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Unvanlı eaerini bitimıittir. 
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Almanyamn İstekleri epi geniştir 
Atatürk dil, tarih, coğrafya 
fakültesine dün şeref verdiler 

BOYOK ôNDERIMIZ DiL. T ARIH, COCRAFY A F AKOLTESINDE 
Cumhur Reisimiz Atatürk dün öğleden sonra Dil, Tarih, Coğrafya fakühesini ıeref · 

)endinnişlcr ve bir saat kadar kalmışlardır. Dek~n ~smda bi~ mü~et istirahat buyuran 
Büyük Şef, fakülteye aid meseleler hakkında dırektifler vermıılerdır. 

Zanaat/ar 
~ 

Berlindeki 
görüşmelerden 

.'!,. ·'. : ~ ·.-> :' ~ . ·~;t ·~.. . . ·~: • 

neli<e cıkmıyor 
• • • N-, : '- . . • . 

Almanya ıark cenubu 
komıulan üzerinde 

Çekoslovak yada 
T aıylklnl ırlhnnık mı istiyor 1 

Berlin, 4 (A.A.) - Hitlerle incili.z 
büyük elçiıi aruında yapılan ve ild aa
atten fazla ıliren mülikat eenaıında 
sömürge meaeleıini büyük bir ihtiyat
la bahis mc..,.zuu etmiş olduğu ve Avu&

ve 
Endüstrimiz 

-~"" ..... •"'n"we\_'-o ........ ..-. .au.diği ha
ber alnunııtır. 

Şuraaını kaydetmek gerektir ki, ln
giliz - alman müzakerelerinin istikba
li hakkında BerJin mahfilleri bUyUk 
Umidlere kapılmaktan ihtiraz ediyor -
lar. Bunun .ebebl de bundan evelki 
müzakerelerden alınan acı derı ve tec
rübelerdir. 

Atatürk - Reıaam N~mi Ziya'nın yapt_ıii portr• 

Cemiyet hayatının doğuşundan iti
baren inkişaf ederek şehirl7rin, _hat~ 
devletlerin hayatında chemıyeth bır 
yer alan zanaatlar, fabrika sanayiinin 
başlangıç tarihi olan 19 uncu asırdan 
beri iktısadi bir mücadelenin mevzuu 
olmuşlardır. On dokuzuncu asır ıon
larına kadar bütün şiddetiyle devam 
eden bu mücadele zanaatların geniş , . 
ve rakipsiz hakimiyetini bir çok' cı
hetlerden daraltmış ve onlara yeni bir 
mahiyet vermiştir. Bu tarihe kadar 
bütün sanatlar, istisnasız, zanaat ha· 
linde bulunurken, fabrikaların reka
beti, seri halinde imalata müsaid sa· 

Hükilmetin hayat ucuzlufu tedbir. 
leri ara.mda, et fiatlarmı indirmek 
için naaıl gayretler aarf«mit olduiu 
malU.mdur. Nitekim et fiatmın bil
haNA yük.ek olduiu latanbul'da, 
halk bu tedbirlerden hemen ve genİf 
mikyasta faydalanmağa baılanııt
trr: Daha ilk tatbik günlerinde la-
tanbul'da iıtihli.k yüzde kırka yakm 
ni&bette artmııtır. 

Bir de" et meselesinin bazı gazete· 
lerimizdeki akislerine bakmız: Bun
lardan birinin muharriri, yeni fiatla
nn birinci günü öğleden evel kaaap
lara gidip et satqmm artıp artmadı
ğmı aonıyor ve aldığı: "-Ne ge
zer 1 cevabmı gazeteıine müjde gi
bi y~~ittiriyor. Bir dii~ k~~~ dük
kanı önünde halktan ikı kıtıyı alay· 

' natların büyük endüstri halin_e geçme· 
•ini ve ancak bu vasıfları baız bulun
nuyanlarla hususi bir itinaya lüzum 
gösteren sanatların zanaat halinde ya· 
Pılması neticesini vermiştir. Fakat, 
büyük sanayi ve zanaat mensuplarının 
karşılıklı çalışmaları bir taraf tan, ta· 
kip edilen ana politika diğer tara~~n, 
garp memleketleri büyük sanayuyl~ 
zanaatları arasındaki münaseebtlerı 
iktısadi ve sınai varlığın menfaatleri· 
ne uygun bir şekilde tanzime saik ol· 
ınuştur. 

Ancak bizde bu böyle olmamış, o&· 

inanlı imparatorluğunun ihmalleri çok 
eski bir mazisi olan ve büyük bir in
kişaf devresi idrak ederek bütün dün
yada takdirlerle karşılanan müstesna 
C8erler yaratmış bulunan türk zanaat
larını gittikçe geriletmiştir. Kapitü· 
lasyonlarla yabancılara ver!le~ ~ti· 
Yazlar, muayyen ve hedefh bır gum· 
rük siyasetinin mevcut bulunmayıyı 
dolayısiyle, Avrupa fabrik~. ~an:ula
tının ezici rekabeti ve dahilı ıstıhsal 
fartlarile ticari ve iktısadi münasebet· 
lerin tanzim edilmemesi bu gerileme· 
Ye sebcb olan amillerin başlıcalarıdır. 
V,tandaşların karşılıklı münasebet· 

~erini milli birlik içinde tanzim etın~k 
ınkılabımızın ana prensiplerindendır. 
~u birlik içinde devlet sanayi siyase
tınıizin esasları yapıcı ve yaptırı~ı ~1-
hlaktır. Devlet yapıcılığının en buy~k 
faaliyet sahası büyük sanayi işleridır. 
Zanaatıar da "yapıcılık,, prensip.in.in 
en geniş bir tatbik ve çalışma yerı~ır. 
Cumhuriyet hükümeti, bütün işlerın· 
de olduğu gibi, bu işe de planlı ve 
Pr?g.ramlı bir çalışma ile ba~a:nıştır. 
lwiıl~ı büyük sanayiin temeller:nı plan· 
lı hır şekilde atan hükümetimız, onun 
ayrılmaz bir yarduncı11 ve tamaınlayı· 
cısı bulunan zanaatların da faaliyet ve 

