.) - Burada vuku• 

bulan bazı hadiseler, yeni bir karışık· 
lık devrinin başladığı kanaatini veriyor:~ 
Arablarla yahudiler arasında bir kaç Ö• 

lü vermeden neticelenmiyen bir hadiso 
olmadığı gün yoktur. 

Bugün de Filistin'in şimalinde Safcd 
civarında bir arab öldürülmüştür. 

Bugünkü konferans 
Cebecide Sıyasal Bilgiler Okulu 

konferans salonunda, sıhhat ve sosyal 
yardım Bakanlığı Hıfzıssıhha işleri 

dairesi reisi doktor Bay Asım Arar 
tarafından "Memleketimizdeki salgın 

ve içtimai hastalıklarla yapılan müca• 
dele faaliyeti ve neticeleri, diğer mem• 
leketlerde aynı işler için sar!edilen 
faaliyet,, hakkında altı konferans ve .. 
rilecektir. 

Her perşembe günü saat 13.30 da ve• 
rilecek olan bu konferansların birinci• 
sine 18-3.1937 de başlanacaktır. Bu 
konferanslara her istiyen gelebilir. -

RADYO 1 
ANKARA 

Öğle Neşriyatı: 
12,30 • 12,50 Muhtelif plak ne~riyatr1 

12,50 • 13,15 Plak: türk musikisi ve 
halk şarkıları, 13,15 - 13,30 Dahili ve 
harici haberler, 17 ,30 - 18,30 İnkılap, 
dersleri (Halkevinden naklen). 
Akşam neşriyau: 

18,30 - 19,00 Muhtelif plak neşriyatı 
19,00 -19,30 Türk musikisi ve halk şar
kıları (Makbule ve arkadaşları), 19,45 • 
20,15 Türk musikisi ve halk şarkıları 

(Hikmet Rıza ve arkadaşları), 20,15 • 
20,30 Konferans: Kazım Nami Dunl 
(Terbiye), 20,30 • 21 Plakla dans mu.ı 
aikisi, 21 - 21,15 Ajans haberle. 
ri, 21,15 - 21,55 Stüdyo saloa orkestra • 
sı, (1 - E. Bach Reveil du PrinteınpSı 
2 - Kalman Faschingf ee, 3 - Lcon Ca• 
vallo Zaza, 4 - Brusselmanıı Reve de 
boncur, 5 - Manisuzsko Halka, 6 -
Gilbert Aus der Posse), 21,55 - 22,00 
Yarınki program ve İstiklal Marşı. 

İSTANBUL 

Ôğle N~riyatr: • 
12,30 Plakla türk musikisi. 12,50 J!a-t 

vadis, 13,05 Muhtelif plak aeşriyatı; 
14,00 Son. 
Akşam Neşriyatı: 

17 ,00 İnkılap dersleri üniversited~ 
naklen YusufHikınet Bayur, 18.30 J' k• 
la dans musikisi, 19,30 Konferans: po 
tor Salim Ahmet (Cihazı hazini tufeY• 

fı11• 
latı), 20,00 Sadi ve arkadaştan tara ı, 
dan türk musikisi ve halk şarkıl~·~· 
20,30 Ömer Rıza tarafından arapça s;.ıl" 
lev, 20,45 Safiye ve arkadaşları tara sa• 
dan türk musikisi ve halk ~ıJarl· v-ı 
at ayarı, 21,15 Orkestra, 22,~~ ~jan:og• 
borsa haberleri ve ertesi gunun P pC
ramr, 22,30 Plakla sololar opera ve 

0 

ret parçaları, 23,00 Son. ----------
Hasta Bakıcı Aran1Y0

" 
~ '·aletinde!\ 

Saglık Yurdu Sıhhat Ve!' ara-
ves.ikalı bir hasta bakıcı veya ~~ 
maktadır. 1 -

1 



Dün akşamki yemek'!!_ 

Türkiye ve Romanya dış 
hakanlarının nutukları 

Memleketten 
kısa haberler 

1 Adisababadaki 1 8. Musolini 

Ankara garında halk, B. 

( Başı ı. inci sayfada ) . . 
Samimi ve semereli A tina tef"ki 

mesaisinin ferdasında ekselanslarının 
Türkiyey_e oıuvasalatı, bu pek cemi.~e
kar ziyarette, kendisini dost ve mut
tefik Romanyaya bağhyan kar,:hklı 
hissiyatm ve ı;aınimi dostluğun hakiki 
tezahürünü görmekte olan Türkiye 
için hakiki bir sevinç sebebi ve cum· 
huriyet hükümeti namına ekselansını· 
za ••memleketimize hoş geldiniz" de
mek benim iç.in hususi bir zevkdir. 

Tarihin teselsülü ve beynelmi
lel hadiselerin keşmekeşi içinde, .Tür
kiye ve Rom:-nya, kiyasetin icabatını 
fark ve temyize muvaffak olmuşlar ve, 
davalaı m en güzeLine hizmet için ken
dilerine terettüb eden vazifenin ehem
miyetini müdrik olarak, menfaatlerini 
artık unutulmaz bir eser olan Balkan 
antantında birleştirmişlerdir. 

Antantımıza dahil devletlerıin mü. 
nasebetleri, gerçi, her türlü apolojinin 
fevkinde dir, fakat gururla ve sahte t e
vazudan ari olarak şunu söyliyebiliriz 

ki, bizi bağlıyan çözülmez rabıtaların 

tam ahengi ve kuvveti, beynelmilel 
te "k" 
g.~rı 1• mes:ıinin en güzel misali olarak 
osterı 1 cbilir. 

Memleket] · · . . . erınuzın m" t k ··1k··1 rını verdik . . uş ere u u e-
f k' h lerı bu bırleşmede bir tek 

1 ır akimdir : 

Yalnız milletlerimizin değil, fakat 
büti.in insanlığm saadet ve refahı. İşte 
hepimizin hararetle ve samimi olarak 

istediğimiz budur. 
Bay Bakan, bu akşam bizi etrafında 

toplıyan bu masada, ekselansınızın şah
sınrzda yalnız dost ve mümtaz d~vlet 
adamım değil, ay nı zamanda, vasıfları, 

enerjisi ve barış için olan aşkı sayesin

de, mufahham metbuunun hayırkar 
ddaresi altında, en gıbta edilecek hedef 
olan "barış ve k uvvet içinde refah" 
başaran bütün asil Romanya milletini 

tesid ediyoruz. 
Romanya milletinin bu muzaffer 

Y 
•••..•.. d Türkiyede bütün kalb· 
uruyuşun e, b'" .. k 

lerin kardeş millete daima en uyu 
· · ·· terek 

saadet temenni etmek ıç.ın muş 
· lunuz 

çarpmakta olduğundan emın ° 
Bay Bakan. 

Kadehimi, Majeste Kral Karol'un 
Şerefine ve müttefik Romanyanın şan 
Ye refahına kaldırıyor ve ekselansları
nın ve bizi latif huzurlariyle şereflen
?iren Bayan Antonesko'nun sıhhatine 
tçiyorum .,, 

Romen Dış Bakanının cevabı 
B 

~ daki nu-
• Viktor Antonesko, aşagı 

tukıa c b · · eva vermıştır: 

- Bay bakan, 

1 
Söylediğiniz medil!kar sözlerden do· 

~~l nihayetsiz tesekkürlerimi bildi· 

1
/ 1rn. Bu sözlerin 'bir dost tarafından 
b~~endiği~i hissetiğimi, bildi_ğim iç·i~ 
t
. ar benı hassaten mütehassıs eurıış 
ır. 

°d a.~rada gördügwüm her şey, weriın· 
e but.. nl k hi . un kuvvetiyle bir hissi. hayra 

1 

ssıni d w • tı' oguruyor. Çünkü rnemlekett· 
lZde b tn aşarılmakta olan muaı:ıaın t-ser, 

Sath~ ·· iyi b" 1 muşahid üzerinde bile boŞ ve ' 
C;tL ır tesir bırakmadan hali kalmaya· 

ıt "a . 
),t zıyettedir. 

'hissi Ode:n Türkiyenin bu hayranlık 
~a ..... ., "erıci terakkisi her seyden evevl, 
t .,trn . 1tıa,,, 1~1~ en büyük devlet adamla· 

}-.,,....,..,~ 11, RP;si A~t;lrt~'ihı et• 

Antonesko'yu alkışlıyf?t 

rafında toplanan ve birinci adamlar
dan teşekkül eden bir kütlenin kollek· 
tif çalışmasının neticesidir. 

Türk milletinin yüksek enerji, sebat 
ve vatanperverlik meziyetleri, bu muh
teşem neticeyi vermek için bugün oldu· 
ğu gibi sevkedilmeyi bekliyordu. 

Uzun tarihleri esnasruda milletleri· 
miz karşılıklı tanışmışlar ve birbirileri
nin kıymetini takdir etmeyi de öğren

mişlerdir. 

Bu uzak temasdan, türk milletine 
karşı romen milletinin kalbinde derin 
bir hürmet ve sempatik bir bağlılık his
si kalnuştrr. Bundan dolayıdır ki. hiç 
bir ırk kini hiç bir h :ssi tereddüd, dev
let adamım çok defa uzlaşma eserinde 
rahatsız eden sebebsiz halk sevki tahile· 
rinden hiç birisiy~ e mücadele etmek 
mecburiyeti bulunmaması keyfiyeti son 
seneler zarfmda bu derece mesud bir 
surette başladığımız yaklaşma eserini 
kuvvetli bir surette teshil etmiştir. 

Bugün hiçbir noktada mukaı:lden

tımız birbirleriyle çarpışmamakta, e

saslı h içbir şey birbi r imizi aymnam-ık

ta, hiçbir derin menfaat bizi birbirimi
zin karş sına koymamaktadır, o suret
ledir ki, milletlerimiz, hodbin bır nok:
tai nazardan dahi, ancak birbirlerinin 
ahenktar inkişafını arzu etmekten baş
ka bir şey istiyemez. 