(Sonu 5. inci say/ada) 
ı il 

la konutturuyor: 
"-Artık fıkaranm yüzü güler de-

ğil mi? 
- Bu ucuzluiu göriipte gülmeme

ğe imkan var mı ? ,, 

Ç eko•lovakya BQ.fvekili 
B. Hodza 

Et resimleri üstündeki fiatlara ha· 
kınca sadece beı altı kurutluk ~i~ 
fark iıaret edildiiini, yani hakııkı 
rakamlann tahrif edilmit olduğunu 
göriiyorıunuz. Böyle dahi . ~lll!:ydı, 
herhangi bir gıda maddesı uatunde B. HoJza diyor ki: 
yüzde ı o küçüksenir bir nisbet mi· 

dir ? 
B'r de reami rakamlara bakınız : u ıubat pa1'0rt•n wünü 1953 ko -

L•ailm:•tir. Bu miltclar, 1 mart, 
yun ,,,... "7 b'L c1·ıc1·ı· .. ani ucu.zluiun tat ı111 • ı ı ı gun 
Y. ya aruclil•n mikclartlır. 
pıy;:~.z;ilôttan bir hafta euel, yani 21 

(ekoslovakya iılerine 
hi~ bir yabane1 

!u~tta k•ail•n koyun aayıaı 1551 

'"'· d·ıc1· ... · ·ht mu .. dahal d ı Ucu.zluiun tatbik• ' ·~~!ar! en e e emez ı 
b

. .. onra yani martın ıtcıncı çar
ır gbun • .... 2400 koyun keailmiıtir. 

ıam a gunu, l' tl 

::nta~~:nb':),~;a~':S5"::;:," r~:.ü: Almanya ile görüşmelere 
miıti. .. ~.. .. .. - olan 

Ucu.z; liatın Jorcıuncu gunu • 
dün, latanbul'cla 2~3~ hayvan keaı.l
mi tir. Mukayc••mı.zı, gene bu. tarı. 

hazırız, fakat 
hi~ bir hafta önceail• yapalım: ~5 •1· 
bat cuma günü, 1455 koyun ••1 - tam müsavat dahilinde 
miıti. 

Fiatlara gelince ı • • 
latanbul'un pahlı •t yscliğı •on ar 

olan ıubatın 21, 23, 2~ ~ci pnl•rı· 
nin toptan aatıı uaaatı•ı 44 • 45 ku
ruıtur. Ucusluiun baılaclıi~. ay ~l'?' 
artın 2 inci v• 4 üncü gunl•rının 

:ptan aatıı uaaatiai üe 31 kunqtur. 

Hayır, bu zihniyetler . münak~ 
edilemez. Fakat kendilerınden, reJı· 
min halk lehine d e r h a 1 v e 
m a 'd d e t e n tesirini ~isse~tiren 
tedbirlerini dahi ya ehemıyetsız, Y~ 
f aydaaız göstermek husUı1undakı 
ayretkeıliklerinin aebebi ne olclu· !" ____ ı, i..tiyorua. Bu tanda 

fUDU ~ -•.ıd• b' akis ne,Myatm Ankara'cla ÇJU ı r 

br'nr-'* ~ - Jalk'WPtiD. 

CekoJovak bQ.fvekili B. HoJz.a 
[Sözleri 5 inci aayfamızdadır] 

ne rejim, ne de halkm menfaatlarmı 
sokak demagoglarma oyuncak etme
ğe niyeti olmadığmı aualimize ilave 
etmeği de lüzumlu görüyoruz. 
Ga~telerimizde çah,..nlar, bir 

umuma menfaat müessesesinde me· 
suliyet almıt olduklannı unutmamak 
ve bu fUUr ile vazife yapmak mevki
indedirler. 

Dıt ve iç politikanm nazik mete • 
leleri üzerinde, ıazete •• mecmua 
batlannda bulun.nlarm, fUU"MIZCa 
hareketleri daha iyi marakabe et
aaeleri Uli'I olmul'ıı 

Bugün 16sayfa ilOvemiz 
GÜZEL' SANATLAR 

( Sonu S. inci sayfada ) 

SOVYET RUSY ADAKİ SUYKASDI~ 
MUHAKEMESi DEVAM EDiYOR 

Bütün zanhlar1n suçlarını 
itiraf e-ttikleri bildiriliyor 

Sabık hariciye komiseri muawlnl de 
mahkemede "ewet ben mO~rlmlml,, dedi 

Sovyet Ru•yaJaki aıykcut zan
lılarını itham eden müddei 

ıımumi Vilin•ki 

[Evelki gün bir lstanbul gazetesi, 
Sovyet Rusyada yapılan suykaad ve 
ihanet davaaınm bittiğini ve 21 maz
nundan yalnız ee.ki hariciye komiser 
muavini Kristinaki hariç olmak üze
re diğerlerinin idama mahkiim ol
duklarını yazıyordu. Halbuki evelki 
gün ve dün gelen ajana telgraflann
dan anlatıldığına göre muhakeme 
devam etmektedir. Henüz hiç bir 
karar verilmit değildir. Nitekim 
Krutins.ki'nin de beraet ettiği değil 
bilakis eski inkarlarını reddederek 
mahkemede itiraflarda bulunduğu 

haber verilmektedir. Dün gelen tel -
graflar tunlardır: l 

Moskova, 4 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: Cumhuriyet müddı:i 
umumisi Vişinski'nin ııkı isticvabları 
karşısında Kreıtinaiki'nin (eski hari
ciye komiser muavini) mukavemeti 
kırılarak cürmünü tamamile itiraf et -
miştir. 

Kriıtinıki demiıtir ki : 
··- İstintak safhuında verdiğim i· 

fadeleri tamamiyle teyid ederim. Dün, 
o dakikadaki kuvvetli bir hissin, hava 
ve muhitin yarattığı kazib bir hicabın, 
ithamnamenin okunuıunun üzerimde 
bıraktığı hislerin ve marazi vaziyetin 
tesiri altında, hakikati ıöyliyecek, "e· 
vet ben mücrimim., diyecek halde de
ğildim.,, 

Ve, "Evet, ben mUcrimim" diyece

(Sonıı S. inci uyl~a) 

iki uc 
Hikaye meşhurdur: alman/ar btJ. 

yükharbda biı memleketi işgal eder· 
ken, ellerindeki hartaya göre var saa
dıklarr bir yolun yerinde yeJJer e~ti• 
ğini gördüler. Sımsıkı bir ormanlıkl 
Halbuki bu yolun vaktile a / e /. 
u s u / münakasası ilin edi/mif, 
a / e J u s u J ihalesi yapılmış, hıtt~ 
a 1 e / u s u I teslim alınmıştı. Harta
da bulunuşu da bütün f o r m a J i • 
t e ' Jerin tamam olmasındandı. 