Gerek Türkiye gerek Romanya, aulh
dan lıa~k.a bir şey arzu edemezler, zira 
her ikisi de kendilerine lüzumlu ağır 
dahili ıslahat ve kuvvetlenme eserini 
muvaffakiyete isal etmek için suJha 
muhakkak ihtiyaçtan vardır. 

Dünyanın bu kısmında sulhu ve mu
ahedelerle kurulu nizamı id~me ettir
mek hususundaki daimi menfaatimiz 
bundan ileri gelmektedir. 

Bizi birbirimize bağhyan muıı.hede
nin ilk maddesinin ifade ettiği hakikat, 
bütün romenler için çok kıymetli bir 
hakikattir. 

Ben buraya, bu muahedede ve dana 
canlı bir surette kalblerimiz:de ya%llr 
olan bu silinmez dostluk ifadesini yeni

lemek için geldim. 
Fakat bizim dostluğumuz, birc:ok 

dostluklara has sırf hissi ve gavrif~al 
bir mahiyeti haiz olmakla kalm~m<ıkta 
hergün birlikte idame ettirilen gayıet
lerle ve daimi yapıcı bir teşriki mesai 
ile itmam olunmaktadır. 

Bay Bakan, 
Bundan dört sene evci mütec:ıviıin 

tarifi hakkındaki mukavclenamenirı iın-

"' lzırur'de - Romanya ve Bulgaria
tandan gelen göçmenler için yapılacak 
olan evlerin yerleri tespit edilmiştir. 
Bu mmtakalarda ayrı göçmen köyleri 
kurulacakt ır. Köyler Torbalı, Bergama, 
Kınık ve Çandarlıda yapılacaktır. 

• Konyada su araftırması - Konya
da su araştırmaları devam etmektedir. 
Araştırma lar büyü k bir ekim bölgesi 
olan Karamanda çok müspet nf'cicelcr 
vermiştir. Burada dôrt yerde arcezıyen 
bulunmuştur. Ayrıca Konyanın Sille 
nahiyesinde de arteziyen kaz ]arı y:ıpı
lıyoı. 

·• U§a1' ın pıaııı - uşak bl!ıeı!iyesi, 

şehrin planını yaptırmaya karar ver 
miştir. Şehrin elektriğinin de belediye
leştri.lmesi için şirket ve beledıye dele
gelerı arasında yapılan göriişmelcrde e
saslar kararlaştırılmış ve an laşmaya va
rılmıştır. 

Şehrin su i?i ,belediyeıer ımar büro
sunda tetkik olunmaktadır. Yollar, çar· 
şıdan başlamak üzere parke taşlarla dö
şenece~tir. Asri mezbahanın bir iki aya 
kadar ınşası bitecektir. Belediyenin sa
tın aldıgı arazöz de yakında gelecektir. 

• Urfa belediyesinde - Urfa bele· 
diyesinın yenı yıl programındaki mev
zuların tatbikine başlanmı~tır. Bu sene 
?el~~yeler bankasından alınacak para 
ll.e ıyı ve temiz su getirtilecektir. Şeh
rın bayındırlık planı ile haritası da bu 
s<..ne tamamlanmış olacaktır. 

* Trab:ı:ona yol - Trabzon - hudud 
yolunun arızalı kıs.mlarının yapılnıd61• 
ne ve bazı yerlerinin planlarmın hazır
lanmasına devam edilmektedir. Kışın 
karla 1 ·· ··1 r a ortu en çetin yerlere imdad ;c.u-
lübeleri yap.lmaktadır. 

zası mesud neticeine varan müzakere
lerde siz, memleketiniz adına, birin:i 
pJanda bir rol oynad .nız. 

Balkan antantı paktının imzası ile 

neticelenen konuşmalarda Türkiyenin 

rolü onun h ' mu terem dış bakanının ro· 

lü herhalde çok daha mühim olmuştur. 

Drş işleri bakanlarının duvayeni sıfa
tınızın ve sulh ve beynelmilel teşriki 
mesai eserine vakfettiğiniz bu kadar se

ne zarfında toplad·ğınız tecrübenin ver
diği otorite ile iştirak ettiğiniz balkan 
antantını daimi konseyinin çalıflD&la
rında iş birliğinizin bütün kıymetini, 
yakınlarda, bizzat takdire muvaffak ol-

dum. 
Gerek Romanya ve Türkiye arasın

daki her türlü doğru münas ebetler çer
çevesi dahilinde, gerek Karadenizde bi· 
zi biribirimize bağlıyan menfaatler 
çerçevesi dahilinde, gerek balkan an
tantı v~ gerek Milletler Cemiyeti çer
çevesi dahilinde, aramızda ancak yak
laşma noktaları buluyoruz. 

Balkanlarda ve Karadeniz sahille
rinde müesses arazi nizamınm idame
sinde aynı müsavi menfaatimiz vardır. 
Gerek uzlaşma yolunda, gerek kollek
tif emniyet hususundaki teşriki mesai 
mizle Cenevre müesseı>esinin gayretle: 
rini teshilde de aynı müsavi menfaati· 
miz mevcuddur. 

Bu derece çok sahalarda dürüst ve 

dost teşriki mesaimizin durmadan ve 
zayıflamadan devam ettirileceğine da
ir kanaatimi bildirir. Kadehimi Ekse
lans Türkiye Reisi Cumhurunun, Ek
selans Başvekilin sihatlerine, bizzat 
sizin ve burada bulunmaıyışmdan tees
süf duyduğumuz Bayan Rüştü Arasın 
sihatlerinize kaldırır ve asil türk mil
letinin saadet ve refahına i!lerim. 

t- ,.. • •
1 

beraber gelen romen gazetecileri Ankara garrrula 

l 1 Bakanı 1 e . . Romanya Dış ş er 
1 

Direktö;·f.. ve türk gazctccılcrıyle beraber 
MıtbU•t Gene 

karış ıklık Trablusta 
Kenterburg Ba§peskoposu 

birkaç bin ha.beşlinin 

ö.ldürüldüğünü iddia ediyor 

Kenterburg Başpeskoposu 

Londra, 17 (A.A.) - L<>rdlar kama
rasında, Kenterbury Başpesgoposu, A
disababa'da Mareşal Grazian.i'ye yapı· 
lan suykasttan sonra çıkan hadiseler 
hakkında hükümetten tafsilat istiye. 

rek demiştir ki: 
"-Bana gelen haberlere göre 19 şu. 

bat gecesinde ve onu takib eden iki 
gün içinde genel bir katliam yapılmış
tır. Bomba, alev makinalan, tüfek ve 
ruvelverlerle müsellah siyah gömlekli
ler yerli mahallelerde dolaşarak yerli 

evlere ateş vermişler ve ateşten kzçm.ı.k 
iıatiyenleri de kurşunla öldürmüşlerdir. 
Bu suretle ölenlerin sayısı birkaç bin 

tahmin edilmektedir.,. 
Buna cevab veren Lord Plimut 

Kranbon'un 8 martta avam kamarasın· 
da verdiği haber dışında hükümetc biç 
bir haber gelmediğini söylemiş ve de· 

miştir ki: 
"- Büyük karışıklıklar olduğu ve 

bu esnada italyan askerlerinin yerli 
halka karşr çok sert hareket ettikleri 
muhakkaktır. Birçok kimseler öldürül
müş ve büyük zarar yapılmıştır. Hil

kümet bu hadiselere çok teessüf eder. 
Fakat bu hadiselere sebeb olan vakayı 

de teessüfle karşılarız . ., 

B. Antonesko 
Anlrnrada 

( Başı 1. inci sayfada ) 
Romanya dış işleri bakanı aonradan 

yanında refikaları ve dış işleri bakanı· 
mu olduğu halde kendilerine ıelim ree
mini ifa etmekte bulunan askeri latayı 
teftiş etmiştir. Bu esnada muzika türk 
ve romen milli ınarşlanru çalmıştır. 

Misafirlerimiz, kendileri için hususi 
daireler aynlınış bulunan Ankarapalas'a 
gitmek üzere istasyondan ayrılırlarken 
istasyon iç ve dışında bulunmakta olan 
kalabalık bir halk kütlesi tarafından al· 
kışlanmışlardır. 

Romanyanın Ankara elçisi B. Tele· 
mak, Bükreş elçimiz B. Suphi Tanrı
över ve refikas•, Romanya dış işleri ba
kanlığı siyasi işler genel direktörü B. 
Cretzeano ve hususi kalem şefi B. 1oa
mid de muhterem misafirin refakatin
de olarak Ankara'ya gelmişlerdir. 

Romanya dış işleri bakanı Eltselans 
Antoncsko Ankarapalas'ta kısa bir isti
rahatten sonra yanında Romanya elçisi 
B. Telemak olduğu halde saat 11 de 
dıt işleri bakanlığında Doktor Tevfik 
Rüştü Aras'ı ve ondan sonra da başba
kan İsmet İnönü ile Kamutay başkanı 
B. Abdülhalik Renda'yı ziyaret etmiş
tir. 

Dış işleri bakanı TevfikRüştü Aras, 
bqbakan İsmet İnönil ve Kamutay 
ba§k:aru Abdülhalik Renda mtihtercm 
misafirin ziyaretini iade etmişlerdir. 

Bn. Antoncsko da öğleden önce Ba
yan lımet lıtönü'nü ziyaret etmiş ve 
Bayan İsmet İnönü de Ankara palasa 

gelerek: ziyareti iade eylemiştir. 
Muhterem misafirler bugün öğle ye

meğini hususi surette yemişlerdir. 

Dün alqamki uya/et 
Doktor Tevfik Rüştü Aras, Ro

manya Dış Bakanı Ekselanı Viktor 
Antonesko ve refikast ş.refinc Bari. 

Trablus, 17 (A.A.) _ Mu:.olin :, uiin 
saat 20 de buraya gelmiş ve merasimle 
karşılanmıştır. Dure bı"r ata b" . . :s • 1nm1~tı 

Etrafında kabile reisleri ve esk' R . 
A • ı orr.a 
adetlerı mucibince s il:ıh demetleri ni ta· 
şıyan iki "lektör., vaıdr. Bütün şehi r 

donanm~ş ve gece tenvir edilmiştir. 
. Y:rlt makamlar üzerinde (Dux) ke
Jımesı yazılı büyuk bir kale imıa ett " • . . \ ıc 
mıştır. 

Halk, vali konağına g iden yolun iki 
tarafında birikmi şti. 

. Tr~Llusun en eski ailelerin den biri
nın reıs~ ~lan Pr~ns Karamanlı, Du~f'ye 
hoşgeKlınız, demıştir. \ 

!3· ~usolini, bundan sonra arab su
varılerı ve mehariblerinin geçit resmind~ 

hazır bulunmuş ve sonra halkın alkışla
rı arasında vilayet konağına gitmiştir. 

B. Mrftlotini Cenevreye 
hücum ediyor 

_T,rablusgarb, 17 (A.A.) _ B. Mu· 
IO~ı. yerlilere hitaben bir nutuk .. • 
lcmıştir: soy 

••ttal n v ya bayragı Akdenizden Kouf4 
ra vah.asma kadar dalgal ke b ba anı,-oc. Her. 

s u yrağa hürmet edecektir 
İtalyanlar ile yerli ahali bu b• 

v • , ayra• 
gm bımayesi altmda ıükıin .. d 

d tl 
. tçın e a. 

e erme, temayüllerine ve d. l • .. ın erıne 

hurmet edileceğine kani oldWcları hal· 
de ifleriyle meşgul olacaklardrr.,. 

Duçe, bundan sonra kendiainin Lih· 
ya seyahatine dair bazı ecnebi guete• 
lerde çıkan haberlerden bahsederek bil .. 
hassa şöyle demiştir: • 

•·- Telaş uyandırmakta olan bll 

teessüfe değer hücum ve ortaya yayıl. 

makta olan tarihi sabit fikirler ortalı· 
ğa itimadsızbk saçacak ve sulhu tehli· 
keye sokacak mahiyettedir. Benim se
yahatim, İtalyanın imparatorluk azmi .. 
nin bir delilidir. Bütün erkek millet. 
!erde bu azim vardır ve istikbalde bu 
azme sahih olacaklar için, eulh haliıı· 
de yaşamağa hazır olan bütila milletı 
lerle sulh iç.inde yaşamak istiyor.,. 

Hatib sonra demiştir ki: 
"- İtalyan mühendisleri, italyan 

amelesi burada kıyılarında kuvvetli bir 

kovalisyonun İtalyayı boğmak teşeb· 
büsüne kalkmış olduğu Leman göli"ı .. 
nün muhitindeki şerait kadac müsaid 
olmıyan şerait altında gölcükler için
de çalışmışlardır. Eğer bütilil bunların 
unutulmuş olduğu fikrinde bulunan 
kimse varsa, bu fikri kafasmdan çr. 

kaısın.'' 

ULUS 
Satılan yerler 

Köprüde: Kadıköy iNi;eleainde 
Beyoğlunda: Ha~et tubeı.erinde 
Fatihte: Tramvay durak yer; gue· 

teci Mehmet Bıyık 
Bayazıt meydanında: Akıaray Top

kapı tramvay yeri tütüncü Hamdi lahak 
Sultanahmet Ayaıolya karş111nda: 

Tramvay durağında tütüncü Ki.mil. 

ÜLK Ü 
HALKEVLERI MECMUAS 

Dokuzuncu cildin ilk sayısı olan 
49 uncu numarası çıktı. 

Bu sayının içindekiler: 

B. Şiıkn.i Kaya·nın ve Nafi A. 
Kansunun halkevlcri yıl clÖAÜmii 

törenindeki nutukları. 
Türkler ve şımali Asya ııa.utının 

buz devrındeki menşei '"Yo&ebh 
Strzygowskı,. - Halkevinın çocu 

ğu "'§iır,, Behçet Kemal Çagl~ı . 
- Hukiımdarlaıa ç1kışan ~•.ı.rleı . 

Nihal Sami Banarlı - Osm;ınl• ını 

paıatorlugunda çittçi s11ııl ıarm bu· 

kuki &tatüsiı, Oıner Barkan - Or. 
ta zanıan tiırk - ıaıam duııya.ıunda 

m.ılıye Prot. A. Mez - Ana yasa 

mızda degişıklik - Sağlık bakımııı 

Bibliyografya, Hııl .... evi • -lıerlcri 

Ulkünün 88 sayfalık bu uym 
dan spoı ve biz (Dı. Hayrı Kaiclı) 
25 lıcunıttur. 

ciye köş~nde. b_ir ziyafet verrnit. B. 
M. Medısı Reısınin ve B::u:. k'l" ki . -s-ve ı ın ve-
ll~n°: Romanya Elçisinin ve elçilik 

erkanı ıle Dış 1ş1 ri Baka 1 - •1 • . . • n rgı ı crı gc. 
1enlcrının ha.ı.ır bulunduüu lı . • 
k 

. . . ,., u zıyaı .. \• 
ordıplomatıkın de İtötirak tt" w. b .. 
.. k b" e ıgı u ~ 

yu ır kabul resmi takib etmiş.tir . 



==6 

OMANVA 
Dostumuz ve müttefikimizin r 

memleketine dair bazı notlar 
Romanyanın vaziyeti, nüfusu, üretimi, 
ekonomisi, idha at ve ihracatı, anayasası 
sosyal hayatı, kültürü ve çalışmalaı-ı 

Komşu ve dost Romanya, tabiatin 
her bakımdan lütfuna uğramış zengin, 
bereketli ve güzel bir mem1ekettir. Zen
gin tabiatı, şehirlerinin, canlı ve hare
ketli hayatı, ahalisinin nazik ve sempa
tik misafirperverliği dolayısiyle türk 
seyyahların hususiyle ziyaretinden .ıoş
landıkları bir ülke olan Romanya, tam 
manasiyle bir coğrafi ünite teşk11 eden 
bugünkü sınırlarını ancak umumi harb· 
ten sonra elde etti ve 1919 da büyük 
Romanya kuruldu. 

29 mart 1923 de Romanyarun kati 
anayasası kabul ve ilan edildi. 1926 da 
kıral Ferdinand öldü ve veliahd Karol 
oğlu prens Mişel lehine tahttan ferağat 
etmiş olduğu için, prens Mişel, bir ni· 
yabet meclisinin teşekküliyle kıral ilan 
edildi. Fakat babası prens Karol, mille
tinin iştiyak ve temennilerine uyarak 
1930 da memleketine döndü ve tahta 
cülus etti. O zamandanberi haşmetli i
kinci Karol, romenlerin çok sevdikleri 
ve saydıkları büyük kırallarıdır. 

Nulus 
Romanyanın 294.ö2ı kilometre mu

rabbaı arazisi üzerind-? son istatistiklere 
nazaran 19.196.071 kişi yaşamaktadır. 

1914 de Romanya nüfusunun ancak 
7.600.000 i bu'duğu göz önüne getiri
lirse, Romanyanın, harbten iki mislin· 
den fazla büyümüş olarak çıktığı farke
dil:r. 

Bu nüfus rakamı içinde 13.200.000 
('ıo 73.1) halis romenlc-rden mürekkeb
tir. Azhklar içinde en fazla macarlar 
yer tutmakt:ıdır ( 1.400.000). Bunlar
dan başka R1Jmanyada türk, alman, ya
hudi, r11ıgar ve nıs -:ızhkları yaşamak

tadır. 

Ziraa 
Takriben 14.000.000 köylüsü o

lan P.omanya (nüfusun % 81 i) her şey· 
den önce bütün karakteristiklerivle bir 
ziraat memleketidir. 

Romanyanın 29 504.900 nektardan 
mürekcb arazisi §U şekılde taksiıne uğ
ramakt,.dır ( 1935): 

Ek;len arazi 
Mera ve çayır 
Bağ ve bahçe 
Orman 

Hc;:ktal 

13.8ü6.124 
3.857.102 
562 712 

6.448.473 

Ekilme~ toprak ve sular 4.770.489 
Bilhassa Transilv.ıııya ve Banat da 

entansio makine ziraati yapılmakta:lır. 
Hububat ziraati 11.525.97 4 hektar, ya
ni ekilen toprakların 3 91.6 :;ını işgal 

eder. 

Hububat üretimi: 
1934 • 1935 (bin kental) 

Buğday 20.835 26.247 
Çavdar 2.110 3.232 

Yulaf 5.632 5.937 
Arpa 8.713 9.238 

Mısır 48.462 51.100 

Hayvancılık - Eııtansif ve ienni bir 
tekilde yapılan sütçülük ve etçilik, ça
yır ve merabrın azlığına rağmen, hay
-yancılığın memleketin başlıca servetleri 

arasında bulunllldsı11a ımkan vermekte· 
dir. 1935 istatistik~erıne göre Roman· 
yada 12 milyon koyuıı, 4 milyon sıgır, 
3 milyon domuz ve 2 milyondan ziyade 
at vardır. Et ihracatından dalıa mı.ihim 
olan yumurta ihracatı, senedt: 200 ila 
250 milyon yumurtay'l varmaktadır. 

Ormancılık - Romanya toprakları

nın yüzde yirmisini işgal e:len ormanlar, 
memleketin tabil ve zengin bir servet 
kaynağıdır. Romen peyzajının orijinal 
güzelliklerini meydana getiren orman• 
tar kuvvetli bir kereste endüstrisini de 
beslemektedir. Ormanların yüzde ellisi 
yapraklı ağaçlardan, yüzde 30 u yap
raksız sert ağaçlardan ve yüzde yirmisi 
kıymetli sert ağaçlardan mürekkebdir. 
Devlet, kuvvetli bir lejislasyonla or• 
mancıhğm inkişafına hizmet etmekte· 
dir. Her türlü vergiden muaf olan dev• 
let ormanları iç piyasalarda hususi or
manlarla rekabet etmektedir. 