Andre Maurois bir romanında, e/ı'n
deki 100 mitralyözden birinin ekshdi· 
ğini gören bir ingiliz levazım zabiti• 
nin, kırtasi usuJJeri kullanarak, onu 
ayrı ayrr getirttiği muhtelif parça• 
larla nasıl tekrar kurup depoya ma/. 
ettiğini, fakat bir gün mitralyöz/erı'a 
adedi 101 olduğunu görünce yeniden 
nasıl şaşa kaldığını nakleder. Yani 
kırtasiyeciliğin tenkı'di, ve onun gara· 
betleri ile mücadele ne yenidir, ne de 
bizlere mahsustur. 

insanlar "mutlak emniyet" e IA· 
yık olmıyacak kadar zayıftırlar. Fa
kat faaliyet adamlarını tazyik e
den ve bütün şahsi takdirleri kı· 
ran "mutlak emniyetsizlik" e müste
nid usullerin de yolsuz/uklarr durdur
muş olduğu görülmemiştir. Bu çe
şit usuJJer karşısında hem i1 görmek 
isteyen dü~üst adamın, hem de yol
suzluk etmek istiycn ahlaksız adamıa 
kaçamak araştırdrklsrrnr görürsünüz. 
1!~ylesi, ekseriya, iş görmeyen'in 
ı~ıne yarar: kağıd üstünde tertemiz
d~r ! Hiç mürekkep yüzü görmemiı 
bır kağıd kadar düz ve beyaz! 

lşte, her tarafta, hiç olmazsa yük
s~k derece memurlar için, şahsi tak· 
dır/er kadar, teftişte de şahsi hüküm 
ve kanaatlere yer veren daha mlkul 
ve uysal usuller atanması bundandır. 
Kırtasiyecilik dediğimiz şey, haki

~a.tte yolsuzlukların önüne geçilmek 
ıçın konmuştur: onun lüzumu nasıl 
inkar olunabilir? Fakat kırtasiyecilik 
"şahsi teşebbüs ve faaliyetlerle, kağıd 
memurluğu" arasındaki farkı tebarü• 
ettirecek makullük ve uysallık'dan 
mah~m olduğu noktalarda vazifesini 
tersıne ~pmış oluyor • • Fatay 
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~.~ .. ~.:.~ .. ~.:. ...... ~E.?." .. ~ .. ~ ......... ...J i lzmlrde elektriğin Kamutay Yeni iskôn teşkilôh için 
'Ülkü ve hayat kilovatı 15 kuruı en<ümenlerlnde mühim bir proje hazırlandı 

Üstünde Ankara Gazi lisesinin alameti bulunuyor. Demek bu 
yı genç liselilerimiz çı~nyor~ar .. içinde dikkati çekecek §İirlcr ve 

var. Onlardan, başka bır vesıle ıle bahsedeceğim. Benim bura
_,yliyeceğim, yazıma başlık olarak aldığım isimdeki makaledir O-

guz Türkkan isminde bir gencin kaleminden çıkmış. .. · 
~çin~e !i~i~ filizleri beliren bu yazı, kuvvetle umanm ki okursanız, 

benım gıbı ~ızı de heyecanlandıracaktır. Genç muharrir, bir arkadatm
dan bahsedıyor. Çok okumu§, felsefe kitaplanna kadar her mevzuda 
tecessüsünü çeken bir taraf bulmuş ve bu okumalar'yle kl y d 
d. d' Y' h" .. . 1 yık l ı çoçu ugun a 

e ın ıgı utun ınan arı ı mıştır Nihayet madd~ı dd · . . . . . · ve ma eye ımınıp 
ll\pan hır ru~ haletı ıçensıne düşüyor, bitgisinc mağrur ,kendi benliğin
den baş~a .bır şey tanımıyordu. Parolası: yalnız beni.. 

Bu ınfıradcılık,y?na para, kadın, eğlence, rahat arattırıyordu. Bun
larla saadete erec_eşıne inanmıştı. Ona genç filozof! diyecekler ve her 
kapalı kapı kendısıne açılacaktı Bı'r aece b · t d.. ·· 1 k l . · e u egoıs U§UJ1Ce er onun 
uy usunu .a.ıp götü~üştü. Ölümü dütünüyordu. O zaman birer birer 
baadet verıc~ farz~t~~g~.feyleri gözden geçirdi. Fakat kendisine heps.i 

O§ ;';e manasız gorunuyordu. Uzun felsefeler kurduktan sonra: 
Gece, yıldızlar, bütün gök koyu ipekten sonsuz bir bayrak .. Ay, 

j.'~dız kıprr?ı!?~lar. San~i canlanıp bana bakıyorlar. Sanki onlardan ge
l)Ormuş gıbı ıçımden hır ses; alçakl Dünyada vazifesini yapmadan öl

meye kalkışan alçak!.. diye haykırıyordu.,. 
trt~~ gez:ç arka.~ş kendine gelmiştir. O geceden beri (mefkuresi) 

v::{ r. y grenı!?r kı en asil, en temiz, en büyük duygu millet sevgi
sı ır . ., urdu ıçın yaşıyacak, yurdu için ölecektir. 
J' G~nç .. ~~~~r~r: ~rkadaşımn bu fikirlerini dinlerken ağladığını söy
ıyere sozunu bıtırıyor. Ben de onun yazısını bitirirken gözlerime u
c~k ve .mes~ıt yatların dolduğunu hissettim. Böyle dü§ünen gençlerin ye
~~m.~sı •. çogalması; bizi de bir baba sevgisi ve himayesile yetiştirmiş olan 
~yuk ınsana, en büyüğümüze inanmıtların kutsal idealidir O ideal' 

böyJ~ ~~rçekleıtiğini; hayatım. ülküsü için, yurdu ve milleti i.çin biler~k 
ve U§unerek vereceklerin arttığını gördükçe eaadetlerin en b ··yu·· w.. •• 

duyuyoruz. u gunu 

Alafürkün millete 
hediye eHlklerl 

ılflllklerln idaresi 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Devlet 

sirut işletme kurumu Atatürk'ün 
millete hediye ettiği Çiftlik, müesse
selerle siloların idaresi için hazırlık
larını bitirmiştir. Verilen haberlere 
göre .bunların idaresi SUmer Bank'ın 
teker fabrikalarındaki i•l•tme kuru
muna verilecektir. 

Kurumun seçtiği heyet Yalovadaki 
Baltacı ve MiJlet çiftliklerine 380 
bin, Ankaradaki Orman çiftliğine, 

fabrika, tesisat ve bütün müştemila
tına 3.5 milyon liradan fazla kıymet 
takdir etmiştir. 

Heyet Adana, Dörtyol, Tarsustaki 
çiftlik, arazi, portakal ve muz bahçe
lerine ayrı ayrı kıymet takdir etmek 
üzere cenub mıntakasrna gidecektir, 

Bir kamyon kazası 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Edirne

ye yolcu götüren §Oför Şevkinin ida
resindeki kamyon Bigadiçle Selim
paşa arasında devrilmiş, yolculardan 
biri ölmil§, toför ağır yaralanmıştır. 

KefiUi memurlara aid hesaplar 
İç Bakanlık, hususi idare ve beledi -

yeler kefalet sandığına bağlı bulunan 
kefilli memurlarına aid hesabların hu
ıuıi muhasebe direktörleri ve beledi -
ye muhasibliklerince daima murakabe 
ve kontrol edilmesinin teminini vali -
ferden istemiştir. 

Ha•an ·Ali Yücel 

Dr. Blttelln konferansı 

Boğazköy 
kazıları 

Dr. Bitte!, dün alman elçiliğinde, 
yerli ve yabancı gilzide bir dinleyici 
heyeti önünde Boğazköy kazılan ve 
Hititler hakkında bütün medeniyet i
lemini allkalandıracak olan bir kon
ferans verdi 
Davasını benimsemiş bır insan beli-

gatiyle konuşan Dr. Bette), dinleyici
lerine Boğazköy kazılarını ve bu ka
zılar neticesinde elde edilmi~ olan 
hakikatleri birer birer ııralryarak i
zah etti. 
Konferansçı, İaadan 2000 yıl evvel

ki Hitit devletini ele alarak, Anado· 
lu ve türk medeniyetinin topraklar 
altından çıkarılmı~ olan sanat eserle
rini, taktik ve stratejik kabiliyetleri
nin delillerini, §ehircilikteki ilerilik
lerini mil&bet vesikalara dayanarak 
anlattı. 

Boğazköy kazılarında meydana çı
karılmış olan röliyeflerde görülen 
çift başh kartallara lrakta, orta As
yada yapılan kazılarda da rastlanıl

dığını anlatan Dr. Bittel, türk tarihi
nin çok derinlere kök salan JÜmulU
nü tebarüz ettirdi. Alman bilgininin 
konferansı, dinleyiciler iizerinde de
rin bir alaka uyandırdı. 

Bu hafta Hukuk tlmini Yayma 
Kurumunun konferansı yok 
Hukuk ilmini yayma kurumunun 

bu haftaki konferansının bazı maze
retler dolayıiile verilmiyeceği haber 
alınmıştır. 

Tramtıy üaıflerlnde de 
esash tenziller yıpıldı 
lzmir elektrik ve tram· 

vay liaflarının ueuzlatılma
.. , 1933 aene.inJe yapılan 
anlQfma ile 24,5 kurufa o
lan elektrik kilovatı 20,5 
kurufa inelirilmi~ti. 

Bu elela tarife komi•yo
nunca yapılan tetkik netice
•ind e 1938 •ene•i başınelan 
itibaren kilovat ücreti 15 
kuruı olarak te•bit edilmif· 
tir. 

Bu itibarla 1933 •eneıi ile 
38 ıeneleri araıında yüzde 
37 bir tenzilat yapılmıttır. 

Tramvay tarifeleri de en 
yi.ikıek tarife•i olan 10.15 
elen 7,5 kurufa inclirilmiştir
ki burada ela yüzele 30 niı
bette bir tenzilat yapılmıf
tır. Bu tarifeler tenzilatının 
/ zmir iktiıatli hayatınel a bü
yük bir rol oynıyacağı ,mu
hakkaktır. 

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

Kamu tayda 
Kamutay Refet Canıtezin reisliğin

de toplanmış, yeni gelen layihalar en
cümenlere verildikten sonra, eylôl ve 
ikinci teşrin arasındaki aylara aid di
vanı muhasebat raporu kısa bir müza
kereden sonra kabul olunmuş, 'Gazian
tebin Şeyhçe mahallesinden Mehrne
din ölüm cezasına çarpılması tasdik 
edilmiş ve zeytin kanunu hükümetin 
talebi üzerine encümene verilerek 
toplantı pazartesi günü onbeşe bıra
kılmıştır. 

Kamutay adliye encUmeni mazbata 
muharrirliğine sabık adliye ıiya.i 
müsteŞ.arı Kocaeli mcıbusu Selah Yar
gı sesilmiştir. 

48 kaçakçı yakalandı 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu-

--naıa.~•~Ç't-"'••a.~·· ,.,. •• ..., ••-·• -~~ _ 
kuz yüz otuz beş kilo gümrük kaçağı, 
ilci yüz kilo afyon, dört silah, iki yüz 
yirmi dört mermi, ile on beş kaçakçı 
hayvanı ele geçirmi§tir. (A.A.) 

Parla üniversitesinde 
tarih konferansları 
Paris, 4 (A.A.) - Bu ay Faris üni

versitesinde Türkiyat ara~tırma mer -
ke:ıince on konferans verilecektir. Bu 
konferanslardan 8 martta verilecek o -
lan birincisi Demaportundur ve Malat
ya kazıları hakkındadır. 

EmlAk bankasının 
hisse senetleri 

Öğrendiğimize göre Emlak ve Ey
tam bankasınca evelce tedavüle çıka
rılmış olan B. tertibi hisse senetleri
ne sahip bulunanların arzu ettikleri 
takdirde bu hisseleri bankaya bedeliy
le satabilmeleri için, bankanın 21.3. 
1938 de toplanacak olan umumi heye
tinden salhaiyet istiyecektir. (a.a.) 