Şarabçdık - Memlekette mevcud 
239.825 hektar bağdan 9 milyon h ,_ 
litre şarab istihsal edilmektedir. Şarap· 
çılıkta Romanya, Avrupada Fransa, İ· 
talya ve İspanyadan sonra gelmektedir. 

Maden ( petroL): 
Petrol kuyuları Romanyanın en bü. 

yük servet kaynağıdır. 1913 de Roman· 
ya 1.885.000 ton petrol istihsal etmişti. 
Harb esnasında bu endüstri çok zarara 
uğradı fakat harbdan sonra büyük in
kişaf devresi başladı. 1935 de petrol is
tihsali 8.394.000 tona çıktı (Dünya ıs
tihsalinin yüzde 4.1 i). 1935 de 7.995.000 
ton ham petrol romen rafinerilerinde 
işlenmiş ve şu maddeler istihsal edil· 
miştir: 

Benzin 
Gazyağı 

• 
Motor gazı 
Maden yağı 
Parafin 
Mazot 

Ton 

1.853.037 

l.366.817 

1.226.000 
82.000 
7.821 

2.833.373 

Bundan başka 1935 de Romanyada 
15.064 kilo gümüş ve 4441 kilo al
tın çıkarılmıştır. Diğer madenler ara. 
sınJa ç;nı.o, aleminyom, aııtimuan zik-

Küçük romtn ç:obanr ve uzun kavalı 

Romen köylü kızları uzun kavallarını çalıyorlar 
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Romanyancn güzel ve kıymetli 
binalarrndan biri: bir kilise 

r . dilebilir. Senede 2.000.000 ton kadar 
olan kömür istihsali iç piyasanın ihti
yacına kafi gelmemektedir. 

Dış ticaret 
1935 de memleketten 9.276.008 ton 

ağırlığında 16.756.000.000 leylik ıhra

cat yapılmıştır. Bu miktar arasında hu
bubat 3.286.000.000 leyle . ve petrol 
8.661.000 leyle başta gelmektedir. Pet
rol ihracatının bütün ihracat yekllnu 
içinde yüzde elliden fazlayı temsil et
tiğine dikkat edilsin. 

İdhalata gelince, aynı sene zarfın
da, Romanyaya 533.268 ton ağırlığında 
10.847.000.000 leylik mal idhal edilmiş
tir .. Başlıca idhalat maddeleri şunlar
dır: 

Demir ve demir mamulleri, doku. 
ma mam\Hleri, makine, motor ve alet
ler, kimya ve ecza maddeleri. 

935 sonunda 5.908.000.000 leıylik bir 
ihracat fazlası tahakl:uk etmiştir. 

Endü•tri 
Harbten sonra, endüstri met kezle- · 

ri olan Transilvanya ve Banat mıntaka· 
tarının ilhakından sonra, Romanya kuv
vetli endüstriyel faaliyet sahibi bir 
memleket olmuştur. Romanyada en_ 
düstri işçilerinin sayısı yüz bini aş

maktadır. Demir ve çelik endüstrisi 
en mühim mevkii işgal eder. Kereste 
endüstrisi de çok ilerdedir. 

Bayındırlık 

7 544 kilometresi yeni vilayetlerde ol
mak üzere Romanya demiryollannın 
uzunluğu 1934 de 11.206 kilometredir. 
Yolların uzunluğu 128.444 kilometre
dir ki bu miktarın 78.893 kilometresi 
düzgün ve muntazam va.ziyettedir. Ro· 
manyanın deniz ticaret filosunun ye
kQnu 150.000 tona vannaktadır. Başlıca 
liman, Karadenizde Köstencedir. Mem.. 
leket içinde 71.877 kilometrelik telgraf 
hattı, 6518 posta blirosu, 24.000 i Bük· 

reş'te olmak üzere 55.000 telefon abo. 
nesi vardır. 

Kültür 
16 yaşına kadar ilk tahsil mecburi

dir. Orta tahsil, 4 sınıflı kimnazlarla, 
gene 4 sınıflı liselerden mürekkep ol
mak üzere iki ayrı şekilde müessesele
rde görülmektedir. Üniversiıeye gir
mekiçin bu okulları bitirenlerin bir ba
kalorya imtihanından geçmeleri şarttır. 

Romanyada 4 Üniversite vardır. 
Bükreş, Çernauti, Yassi ve Kluj üni-

Romanyada bir köyde halk, neşe l 
içinde dansder ve eğlenirken 
.__ 

versiteleri. Bükreş v<: Tamşvar da bi· 
rer politeknik, Bükreş ve Klujde birer 
yüksek ticaret ve endüstri akademisi 
vardır. Bunlardan başka bir çok yük· 
sek ihtisas enstitü!eri ve okulları mem· 
leketin muhtelif şehirlerine dağılmıştır. 
Üniversitelere devam edenlerin sayısı 
30.000 dir. Bük:reş ve Yassi de birer 
Güzel Sanat akademisi vardır. 

iJ/lfb-,(ffl/OJ.·'{J B. TatareRko 
EViMİZ - Praga gidiyor 

Reklam Basımevi. 4b sayfa. 

Fiatı 30 kuruş. l stanbul. 
"Evimiz", imzası üç yıldanlıeı i 

mecmua sütunlarında görülen İhsan 

Devrim'in, küçük hikayelerden müre!c
keb ilk eseridir. 

Küçiik hikaye, son zamanlarda, gün
delik gazetelerimizce rağbette bir ~de
bi tarz olduğu için, oldukça kalabalık 

gençleri kendisine cezb etmektedir. Fa· 
kat bunların içinde ne kadar azının ha
kiki bir istidad sahibi olduklarını gör
mek, bizi, çok defa bu yeni imzalara 
karşı giıvensiz davranmaya sevkediyor. 

İhsan Devrim, kolay muvaffakiye 
tin yolu olan gündelik gazete yerine 
edebi mecmuayı, çalışmaları için .ıemm 
intihab etmekle, sanatkar mizacı hak -
kında bize ilk müsbet delili vermiştir. 

Bu genç kalemin, üç senedenberi 
Varhk'da ve daha başka mecmuaların 

sayıfalarında takib etmi~ oldugumuz 
hikayeleri, merhale merhale bir olgun
laşmadan bize haber veriyordu. İhsan 

Devrim, daha ilk yazlarında, o yaştaki 
birçok heveskarların gösterdiği roman
tiklik temayüllerinden uzak kalarak 
realist bir metodla çalışmak suretiyle 
kendisine bağladığımız ümidleri haklı 

çıkartacak bir yol takib etmiştir. 
Özentili mevzular, içli sahneler, İh

san Devrim'in rağbet ettiği şeyler de 
ğildir. O çoğu hikayelerinde en basit 
insanların, basit, gösterişsiz, fakat gizli 
bir trajedi havasiyle içten dolu hayat -
tarını tasvir etmekle iktifa etmştir. 

Onun hakiki kabiliyeti ve ilerde tu
tacağı yol hakkında bize bir fikir veren 
de bu söylediğimz tarzdaki özentisiz 
eserleridir. Kitabın başına konulmuş o
lan "Evimiz,, "Sandık., ve "Kahveci,, 
hikayeleri bunların arasında en güzel
leridir. 

İhsan Devrim, sakin ve bakımsız 
kahve evlerinde geçen durgun hayat 
ritmini tasvir ederken, gözlerimizn ö
nüne çok canlı tablolar çiziyor. Seyrek 
pasajlarda şiirleşen üslUbunun kurulu
ğunu bir kusur değil, meziyet olarak 

kaydetmeliyiz. Yalnız ifadesine biıaz 

daha itina etse, cümleleri üzerinde bir. 
az daha işlese, bazı ufak tefek kusur -
lardan kendisini kolaylıkla kurtarabi -
lecektir. Bir iknci kusur olarak, üç se· 
nelik bir edebi çalışmadan sonra neşret· 
miş olduğu kitabın inceliğini göstere • 
biliriz. 'Genç yazıcılarımızdan, daha ve-

Prag, 17 (A.A.) - Lidove Noviny 
gazetesi, Romanya Başvekili B. fata
resco'nun önümüzdeki hafta başında 

iki gün kalmak üzere Prag'a gideceği· 
ni bildirmektedir. B. Tataresko bu ~ı.-
nada Çekoslovakya Cumhur Resı B. 
Beneş ve Başvekil B. Hodza ile ~orLış• 
melerde bulunacak ve bu görüşmeler• 
de iki memleket arasındaki eko11 •wıık 

ve askeri münasebetlerin, kiiçı.ik an. 
tant politika çerçevesi dahilinde geıı~ 
mesi konuşulacaktır. 

Lehistan komür ihracrnı muvakkat 
şekilde yasak etti 

Varşova, 17 (A.A .) - Yukarı Siliz· 
ya kömür madenler ı işçilerinin ücret. 
ler anla~mazl ğı yüılinden ~ı ev y ıp '•'1· 
ları ihtimalini goz oııuııtle l ıı:uncuraıı 
hükumet. memleket tc kömür bu ı onı· 

na mani olmak için kömur iıu aca .,uı 
muvakkat sur. ttc ywsak euııi:ıtır. j)ı· 

ger taraftan komiır u ı: rı inde her Jıangi 
bir sipekülasyona meydan veı ımuıc:k ı

çin de tedbirler alınnıışlır. 

Mısır tahvillerı 
Kahire, 17 ( A.A.) - Yu ıcie 3 fa-

izli ve ikramiyeli Mısır kredi fon~ıye 
tahvilleri 1903 senesi tah ... dl rııırlell 
603.387 numara 50.0UO 1911 sc.ıesı ıah· 
villerinden 214 074 numara su.uuo ı nırıJ( 
ikramiye kazanın .şiardır. 

Yunanistanda af .•. 
Ati na. ı 7 ( A.A.) - Kıral. afettıb 1 

komünis tlerden başka, devietc karşı 
1000 dirahmiye kadar boçlarından dO• 

uıra• layı mevkuf olanlarm da serbest 
kılmasını emretmiştir. 