Tetkik 
edilen 

ve kabul 
layihalar 

Kamutay encümenlerinde dün &fa· 
ğıda yazılı mevzular müzakere edil-

• miştir: 

Nafw Encümeninde . 

Demiryollariyle ~ya naıkliyatına 
dair beynelmilel mukavelenameye is
tinaden teşekkül eden heyete beynel
milel nakliyat komitesi tarafından it
tihaz olunacak kararların nafıa veki
linin tasdikiyle meriyete konulması
na dair kanun layihasını müzakere ve 
kabul edilmiştir. 

Milli ılliidafaa Encümeninde : 

Subaylar heyetine mahsus terfi ka
nununun bazı maddelerini değiştiren 
2900 sayılı kanunun birinci maddesi
nin degiştirilmesine dair olan kanun 
layihası müzakere ve kabul olunmuŞ;
tur. 

[Layiha hakkında geçen nüshalar
da izahat verilmişti.] 

lktısad Encümeninde: 

Ödünç para verme ışıerı .tıakkında
ki 2279 sayılı kanuna ek kanun layi
hasının müzakeresine başlanmıştır. 

( Layiha faizlerin yüzde 8,5 indiril
mesine dair olup geçen nüahalarda i
zahat verilmi!tir.] 

Arzuhal Encümeninde: 

Encümene tevzi edilen arzuhaller
den ruznameye alınmış olanlar hak· 
kında vekftlctlerden ve encümenler
üden gelen cevablar tetkik edilerek 
bu arzuhaller karara bağlanmıştır. 

MaliyeEnciimeninde: 

- .Küp şeker ambalajınaa kullanıl
mak üzere dışarıdan getirilmesine za
ruret hasıl olan sandıkhk kerestelerin 
gümrük resmi, 

- Matbuat umum müdürlilğü tara
fından Almanyada bastırılan albümle
re aıd giımrük resmi, 
_ - Ormanıiftli,;f~ bira fabrik.!'-lı için 
resmi, 

- Hariçten ithal edilecek şekere 

aid gümrük resmi, 
2294 sayılı kanunun verdiği salahi

yete istinaden indirildiğinden keyfi
yetin tasdiki hak.kında Batvekalet 
tezkerelerini müzakere ve kabul et
miştir. 

Türk parası kıymetini koruma hak
kındaki kanuna ek kanun layihası mü
zakere edilmiştir. 

Layiha, 1567 sayılı kanunun 6 ıncı 
maddesinde yazılı olan ve 2100 ve 2686 
sayılı kanunlarla uzatılmrt bulunan 
meriyet müddetinin, hitamı tarihin
den itibaren, daha üç ıene müddetle 
temdidini tazammun etmektedir. 

Kanun layihası aynen kabul edil
mi~tir. 

Biidce Enciimeninde : 

1 - 1683 numaralı askeri ve mtilki 
tekaüt kanununun 48 inci maddessi
nin tadiline dair olan kanun lfyihası
nı müzakere etmiştir. 48 inci madde· 
de : (.birinci derecede yetim maaşı zev
ce ve evlada, bunlar bulunmadığı tak
dirde ikinci derecede dul ana, muhtaç 
veya malUl zevce ve babaya tahsis o-

Teşkilat iki kısma ayrılıyor 
takan genel direktörliiğü işlerinin 

teknik işler arasında olması dolayı
siyle, bu genel direktörlük teşkilatın -
da çalışan memurlarm maaşlı memur 
olması ve bu suretle bu memurların 
iskan işlerine bağlanması, bu iŞ:Jerin 
daha düzenli bir şekilde yürümesini 
mümkün kılacaktır. Bu hususu göz ö
nüne alan sağlrk ve 60Syal yardım ba
kanlığı iskan genel direktörlüğü te~
kilatının bakanlık teşkilat kanunu i
çine alınmasını kararlaştırmış ve bu 
hususta bir kanun projesi hazırlamış· 
tır. Sağlık ve sosyal yardım bakanlığı 
teşkiltına cık olmak üzere hazırlanan 
bu kanun projesine göre, iskan genel 
direktörlüğü büdcesi iskan işleri da· 
iresi reisliği adı altında sağlık bakan
lığı büdcesi ve teşkilatı içine alına· 
caktır. 

İskan işlerinin merkez ve vilayet· 
lerde ifa ve idare sureti ve merkez, 
vilayetler, iskan müfettişi, direkıtör 
ve memurlarının vazife ve salahiyet
leri Sağlık bakanlığınca bir nizamna
me ile tayin olunacaktır. Sağlık ba· 
kanlığı teşkilatı ve memurin kanunu 
hükümleri, iskan vazifelerini ifa ile 
mükellef ve bakanlık kadrosuna dahil 
memurlar hakkında da tatbik oluna· 
caktrr. 

lhtisasum faydalanma 

İhtisaslarından faydalanılmak üze
re mensup olduğu bakanlığın muvafa· 
katile yUkısek tahsil görmüş diğer ba
kanlık memurları da iskan vazifeleri· 
ne tayin olunabileceklerdir. Bu ıaurc:t
le tayin olunacakların bakanlıklariylc 
mesleki irtibat ve hukukları baki ka
lacaktır. İskan işleri maaşlı memur
lar ile masraf tertibinden ücret veril 
mek suretile alınacak memurlar ile i· 
dare olunacaktır. 

Bu projenin kanunlaşıp yürürlüğe 
girmesinden itibaren bir sene içinde 
ve bir defaya mahsus olmak üzere is· 
k!n dairesi reisliğine, fen heyeti ve 
hukuk iıJ.eri direıktörlüklerine yük
sek mektep mezunları tayin olunacak· 
lardrr. Bunlara tayin olundukları va
zifeye mahsus maaşla, barem mucibin
ce alacakları maaş arasındaki fark 
maaş tertibinden ücret olarak verile· 
r.~Jı/Jır.: :ıcııa ,.,., ... v.-. ...... rıı-cu ı.~ıu "lU'CJ'\.• 

teb bir hak teşkil etmiyecektir. Bu 
şekilde tayin edildikleri vazifeden 
ayrıldıkları takdirde yeniden geçire· 
cekleri vazifede kendilerine ancak 
barem kanunu mucibince haık kazan
dıkları maaş verilecektir. 

rektörlüğU, iekfln tefvizi ve tasfiye it
leri direktörlüğü, fen heyeti, hukuk 
işleri, istatistik bürosu, tahakkuk bü· 
rosu, müfettitlik' ve miiteferrik me· 
murlardan ibarettir. Kadroya göre re
islik dairesi §Öyledir: 

100 lira maaşlı bir reis, 80 lira ma
aşlı bir reis muavini, 35 lira maaşıl 
bir mümeyyiz, 25 er lira maaşlı birer 
tetkik ve muamelat memuru, 20 şer li
ra maaşlı bir katip ve üç mukayyid. 
İskan i§leri direktörlüğü 55 lira ma

aşlı bir direktörün idaresinde muha· 
cir, asayiş ve yardunlar ile sevkiyat 
ve nakliyat olmak Uezre iki bürodan 
müteşekkitdir. Birinci büro 40 lira 
maaşlı bir şefin idaresinde, 35 lira 
maatlr bir, 30 lira maaşlı bir mümey· 
yiz, 25 lira maatlı birer muamel.it ve 
tetkik memuru, 20 lira maaşlı ikişeı: 
katip, ikinci büro gene 40 lira maa1h 
bir şefin fdaresinde 30 lira maaşlı bil' 
mümeyyiz, 25 lira maaşlı bir muame
lat memuru 20 lira maaşlı iki k&tip
ten mürekkeptir. 
İskan ve tefviz ve tasfiye itleri 55 

lira maaşlı bir direktörle 45 lira ma
aşlı bir direktör muavininin idaresin· 
de iki ıbürodan mUteşeldldldir. Birinci 
büro 40 lira maaflı bir 'efin idarcain· 
de, 35 lira maaşh bir, 30 lira ma8flı 
bir mümeyyiz ile 25 lira maa.şlr iki tet• 
kik memuru ve 20 lira maa§lı iki ka· 
tipten mlirekkeptir. İkinci büro 40 Ji. 
ra maaşlı bir fefin idaresinde 25 lira 
maaşlı bir tetkik memuru ve 20 lira 
maaşlı bir katipten mürekkeptir. Fen 
~eyeti, 80 lira maaşlı bir direktör, 70 
lıra maaşlı bir muavin, 45 lira maaşlı 
bir f~n mtnıııru, 25 lira maaşlı bir mu
amelat nı._,ııru, 20 lira maa~lı bir ıki· 
tipten mürekkept1&. ı.ıulcuk i~eri 80 
lira maa§h ıbir direktör, 70 lno. ~aş
lı bir muavin, 25 lira maaşlı bir te .. 
kik memuru, 20 lira maaşlı iki katiP.-
ten mütefekkildir. · 

İstatistik bür06ıt, 40 lira maaşlı bia; 
şef, 25 lira maaşlı bir tetkik memuru. 
20 lira maaşlı iki katip, dosya bürosu. 
40 lira maaşlı bir şef, 25 şer lira ma· 
aşh iki dosya memuru, 20 lira maaslı 
bir katipten, tahakkuk bürosu, 55 li"ra 
maaşlı bir şef, 35 lira maaşlı bir, 30 li-
ra maaşlı bir mümeyyiz ile 25 lira ma- ' A-' 
aslı bLr tetkik ıilC11'.lJW1 •• ~~Iiırt~1ıtJ . ~ 
80 lira maaşlı iki birinci sınıf milf et-iı~. ' 
tiş, 70 lira maaşlı üç ikinci sınıf mil· "" 
f ett iş, 55 lira maaşlı üç üçüncü aınıf 
müf ettiı ile 25 lira maatlr bir muame-
lat memuru, 20 lira maaşlı iki katip-
ten müteşekkildir. Bunun dışında ola· 
rak isk!n itleri idaresinde 30 lira ma-
aşlı iki ayniyat memuru, 30 lira ma• iskan işleri iki kısma ayrılıyor 

Projeye bağlı kadroya göre iskan 
işleri dairesi merkez ve taşra olmak 
üzere iki kısma ayrılmıştır. 

aşlr bir, 20 lira maaşlı bir anbar me
muru ve 20 lira maaşlı bir ayniyat ka· 

Merkez teıkilatı bir reis ve bir reis 
muavininin idaresinde isıkiln işleri di· 

lunur ve bunlara yetim denilir) denil
mektedir. Bu maddeye (muhtaç dul 
annenin, muhtaç veya malill 65 y~ını 
geçmiş babanın evlitları hayatında ıbe

yanname vermemiş olsa dahi talebi ü
zerine birinci derece ycıtimler arasın
da maaş tahsis olunur) fıkrası eklen· 
miştir. 

II - Devlet mliesseseleri türıkler ve
ya türk sermayesiyle müteşekkil şir
ketler tarafından satın alınan buharlı 
gemilerle memlcıkette yapılan müma
sili gemilere getirilecek eşyanın güm
rük resminden istisnasına dair olan 
kanun layihasını müzakere etmiştir. 

tibi olacaktır. 

Taşra te§kilatı 

Kadroya göre taşra te§kilatı 70 lira 
maaşlı üç birinci sınıf, 55 lira maaşlı 
5 ikinci sınıf, 45 lira maaşlı 9 üçüncü 
ıınıf direktör, 35 lira maaşlı 15 birin
ci sınıf, 30 lira maaşlı 20 ikinci sınıf, 
25 lira maaşlı 25 üçüncü sınıf iskan 
memuru, 20 lira maaşlı 50 birinci sı· 
nıf, 17,5 lira maatlı 20 ikinci sınıf is· 
kan katibi, 45 lira maaşlı 8, 45 lira ma
aşlı 10 fen memuru, 70 lira maaşlı 2, 
55 lira maaşlı iki mühendis veya mi· 
mardan ibarettir. 

Borsanın Ankaraya 

nakli hazırlıkları 
H A 'V A 

fil~V:U 
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Ankaraya nakledilmesi karan iizerin• 
Bonıa komiserliğinin bir kısım me
murları ayın 20 sinden sonra Ankara· 
ya gideceklerdir. Acentalar da nakil 
hazırlı:.klarına başlamışlardır. Bunlar• 
dan onbeşi Ankarada yerletecek ve 
burada birer ajan bırakacaklardır. 

Dün hava güzel geçti 
Dün şehrimizde hava hafif bulutlu 

geçmiştir. Günün en düşük ısısı sıfı
rın altında 4, en yüksek 11111 da ufırin 
Ustiinde 9 derecedir. Yurdun Trakya, 
Ege bölgelerile orta ve cenub Anado
lusunun garb kısımlarında hava kapalı 

ve yağışlı, diğer bölgelerinde bulutlu 
geçmiştir. 