Belçikanm taraf sızl~ğ~ ettar 
Londra, 17 (A.A.) - Sal:ı ııy 

1 
bir menbadan öğrenildiğine gure. ~ka~ 
çika kıralı önümüzdeki haf ta Belçı · .. iı. 

t · ıteı c •• nın tarafsızlığı hakkında ngı ii • 
kiimeti ile müzakerelerde buh nn ı1k yr 

. . d Londr .. zere resmı ş . kılde olma an 
ziyaret edecektir. ~ 

lud olmalarmı beklemek hakkırnı:ı:d r 

sanyoruz. . en 
-r ··nın İhsan Devrim, hikayecı ıgı . ay•· 

. . ını!l s 
olgun devresine daha yenı gır \ dan 
labileceği için kendisinden, bu·~mid 

1. erir u böyle çok daha kuvvet ı . e~ çık· 
edebiliriz. Ve bu ümidimızın boş.! 

- . . "{. 'N· 
mıyacagından da emınız. -
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'RESİ GAYRİ MEY...KUL 
.'\.NKARA 1..:RA ~:MUJ ıöUNDAN: 

SATIS na karar verilen tapunun 107 
1 İzaJei şuyud.ın dolayı satıI~as~ayıtlı ve Ankar nın Özbek· 

pafta:S99 ada, ı parsel nu~a~~~~n a~~ap ev aşag daki şartlar dnire· 
ler mahal e inde dar sokakt 
sinde açık a .~ınnaya konın~ştu:İusu vardır. 55 metre murabbaıdır. 

2 
_ Ev uç kattır. Evin bı: a 51 vardır. Zemin katında bir 

.. . de bır taraç . od 'k' . k 
Bir \om rlügü ve uzerı~ f k bir kömiırlük. bır a, ı. ıncı at-
mikd r ta lr • bir oda •. bır m~!ka bir hela. uç ncü l· ta: bır ofa ve 
ta· lıir 

5
ofa, uç oda, bır mut. ' .

0
• be• bin beş yuz lira kıymet ' · u!T'ı1.'C ı .. ., 

bir oda vardır. He ctı um J - -

kon:.nuştur. ., ,_ .. k üzere 21-4-937 tarıhine musadif 

S ın n2r2. ııe oıu- . . . k 1 3 - ış pc: ,,---
1 

a katlar icra daııesı g yrı ı: en u satış 
çarşzmba u saat 14 • o Y 
~murh ruı:da yw.~iıni, olan yukardaki muhammen kıyme-

4 - 1'alıpl~r . dr 
1 

akçesi veya milli bir lıankanın teminat 
tin yuzde 7.S nısbetııı te p~at olarak kabul edilen hazine t 

1

1Vil'eri 
ınektabu ile kanunen cm -
getirıle e tir. . . t rma bedeli takdir edilen. kıymetin yiızde 75 
. . s - Satış gun~ı ~cfa nida ettin1<likten sonra mezkur günun 16 
nı buldul< n ve ç aı·b· ihale olunac ~tır. 

d ÇOk arttıran t ı ıne 
ıncı saatın a en. . da teklif edilen bedeli muhammen 

6 İşbu tarihtekı artırma 9~7 'h. .. -: · 5 ini buıınadığı takdirde 6 • 5 • _, tarı ıne musa-

d
k!yf meun yuzd~. 7 . 

14 
_ 16 ya kadar yap lacak ıkinci artırmada 

ı perşembe gunu saa. 
en çok artırana ihale olunacaktır. • ., 1 . _ . 

1 B
. • · ı"ki-i artırmada ihale bedeli uıa eyı mııtukıp ve-

- 1rınc1 Ye ır• • • } b' .. ' "h 1 • 
·1 w·. keli d üzerine ihale edılenın ta e ı uzerıne l a e tarı-

n me gı ta r e . . · li · ı · · · 
hinden itibaren kendisine bedelı ıhaleyı t~ nıı vezne ey .emcsı ıçın 
yedi gUıı kadar mehil \erilecektir. İşbu muddet zarf~n<la ıhale bede
li yatırılmadı~ı takdirde ihale bozulacak ve bu tanhten evvel en 
yüksek teklifde bulunan t .. lihe teklifi veçhile almaga razı olup ol • 
madığ 80-uiduktan .soıu:a tekl~.fi rtçhile a.:ızna.ğa razı !se ihale farkı 
birinci talipten tahsıl edılmek uzere bu talıbe ıhale edılecektir. Tek
lifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on beş gün· 
lük ikinci artırmaya çıkarılacak en çok artıran talibine ihale 
edilecektir. 

s. - Hu ~~ artırma~a gayri menkul talibine ihale edildikte tapu 
harcıyle dellalıye resmı müşteriye ve ihale tarihine kada ol .. .. 

iri 
. . . r au mu-

tera m vcrgı ve re:mn ıse borçluya a ittir. 
9 - lu aca· l 1 l · • 1!: k iba . · t ar a ıger aül ad .. far,n bu gayri menkul 

na& adda ha~la~ın ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddiala
zımd~~ ~ıbıt~Jeriyle 20 gün içinde dairemize bildirmeleri Ja
bede l ·. sı takdırde hal:l.arı tapu aicilli ile ıahit olmedtkça satı' 

10·~n paylaştır ~asından hariç tutulacaktır. . . 
·ı d . ~rttrrmaya ıştirak edecekler I - 4 • 937 tarıhınde 937 3 Ho. 
ı ~ aııemızdeki yerinde herkese açık buluDduruI.uı .,artmımemizi 
Oauy.abilirler. 1-1106 

Çanakkale vilayeti l)aimi Encümeninden: 
Yapılacak iş: Memleket hastanesi kaloci.fcr Ye 11calı ıu tesiatı. 

'Keşif bedeli 11443 lira 72 kuruş . .Muvakkat teminat 858 bra 30 kuruş 
ı - Bu iş 12. 4. 1937 günü saat 16 da kapalı zarf usulile i5tekli-

Ierine verilecektir. 
2 _ Keşif, proje ve şartnameleri İstanbul ve Çanakkale Nafıa 

müdürlülderinde göı ülel>ılir. 
3 

_ isteklilerin 2490 sa}'ılı kanunda yazılı vesaikle Çanakkale 
Daimi Encümenine müracaatları. (1361} 1-1052 

İstanbul def terdarhğrndan: 
. · 

22
861 lira 69 kuruştan ibnet bulunan Koca Musta· 

Keşıf bedel~ tır ınevkiinde eski itfaiye karakolu elyevm Sa. 

1 

fap<ışada S~lu ana~ ıarak kullanılan bina arsası üzerinde ycni
ınatya Mahye Şut>:sı Ş besi binası inşaat ve tesisatı işleri kapalı 
den yapılacak ~aliye ~ ulmu§tur. Mukavele, ekSlltme Bayındır· 
zarf usulilc eksılt:Dleye fon • artnamelerı, proje, keşif hulasasile 
lık işleri genel, özel ve ennı .. ş kuruş mukabilinde ver.ilmektedir. 
huna muteferri diğer evrak ruzt ektuplarile teklifnaınelerini ve 
tsteklilerin ı 7l S liralık ternına Dl • ş yapt ğma dair Nafıa Vel.~
en az on beş bin liralık b~ işe b~~f.~r ~e ticaret odası vesikalarını 
letıoden alınış olduğu muteahhı ~. kadar Milli Em.lak Müdiırhi. 
29. 3. 1937 Pazartesi güni.i saat on ~ç~ e saat on dörtte de zarflar 
ğiınde toplanan Komi ·ona verme enl v (1321) 1-1040 

ı..~7 bulunma arı. 
açılırken komisyonda ıuu-1r i!~!Slf:!iil~-~lji!jf:!~I 

SuMERBANK 
Umumi Müdürlüğünden: 

Almanca Sten ° 
Daktilo Alınacak. 

dl·ı-•k üzere al· 
"" · 'hdarn e .. -

- Dank~mız Ankara merkezinde ıstı b' steno daktilo aıına
"•anca krf ri yaıar ır ~k Yit tamam~ va ve se . kt'r 

tır. lngilizce bilenler tecih edılece 1 
• b't olunacaktır. 'Uer .. tes ı 25 

.et alakadarlann iktidanDa göre.. ürlüğünc en geç 
'lla 1'alıbierin Sümer Bank Personel ınud l nar 1-1080 

rt l937 tarihine kadar müracaatları ilan ° u • 

DEVLET DEMIRYOLLARI VE LiMANLARI 
UMUM MÜDÜRLÜGÜ SATIN ALMA 

KOMiSYONU İLANLARI 

tLAN 
Muhammen bedeli (21.000) lira olan 300.000 adet telgraf bandı 

30 • 4 • 1937 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1575) liralrk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-S-1936 gün ve 
3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
al nmış vesika ve tekliflerini aynı gün saa. 14,30 a kadar komisyon 
reisliiğne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (591) 

1-1063 

İLAN 
Muhammen bedeli (34813,80 lira olan 780 ton Hematet, 180 ton 

dökümhane piki 30-4-937 cuma günü saat 15 30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankara'da Hare binasında satın alınacaktır. 
. Bu ite girm~' ist~y~nlerin (2611.04) liralık muvakkat teminat 
ıle kanunun ta~." ettıgı vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 tarih ve 
3297 numar~lı nmıhası!1da in~işar etmiş olan talimatname dairesinde 
aJ~ıf. vesıka ve t~k~ıflennı aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon 
Rcıslıg-me vermelerı lazımdır. 

Şartna:neler (174) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznt-leıinJe 
satıımaktadır. (601) 1-1066 

. iLAN 
Muhammen bedeli (24.000) lira olan 240 ton yazlı\c rczidü yağı 

31. 3. 1937 ÇarşambJ. guıüı sa~t ıs te kapalı zarf usulü ile Anknrada 
İdare binas nda sa.ın alın caktr. 

Bu işe gi~mek .is ~eye~lerin (1800) liralık mm;al.kat teminat ile 
kanunun tayın ettıgı v~ ~ları, resmi gazetenin 7. s. 1936 gim ve 

3297 No. hı nusl as~nda .u~tışnr etmış 0 an talimatnan e cb'resinde al n
~ış vesıka ve !e~lıflerını aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisli. 
gıne vermelen lazımdır. 