24 aaat içinde yağışların karemetre
ye bıraktıkları su mikdarı, Muğlada 

28, İzmirde 14, Nazillide 8, Manisada 
7, Edirnede, l!>iyarbakırda 6, Çorlu ve 
Malatyada 3, diğer yağışlı yerlerde 1-2 

kilogram ağırlığındadır, 
Karla örtiilli bölgelerde karın kalın

lığı Erzurumda 43, Karata 40, Rizede 
27, Ulukışlada 25, Erzincanda 8, Sı
vasta 5 ve diğer karlı yerlerde 1-9 aan· 
timetredir. 

Yurdda en dü!lik ısılar Yanda 4, 
Niğdede 12, Kayseri ve Erzincanda 14, 
Erı:urumda 16, Karsta 29 derecedir. 
En yüksek ısılar Edirne, İzmir ve 
Zonguldakta 7, Islahiyede 9, Bodrum
da 11, Ada.nada 15 derecedir, 

Memir parçası 
Deli paditahlardan birisine me• 

rak olmuş: birçok isimler tekrar
landığı zaman, başlarındaki harf M 

olursa olsun, "mim" harfine neden 
çevrilir ve mesela neden "kalem 
malem, kitab mitap, kürk mürk, de
nilir?, diye. 

Hududdan düşman girmiş, ehali 
aç, asker zarurette; fakat ''zatı §'•

hane,, için bunların hepsinden da
ha mühim şey, bu merakrnı gider
mektir. 

Nihayet birisi çıkıp "Ben, Padi
§aha cevab veririm!" demiş. Adamı 
huzura çıkarmışlar. O da deli hü
kümdara şu cevabı vermiı: 

- Yemek sizin yediğiniz ıeyler, 
memek biz fakirlerin yediğimiz şey. 

Kürk sizin giydiğiniz, milrlc bi· 
zim sırtımızdaki çullar ... 

Bu cevab üurine pıdiıah bir su
al daha sormuş: 

- Peki, padiıah madiıah ne de· 
mektir? 
Adamcağız, biraz yutkunmuı, fa

kat buna da verecek cevabı bulmuı: 
- Padişah ne demek bilirsiniz; 

madişah da sizin gibi bu mimleri 
merak eden hükümdar/ardır. 

DUn bu sütunda bir hıbeş nazırı 
dolayısiyle beliM me, di7e bir de-

mir parçası takan Istanbul'un meş
hur delilerinden Çakır Mustafa
dan bahsetmiştim. Bizim musah
hih arkadaşlar demir parçasını, me
mir parçası şeklinde bırakmışlar. 
Bu yeni tashih yanlışını görünce 
yukarıki hikayeyi hatırladım. Deli 
Mustafanrn belindeki demir parça
sı, gerçekten külüstür bir şey oldu
ğuna göre, belki de, arkadaşlar hak
sız değildirler. - T.l. 

Puglia giiverte8inde 

Şair Abdülhak Hiımd, hatırabn· 
da pek ihtiyar yaımda oımanh İm· 
paratorluiunun Londra sefirliğine 
gönderilen bir rwn paıaıı için: 

"Tanı ahret ıef erine çıkacağı ıı • 
rada Londra ıeferine çıkmııtı" der. 

Büyük italyan ıairinin cenaze tö • 
reninden bahıeden dünkü telgraflar
da da ıu satırlan okudum: 

".... K.iliıedeki törenden ıonra 
alay, yavq Y•ftf Vittoriale'ye çık-

mıt ve tabut, Fiume ıeferine iıtira.k 
eden dört kahramanın yanına gö
mülmek Üzere, ıimdilik Vittoriale 
parkına yerlettirilmit olan Puglia 
gemisinin güvertesine konmuıtur •.. 11 

Karaya çekilmiı bir gemi güver· 
tesine binerek Dante'nin Cennetine 
ıeyahat, türk ıairinin yukarda:d eı· 
priıini hatıra getirmiyor ımı? 

Kırltm1(ıç baliii ve kumar 

Bir gün Boiaziçincle bal"' tutu• 
yordwn. Oltaya ağırca bir balık ta• 
kıldı, çektim. Tam bu tikinmı san• 
daim içine alacağnn zaman kürek 
kullanan sandalcı telaılandı : 

- Aman, dedi, onu tubnayınız! 
Sordum: 
- Niye zehirli midir? lnıanın eli· 

nimi vurur? 
Sandalcı: 

- Hayır, dedi, zehirli dejildir; 
vurmaz da. Fakat uğuraudur. Kır-

)angıç balığı tutanların baıına mut
laka bir bela gelir. 

Halbuki kırlansıç balıiının nefiı 
ve beyaz bir eti vardır. Sandalcıyı 
dinlemedim. 

Evvelki günkü latanbul gazetele

rinden biriıi ıu haberi yazıyordu: 

"Dün sabah saat on raddelerinde 
Heybeli adada sokak ortasında gar
ıon Y orgi ile Rovidi, kırlangıç balığı 
üzerine lotarya çektirirlerken polis 
tarafından yakalanmışlardır. Her iki 
maznun kırlangıç bahklariyle adliye
ye teslim olunmu,lardır." 

Görüyorsunuz ya, uğursuz olan kır
langıç balığı değil, bu balık üzerine 
kumttr oynatmakmı,I 

HamallıJ.· · - 1yn!<mlar. 

1atanbulda evelki gün toplanan 
hamallar kongr.eıinde okunan bir 
rapordan anlqıldıiına söre bir "" 
ne içinde bet yÜz kişi hamallık 

mesleğinden aynlmrıtır. 

Buna, aırt hamallığının kalk
ması aebeb olmUf. Şimdiye kadar 
yilk ta,rya tafıya omuzları kuv
vetlenen bu bet yÜz vatandaını ha
yat yükünü bafka aahalarda da 
tafıyabileceklerine itimad edebi
liri&ı 

Emlôk sahtekôrları 

hakkında tahkikat 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Müddei· 

umumilik bir emlak sahtekarlığı ve 
yolsuzluğu iddiasını tetkika batladı. 
İddiaya göre emlak dellallığı yapan 
Anargilos'la karısı başkalarına aid em· 
laki sahte tapu senedleriyle kendi ü· 
zerlerine ges;innitlerdir. Tahkikat de• 
vam ediyor. 