Şartnameler parasız ol rak Ankarada Malzeme dairesinde ,Hay
daı paşada Te .. ellüm 'ile Sevk şe li inden dagıtılınaktadır. (639) 

1-1116 

Giinırü i ve İnhisarlar 
~kaletiodeır 

. 1b - 2
2
°
0 

forma t 1 ı ı edilen (gümrük mevzuatı kılavuzu) adlı 
..-ıta tan 00 t • · 

2 20 
f anesının lı 1st r iması pazarlığa konmuştur. 

t 
• -

37 
°1 .rmanın ll k i · 5 O lira tahmın cdi miş olup muvakkat 

emınatı ıra 50 kun .. tur. 
3 - Pazarlık .22.3.937 pazartesi gunü saat 14 de vckfilette kuru

m a.ıımsa~ıdn komısyonun1a yapılacağından isteklilerin yatıracaklan 
ıl'mınta aı ınakbuzlarI.! b' lik • .. • ır te adı geçen koımsyona muracaat an. 

(600) 1~1057 

Gümrük ve inhisarlar 
V e:kaletind~n: 

58 fonna tahmin edil~n "gümrük tarife repertuvarrnm vekalet
ten ~erile.cek nümuneye uygun otm.ak n en çok 25-5-1937 gününde 
teslım edılmek şartiyle Ankarada bastırılma11ı açık cksi1bneye kon. 
muştur. 

. Işin ~ahm'n edilen bedeli 4000 Jira olup rm:rvakkııt teminatı 300 
lıradan ıb_arct~ır. Açık ~ksiltme 19-3-1937 giınündc saat 14 de An
karadC! Gumruk ve Inhısarlar vekaleti alım, satım komisyonunda 
yapılacağından isteklilerin teminat paralarım vekalet veznesine 
yatırarak aJacaidar:r makbazfarhr belli 1iJn n aaatta komisyona mii-
racaatiarr. (526) 1-935 

1 1 ANKARA BELEDiYE Rt:l.SLIGI Jl..ANLARI 

tL AN 
yerinde 681 inci adilda 9 parsel 24 metre mıırabbaı ar

sa 6 - nisan - 937 salı gÜhÜDe kadar bir ay z.arfmda pazarlıkla satı
lacağından istekfüerin her cuma ve sah gunleri aaat on buçukta be-
lediye encümenıne mılıacaatları. (514) 1-908 

tLAlf 
OtObüs idaresinde bulunan yanık yaflar 9 • nisan • 937 cuma gü

nüne kadar bir ay içinde paruhlrla satıla<:ag ndan taliplerin her cu
ma ve sah günleri saat on buçukta belediye encumenine müracaat· 
Jarr. (581) 1-1032 

1LAN 
1 - Otobiis garajı arkasında bulunan lokanta ı Nisan 1937 den 

31 Mayıs 938 ~una kadar 14 ay müddetle icara verilecektir. 
2 - Muhammen on dört aylık kira bedeli (3.50) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (26,25) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyenler hergün yazı işleri kalemine 

ve isteklilerinde .30 Mart 937 Salı günü saat on buçukta Belediye 
Encümeııı~ müracaatlarL (595) 1-!047 

N 
..... 
10· 

M 
e i fi l\iaden 

Şarlla)lığından: Nalı iyesi . 
Madde 1 - Eksiltı11cyc konulan iş: Madenin B~ ketlı mahalle 

sine getirilecek içme suyuna aittir. K«"şiı bedeli 500 liradır. 
2 - Bu i e ait şartn meler şunlardır: 
A - Mukavele projesi, 
B - Nafıa işleri şeraiti unülmıyeSl, 
C - Husu ı şartname: 

D - Eksiltm~ şartnamesi. 
E - Keşif cetveli. 
F- Proje. 
İstiyenler bu ,artnameleri ve evrakı Nifde Nafıa MudürlUğün

de ve Maden Belediy~sinde müracaatla gorebilirler. 
3 - Eksiltme 9.3.937 tarihinden l-4·937 pazartesi günü saat 14 de 

Nafia lılüdiirlüğÜD.e müraaatla 14.a.den Uray encjjmeni huz.uriyle 
ihalesi yapılacaktır. 

4 - Eksiltme ~ clailtme ı.wıliyle olacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteyicilerin 384 lira 38 kurut 

muvakkat teminat vermeleri lizımdır. 
6 - Müddeti zarfında mukavelesini tanzim ve Belediye riya

setine verdiği takdirde vermiş olduğu teminatı irat kaydedilmek 
le beraber vukubulacak zarar ve ziyan müteahhide ait olauktır. 

7 - lhale tarihinden itibaren inşaat S ay urfındaikmal Ye tes • 
}im edilccc~~- B~ müd~ zarf!nda i~ edilmediği takdirde ıe
çcıı pler ıçın mutcahhıt yevnuye ~ bra ceza olanrk 'ft'l'eCelrtir. 

8 - İnşaat kontrolu ve fen ~emunınun ':creGeği rapor Uurinc 
mütcalıhit vezneden % 10 tevkıfle para alablH:cektiı. 

9 - inşaatın ikmali Nafıa Müdürlüğünce tasdik edildikten ıon
ra bedeli (8) inci maddede göst~rilen % Ollun yarniy)e buaber ta. 
ınaınen verilecek ve çeşmeler bır ıene müddet içinde lnza göMere
c.tk oluna müteahhit tarafında? yaptırılacak ve arıza a;öıtcnnediii 
takdirde kabulü kati muameleıı yapıkcak •e '- 5 i aynen .erilecc• 
ii i1iB oıu-t• (58~) ı--lGI+ 

Fidan 

l\IUJDE 
Orman Çiftliği fidanlıklarmda toprak ve ikl'me 

uygun yetiıtirilmif olan her çqit meyveli me} vesiz 
fidanlarla her boyda mazılar ehven fiyatla satılığa ~ .. 
karılmıflır. 

Siparit kabul eden mağazalar: 
Çiftlik telefon No. 1824 
Karaoğlanda merkez 
mağazası telefon No. 
Y eniıehir mağazası 
telefon numarası 
Saman pazara M. Ti. 

3755 • 368() 

3576 
3633 

t--828 

Ankara İnhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Başmü~üriyetimizden aldrkları Yenice piyangosu kura numara
l~~ı~~. ?.ed.~ye ıs~lıet edenlerin bu hediyelerini almak üzere Başmü· 
durlugumuze muracaatları. (597) ı 1064 

da YENi SiNEMADA ikinci 1 
MÜNiR NURETTİN bu gece sa.at 9 

.;:m .. llllllll .. •lllllllll .. •k•o•n•s•er .. in•e .. b•a•§•lı•y•or ...... 1!111 .......... ..1 

1 ANKARA LEVAZIM AMIRLlCJ SA TIN ALMA 
KOMiSYONU lLANLARl 

!LAN 

1 
1 - Ankara gamizonu birliklerınin ihtiyacı için 18000 kilo ı • 

panak 26. 3. 937 cuma günu saat 15 te açık eksıltmc ıle alınacaktır • 
Z - Ispanagın tutan 1080 lira olup muvakkat temin tı 81 lıradır. 

Şartnamesi komisyonda göriıhır. 
3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü mad<l~lerindeki vesika ve te

minat makbuzlariyle yazılı gün ve gaatte levazım anıirligi ntm al-
ma komisyonuna gelmeleri. (553) l-98.9 

t LAN 

tık 

Cinsi Miktarı Mabamawı B. teminat 

Adet Li.lıa Kr. ı.. K. 
0fCTIİ1ı: 311 Cilt 217 70 

Firenk gömleği 736 1472 00 

Yüz havlusu 500 250 

Yün fanila 293 512 75 
3000 Çift 900 00 

Tire çorap 
3352 45 251 43 

Kırıkkale As. sanat mekteplerı ihtiyacı olan yukarda cins ve 
miktarları yazılı beş kalem melbusat 7. Nisan. 937 çarşamba günü sa
at 15 den 17 ye kadar açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

İsteklilerin 251 lira 43 kuruştan ibaret ilk teminatlarını Kmkka
lı: Askeri }abri'kalar muhascbecılı-ı;i veznesine makbuz muka.bilinde 
yatırılarak beltı eiin ve saatte mektep satın alına komisyonuna gel-
meleri. (62%) l-1104 

Cin.: 

Fildekoz fanila 
Patiska don 

Mendil 
Eldi Yen 

lLA~ 

Mikt2n 
Adet 

448 
72& 

3000 
250 

Muham- te· 
men B. miaatı 

Lira Lica K. 
336 
363 
300 
500 

1499 112 42 
Kmkkal~ Askeri Sanat mektepleri ihtiyacı olan dört kalem mel

b.usat 7. Nıs~n. 937 çarşamba günü saat 13 den 15 e kadar a~ık ek • 
sıltme suretıyle satın alınacaktır. 

laaklileria 112 lira 42 kuru,tan ibaret ilk teminatlarını Kırık
kale Askeri Fabrikalar muhaacbcciliği veznesine makbuz mukabilin· 
de yatırı~k belli guo ve aaatte mektep aatın alma komisyonuna 
gelmelıerı. (621) 1-1103 

l~:a=•~~aYmAoi••;o•a==ı ~ t89J "'j yerine çıkar 

1 
46 &enediı durmadan çıkmak.ta olan bu haftalık resimli ua· ı 

. A-ı.. , • zeteıım -u:a da aatıt yeri A K B A Kitabevidır. S• 
nelik ıtbo11e 10 lira. Sayısı 20 kuruş 

.~.; R!D~C =amı.e211 ... 11~DBHll!e!L."'Z z11a11a SllD ata 

Anlmra ikinci 
Kada tro 

Mıntaka 
Müdiirlüğüııdeıı : 

Y eni~hrin ~ark cihetini teşkil eden Cebeci ve Çan1cayaya giden 
asf":l~la yü~s:ı caddesi ve İncesu yolu ile mahdut bulunan çerçeve 
dahılmdek.1 bt!umnm ta ınmaı: malların pafta örnekleri ı. 3. 937 ta• 
rihinden itibıırcn Yen~ehrin yubel caddesindeki İçel 10k:ağuun 
(14) numarasında bulunan kadastro dairumm Balocıana asılmıf ol-
duğa ilin olunUT. (637) 1-1114 

~ MHHNllUNIUllllllllllUlllllllllllllUllllllllRUlllUUUMlllllllllllllllHllllBlllll• 1 TÜRK HAVA KURUMU 1 
§ OOYOK PiYANGOSU a 
~ Şimdiye kadar hialeree kiti)i 7.f!JlgİD etmiştir. ~ 
ii 6 cı ile~ 1 l Nisan 937 dedir. ı e Büyük ikramiye 200.800 liradır 
= _Aym:a ! 40.000, 2s.ooo, 26.000, 15.080, ıo.ooe liralık ilııra- ~ 
§t111yelerle (50."°° 'YC 200.000) !rralrk iki adet mülr!fat vara ... == 
~ Dikkat: i = -E Bilet alalı herkes 'I Niua 937 CUnil akpmına kadar Mktleiı== = ckiiftirai• 1-l~ıdn. 
§ Bu tarihten aonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur. 

llillmlllllllllllllllllUllllllllllllllMllllllllllHHUl&llllllllUllllllllllW\ 
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PHILCO radyolarını bizden arayın Halil Nacı Anafartala1 Caddesı 
No: 111Telefon.1230 

MiLLi MODAF AA VEKALETİ SATIN ALMA 1 
KOMiSYONU iLANLARI 

BİLİT 
Bir adet Şahmerdan açık eksiltmeye konmuştur. 
ı - Tahmin edilen bedeli 2000 lira olup ilk teminat parası 150 

liradır. d d" 
3 - İhalesı 19 • nisan • 937 pazartesi günü saat 11 e ır. 
4 _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad· 

desinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatmda M. M. 
V. Satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (472) 1-839 

!LAN 
1 _Vekalet ihtiyacı için beş tane bakır semaver, bir tane kütüp

hane ve 45 tane kaul, 30 kutu vim ve 100 metre ince bez pazarlıkla 
aatm alınacaktır. . .. .. d -M-

2 _ Pazarlığa gireceklerin 20.3.937 C. ertesı gunu saat 11 e . 
M. V. Sa. Al, Ko, na gelmeleri (619) 1-1092 

BİLİT 
1 _ Beher tanesine biçilen ederi 340 kuruş olan on bin tane ki· 

lim kapalr zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 _ İhalesi 3. Nisan. 937 cumartesi günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminat 2550 liradır. 
4 _ Şartnamesi 170 kuruşa M. M. V. satın alma ko. dan alınrı. 
5 _Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve _24?0 sayılı. kanu • 

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bırlıkte teklıf mek
tuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. 
na vermeleri. (620) 1-1102 

BİLİT 
Lağım yolları tamiri: Abidin paşa köşkü civar .ı;da I. ?~du M~t. 

liği eratına mahsus helanın yolları pazarlıkl:1 tam~r e.ttırılecektır. 
Kesif tutarı: 500 liradxr. Keşif ve şartnamesı parasıyıe ınşaat şub7 -
sinden ve_ilecektir. İhalesi 22-Mart-937 pazartesi günü saat on bır
dedir. İlk teminatı: 37 lira 50 kuruştur. Eksiltmeye gir~cekle~den 
ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerınde ıste
nen belgelerle birlikte pazarlık gün ve vaktında M. M. V. Satın al-
ma komisyonuna gelsinler. (628) 1-1109 

BİL İT 
Koşum takımı: beş çift fayton koşum takımı mevcut mühürlü 

nümunesine göre olmak üzere pazarlıkla satın alınacaktır. 
Hepsinin tutarı: 500 liradır. Nümunesi komi~yonumuzdan gö~

lecektir. İlk teminatı: 37 lira 50 kuruştur. İhalesı 23-Ill-937 sah gu
nü saat on birdedir. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 
sayılı kan . .mun 2, 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle birlikte 
pazarlık gün ve vaktrnda M. M. V. Sat:n alma komisyonuna gel-
sinler. (627) 1-1108 

::t ı .. exr - - r m rrrne«:s 

1 ASKERl FABRİKALAR UMUM MÜDÜRLÜGÜ 1 
SATil'i ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

:ıOU ı"on Muhattar Avrupa Pamuğu 
Tahmın eciilcn bedeli (55000) lira olan yukarıda miktarı ve cinsi 

yazılı md zeme As:-.e.ı: Fabrikalar Umum Müdürlüğü Sat n Alma 
kor:Jisyonunca 4. 5. 937 Salı günü saat 15 tc kap ılı zarf ile ihale edi· 
lecektir. Ş3r.na ne (2) lira (75) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. 'T'c>Iiplerin muvakkat teminat olan {4000)lirayı havi teklif 
me~:.up.arını mezkur gün saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendiıerinin de 2490 say.lı kanunun 2 ve 3 maddeierindeki vesaikle 
me • 1:ılr Pün ve saatte komisyona müracaatları (570) 1-1081 

l\'I. 1\1. V. Hava Müsteşarlığından: 
Hava müsteşarlığı ve Kayseri tayyare fabrikası için 126 • 210 lira 

ücretli üç almanca mütercim alınacaktır, İsteklilerin imtihanı yapıl
mak tizue 25-3-937 tarihine kadar Hava Müsteşarlığına istida ile 
müracaat etmeleri. (638) 1-1115 

İzmir ili Daimi Encümeninden: 
(25987) lira (39) kuruş ke~if tutarı ile ve kapalı zarf usulü ile 

eksıltmesi ilan edilmiş olan Dikili • Ayvalık yolunun yapısı eksilt· 
mesine istekli çıkmadığından 2490 sayılı yasanın 40 mcı maddesi 
geı e~ince bir ay içind pazarlıkla eksiltmesi uzatddığından istekli
lerin İzmir İli Daimi Encümeninin toplantısı olan pazartesi ve per~ 
şembe '{ünleri saat 9 dan 12 ye kadar başvurmaları ilan olunur. 

(742) 1-1101 

İCRA DAİRESİ G. MENKUL SATIŞ MEMURLUÖUNDAN: 
1 - İzalei şuyudan dolayı satılmasınakara verilen tapunun 106 

Pafta, 602 ada, 5 parsel numarasında kayıtlı ve Ankararun Örnekler 
mahallesinde Eğri sokağında kain ahşap ev aşağıdaki şartlar daire
sinde açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Ev iki kapılıdr. 5 No. lu kapıdan girildikte yarısı taş yarısı 
toprak büyük bir bahçe kapının yanında bir hela, sağdQ bir kapıdan 
girildikte ufak bir arahk, solda bir oda sağda bir oda tahta bir mer
divenle çıkıldıkta bir sofa üzerinde bir oda ve bir pastınnalık vardır. 

Yedi No. lu kapıdan girildikte büyük bir ahır, nihayetinde bir 
ahır odası, ve ahırın altnda bodrum evin nihayetinde bir mutfak ve 
bahçenin toprak kısmında yedi meyva ağacı ve ortasında bir kuyu 
vardır. Maa müştemilat eve bin yediyüz lira kiymet konmuştur. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 21. 4. 937 tarihine müsadif 
Çarşamba günü saat 14.16 ya kadar İcra dairesi Gayri Menkul Sa
tış Memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukarıdaki muhammen kiy· 
metin yüzde 7,5 nisbeti.nde pey akçesi veya milli bir bankanın te· 
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tah
villeri getirilecektir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkfir günün on 
altıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihdeki artırmada teklif edilen bedeli muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 6.5.937 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en çok 
artırana ihale olunacaktır. 

7 - Birinci ve ikinci artırmada ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale tari· 
hinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi için 
yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale be
deli yatrrdmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evvel en 
yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup ol
madığı sonılduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale farkı 
birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. Tek
lifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden onbeş günlük 
ikinci artıraya çıkarılacak en çok artıran talibine ihale edilecektir. 

8 - Her iki artırmada gayri menkul talibine ihale edildikte tapu 
harciyle dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan mü· 
terakim vergi ve resim ise borçluya aiddir. 
. 9_ - Borçlu ve alacaklılarla diğer atakadarlarm bu gayri menkul 
lizerındeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddiala· 
rmı evrakı müspiteleriyle 20 gün içinde dairemize bildirmeleri la· 
zımdı_r .. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satış 
bedelının paylaştırılmasmdan hariç tutulacaktır. 

1 O - Artırmaya iştirak edecekler 1.4.937 tarihinde 936/49 No. la 
d2 · ;~deki yerinde herkese açık bulundurulan şartnamemizi oku· 
yalıiliı! ~r. 1-1107 

Etlikte Baytari 
Laboratuvarları 

Merkez 
Dirktörlüğünden 

ı - Uboratuvarlar yolu menfezi ve kanalizasyon işleri kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli (9340 lira) 5 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı (700 lira 50 kuruş) olup banka mektubu 

veya vezne makbuzu ile ticaret odası vesikası ve nafıaca musaddak 
ehliyeti fenniye vesikası. 

4 - İhalesi 2.4.937 cuma günü saat 15 de Ziraat Vekaleti Muha
sebe Direktörlüğünde toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını muayyen gün ve satten bir sa
at evvel makbuz mukabilinde komisyon riyasetine vermi~ buluna
caklardır. 

6 - Bu işe aid fenni ve umumi şartname ile keşif varakasr be-
delsizdir. 

7 - Yapılacak işi ve planını görmek ve fazla izahat ile adları 
bildirilen kağıdları almak istiyenler hergün için müessese direktör· 
lüğüne müracaat edebilirler. (631) 1-1112 

Nafia V ek:aletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara civarında Çubuk barajında 

mü.hendisler evi önünde yapılacak ilavei inşaat. 
Keşif bedeli (~913) lira (48) kuruştur. 
2 - Eksiltme 2.4.937 tarihinde cuma günü saat (15) de Naha 

vekaletinde Sular umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında 
pazarlıkla yapılacaktır. 

3 - İstekliler; proje ve şartname1erle sair evrakı keşfiyeyi Su
lar Umum Müdürlüğünde görebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (368) lira (51) ku
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve resmi gazetenin (3297) say-lı 
nüshasmda çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ib· 
raz etmesi ve ikinci maddede yazılı saatten bir saat evetine kadar 
Sular Umum müdürlüğüne vesikalariyle birlikte müracaat etmesi 
lazımdır. (632) 1-1113 

Ankara Birinci 
l(adastro 

Mıntaka 

Müdürlüğünden: 
Yenişehirde Maltepe ve civarında 1244, 1245, 1248, 1249 No. lu 

kadastro adaları içindeki gayri menkullerin fenni ve hukuki tesbit 
şekillerinin tetkikine başlanılacağı Çankaya belediye itan tahtasına 
asılan 85 No. lu ilannamede müfredatiyle gösterilmiştir. 

Tetkikat 10.4.937 gününde bitecektir. Bu adalar içinde mülkü ve 
alakası olanların komisyona müracaatları ilan olunur. (629) 1-1110 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİ 
REİSLİÖİNDEN: 

Ankaranm Hacı Musa malıallesinde Mekteb çıkmaz sokağında 
Ali evinde Trablusgarplı Mehmet Hattata: 

Karınız Ankarada Hacı Seyit mahallesinde Gültekin sokak (28) 
sayılı evde Hasan kızı Cavide tarafından 24.11.936 gününde aleyhi· 
nize boşanma davası açmış ikametgahınızın meçhuliyeti hasebiyle 
bu babdaki dava arzuhalinin bir sureti sana tebliğ edilemediği gibi 
duruşma günü olarak da tayin edilen (15.2.937) tarihinde de muha
kemede bulunmamış olduğunuz gibi duruşmaya aid davetiye de si
ze tebli ğedilememiştir. Muhakemenin talik edildiği (31.3.937) çar
şamba günü saat 14 de muhakemede bulunmanız veya bir vekil gön· 
dermeniz lazımdır. Aksi takdirde H. U. M. K. (401) ve (405) inci 
maddeleri mucibince duruşma gıyabınızda yapılacağı tebliğ yerine 
geçmek üzere ilan olunur. (630) 1-1111 

ANKARA IKİNCl SULH HUKU.l{ HAKİMLİGİNDEN: 
Ankarada Sanayi caddesinde Demir ve Malzemei inşaiye Şirketi 

sahiplerinden Ali Nazmi ve Mehmet Necmi vekili avukat Emin Ha
lim taraf:ndan Ankaranın Doğanbey mahallesinde Sanayi caddesin
de tapunun birinci sahifesinde kayıtlı 25 pafta 157 ada 8 parsel No
lu arsanın 126720 hissede 2640 hisse sahibi bulunan muamileyh An • 
karada Hamam önünde Gediz sokak 4 numarada Galip kızı Meliha 
nezdinde Ali ile ş.uyulu olduğundan şuyuun izalesini talep eylemesi 
üzerine dava olunanrn ikametgahının meçhuliyetine mebni davetiye 
ilanen tebliğ edilmiş ise de dava olunan mahkemeye müracaat etme
diği gibi bir vekil de gönderemediğinden gıyap kararı tebliğine ka
rar verilmiş olduğundan keşif günü olarak 31-3-937 saat 10 ve mah -
keme günü 5·4-937 saat 9,5 talik edilmiştir. Mezkur tarihte müraca
at veya bir vekil göndermediği takdirde gıyaben muhakemeye bakı
lacağından gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ 
olunur. 1-1105 

Ankara V aliliğiu den: 

Kapı N. 
Mahallesi Sokağı Cinsi yeni 
Misakı Han ardı Çilingir 4 
milli dükkanı 

Mevkii ve hududu 
Ankaarnın Aşağı Ayvalı mevki· 
inde 6435,10 metre murabbaın

dan ibaret Potin oğlu, yol, dele 
ve boz ile mahdud Mercimek oğ· 
lu Andon veledi Ohanisten met
ruk 390 Kapı, 690 umum No. lu 
tarlanın senelik icarı. 

Kapı Aylık 
No. Metruke icarı Dipozit 
eski No. Lira Kr. Lira Kr. 
28 52 10 00 11 25 

Senelik icari 
Lira Kr. 

25 00 

Dipozit 
Lira Kr. 

1 9fı 

Yukarıda evsafı yazılı gayri menkullerin mayıs 938 gayesme 
kadar icarınm ihalesi 17 mart 937 çarşamba günü saat 14 de yapıla
caktır. 

İsteklilerin hizalarında gösterilen dipozito makbuzlariyle sözü 
eeçen gün ve saatte defterdarlıkta kurulan satış komisyonuna mü-
racaatları. ( 486) 1-890 

Kiralık Apartman 
Aranıyor Y ENi 

Daima sabit 

Daima tabii 

Juvantin 

~ 

saç boyalan 

İngiliz kanzuk ,.,czanesi llbo
ratu varlarmda hazırlanan Juvan
tin saç boyaları muzuc ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabiı renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyalan kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk üze. 
rinde tertib edilmiştir. 

BAHÇE 
meraklılarına ve 

Bahçevanlara 
Bir seneden altı seneliğe ka· 

dar yanmış at s:ğır göbreleri 
vagon ve ton hesabiyle istenilen 
şekilde verilir. Hal No. 3 Tl. 1425 

1-1004 

7 ve 8 

1 - Hayır iş1erine ve yenı 
çıkan kitaplara aid ilanlardan 
% 15 tenziHit yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri 
maktu 130 kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür, ev· 
lerune, vefat ve kati aiaka 
ilanlarından maktuan beş lira 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 

Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliği 17 Lira 30 Lira 
6 Aylığı 9 " 

16 
3 Aylığı 
Telefon: 

s .. 9 

Başmuharrir: 1063 
Yazı işleri: 1062 
Abone ve ilan: 1064 

Jl!llllHI Hl~lll!·BC·es allr«imD,... 

UCUZ ve TAKSİTLE 

SATILll{ 
ARSALAR 

"' 
" 

Yenişehirin kibar ve itina ile 
seçilmiş yerlerinde hal ve istik
balin incileri T. 2992 

1-937 

Mürettip İstiyoruz 
Matbaamız için çabuk ve te

miz yazı dizen mürettibe ihtiyaç 
vardır. 

il 

SiNEMALAR 

DOKTOR 

Met•İt Sayan 
~ ~ 

~ İdrar yollan hastalıkları ~ 
~ mütehassısı ~ 

İtfaive meydanında Kur • 
~ tutuş apartnnanmda birinci ~ 
i kat. 

Çabuk iş gören bir 

Miiv·ezzi Aranıyor 
Okur yazar, çevik ve bis.iltle

te binmesini bilir genç bir mil· 
vezzi aranıyor. 

Posta kutusu 401 e yazı ile 
müracaat. Ankara 1-1118 

Satılık Motör 
Uç beygir kuvvetinde bir gaz 

motörü satılıktır. Ulus ilan me· 
murluğuna müracaat edilmeci. 

Deniz Levazım Sabn alma 
Komisyonundan ı 

T-alıınin edilen bedeli 92300 
lira olan 10.000 ton rekompoze 
kömürü 22 mart 937 tarihine rast
layan pazartesi günü saat 14 de 
kapalı zarf usuliyle alınacaktır. 
Muvakkat teminatı 5865 lira o
lup şartnamesi (461-5) kuruş mu
kabilinde komisyondan hergün 
verilir. İsteklilerin 2490 &ayılı 

kanunun tarifatı dahilinde tan· 
zim edecekleri kapalı teklif mek· 
tuplarını en geç 22 mart 937 pa
zartesi günü saat 13 e kadar Ka· 
sımpaşada bulunan komisyon 
başkanlığ na makbuz mukabilin
de vermeleri. Bu saatten sonra 
verilecek teklit mektuplarının 
kabul edilmi~·eceği ilan olunur. 

(516) 1-912 

1523 
Biiuı.ıuın gümrük işleriyle 

beynelmilel nakliyat işlerinizde 
yukarıki num~raya telefon cdi· 
niz. En tatminkar cevabı abcak· 
sınız. 

EDE 
İthalat ve ihracat bürosu 

Bankalar caddesi: Küçük Ana-
dolu Han. l--104J 

Satılık Arsa 
Yenişehirde Maliye tahsil şa• 

besi karşısında Seli\nik cadde-
sinde telefon 1538 1-984 

tnki" En hoıı. meyva tuzudur. 
'!i' ıca" 

bazr defeder. Mide. bağırsak, tık" 
raciğerden mütevellit rahatsız 
lan önler. Hazmı kolaylaşt~ır• 

İngiliz Kanzuk cezan~ 

HALK 
BU GECE 

Yenişehirde banyolu iki ve
ya üç odalı bir apartıman aranı
yor. Ulus'da başmücellid B. Ra· 
uf'a· haber verilmesi. 1-1094 

İmtiyaz sahibi ve Ba~mu
harriri Falih Rrfkı ATAY 

BU GECE SAAT 21 DE 

MÜNİR NUREITIN VE ARKADAŞ. 
LARJNIN lKJNCl KONSERi 

Fiatlar: Orkestra koltuk 150 Koltuk 
100 • Balkon 7! • Duhuliye 50 Kı .. 

GECE Y ARJSI YILDIZI 
Ginger Rogers • William Powell 

Battan bq.a deb§et ve esrar 

Umumi neşriyatı idare t:den 
Yazı İşleri Müdürü Naıuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

GONDOZ 

Kadın İsteyince 
Adolph Wohbruk. Lil Dagover'in 
yarattıkları bir şiir ve güzellik filmi 

dolu bir eser erted 
ilaveten: en son F oks dünya bab 

GONDOZ 

Balalayka 
Halk Matinesi 12.15 de: 

ZEVK GEMlSl 