İstanbulun 1 O yıllık 

yol programı 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Belediye 

on yıllık bir yol programı hazırladı. 
ve tasdik edilmek üzere vekalete 
gönderdi. Vekaletin tasdikinden &an· 
ra bir nisanda tatbikine batlanacak. 
ilk iki yılda bir milyon lira ııarf edi• 
le<:ektir. 
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DIŞ IC~-~~i .................................................... 
. 
ltalya - İngiltere görüımeleri 
İngilteredeki krizden sonra artık 

İtalya - İngiltere görüpnelerinin 
~lıyacağından emin olabiliriz. Fa· 
kat §İmdilik bu görüımeler hakkm
da bildiklerimiz bundan ibarettir. 
Bir de ltalya'nın ' 'prensip itibariyle" 
''gönüllülerini" ispanyadan geri 
çekıneğe muvafa:kat ettiğini biliyo
!"Uz. Ancak iyice bildiğimiz bir ıeY 
de ıudur ki, prensip itibariyle geri 
çeknıeğe razi olmak, filen geri çek
mek demek değildir. Sonra lngilterenin 
de bazı §artlarla Habeşistanın ltalyaya 
ilhakını tanıyacağı İngiliz Avam 
Kamarasında söylendi. Bunlardan 
haıka bu görüımeler etrafında bir 
fey bilmiyoruz. Fakat her gün ajanı 
telgrafları, görüşemeler hakkında 
Yeni haberler vel"iyor. Ve gün geç
tikçe, ltalya ile lngiltere arasmda
ki görüpnelerin mev~uu da genit
leınektedir. Her halde ltalyanm bu 
görüşmeleri zorlaştıracak bir hare
kette bulunmaktan çekindiği aarih· 
tir. Evvela Bari radyosu Jngiltere 
aleyhindeki neşriyatına nihayet ver
hlİftir. Fakat anlatılıyor ki, müza· 
kerelerin neticesine kadar İngilte· 
re lehinde nC§rİyat da yapılmayacak· 
trr. Bu neticeye intizaren ıimdilik, 
çalgı çalıp duruyor. Sonra ltalyan 
&'azeteleri, Eden'in istifasını ltalya 
diplomasisinin zaferi gibi göstermek
ten çekinmişlerdir. 1905 senesinde 
I>elcoase'nin aıikıitunu temin eden 
lıulow'a ikinci Wilhelm'in, bu mu· 
"affakiyetindcn dolayı pı·enslik Ün· 
"arımı vermesi, Fransayı ne cierece 
l"encide ettiği hatırlanacak olursa, 
MuasoJini'nin bu vesile ile gösterdi
ği taktı takdir etmek lazmıdır. Ha
kikaten lngiltere kamoyunun l>u
ıiinkü hassasiyeti içinde, M~H
llİ'nin bu zaferi ltalya iç po ıtıkası 
rıaınma istismar e•-... ge kalkı§maıı, 
rörüıme1 .. ~:.a müsbet neti~eye var
hla•--'a mani teşkil edecek bir hare
let olurdu. Faşist lideri böyle bir 
ha.reketten çekinmiştir. 

lngilterenin Roma büyük elçisi 
l.ord Perth talimat almak üzere 
l.ondraya gitmiştir. Binaenaleyh Jn
riliz elçisi Romaya geri dönmedik
çe müzakerelere baılanamaz. Bat
lanmadıkça da görütülecek olan 
1ne9elelerin mahiyeti malum olma
)acağı aşikar olmakla beraber, mü-

. .. · . .. • ~-~~a. : .... ; A ı,. _ 
~111~ meselesı teşkil edeceği §Üphe-
tdır. Geçen sene imzalanan Cen· 

tilrrıen itilafiyle de İngiltere ve ltal
)a, Akdenizde emniyet müaavatını 
:l'ensip itibariyle kabul etmi,lerdi. 
L -.kat "Emniyet müsavatı" denilen 
lı:~ Prensip, vazı kolay, fakat tatbi
d 1 çok güç olan bir iştir. lngiltere-

e ltalyada Akdenizdeki menfaat-
ler.:-· · ı ı k · · l '••l emnıyet a tına a ma ıstıyor· 
ili". Bu, diğer tarafın da tanıdığı 
~etru bir haktır. Fakat birinin, em
:•Yetini takviye etmek için alacağı 
edbir, diğerinin emniyetini azaltı· 
~or. Yani bir tarafın emniyeti, di· 

ULVS 

D 0. N Y A'J~· H A B E ·-R L E R i. 
Ruzvelt idaresinin H ükümetçilerin 

5 inci yıldönümünde bildirdiğine göre 

Amerikan politikasmm 
ana prensipleri nelerdir? 

lspanyol sularında 
almın denlzalllları 

f aallyeHe bulunuyor Vaşington, 4 (A.A.) - Ruzvelt i· 
daresinin bepnci yrldönilmü münase· 
betiyle, dıt bakanlığı aon bet yıl i· 
çinde dış münasebetler eahası~da el· 
de edilen neticeler hakkında bır teb· 
liğ neşretmiştir. 
Tebliğde Amerika politikasının al· 

na prensipleri hatırlatılmaktadır. Hü
kümet, teahhütlerine riayet eden bir 
iyi ıkomşuluk politikası güdecektir. 
Bu politika, bir "mütekabillik,, esası
nı muhtevi olduğundan, dıf bakanlı· 
ğının vaziyeti şu suretle hulasa edi-

lebilir: 
Enternasyonal itidal politikası tat-

bikini, kuvvetin politikaya vasıta gi
bi kullanılmasından istinkaf edilme· 
sini milletlerin yabancı milletler iç 
işlerine müdahale etmemesini, beynel
milel anlaşmazlıkların müzakerelerle 
halledilmesini istiyoruz. Enternasyo· 
nal hukukun kuvvetleıunesine taraf-
tarız. 

B. Bekin İtalya 
seyahati arifesinde 

Leh basmı (ekoslovakyaya 
şiddetle hücuma baıladı 

Barselon, 4 (A.A.) - Müdafaa ba
kanı netrettiği bir notta 1937 §uba
tından ıberi İspanyol makamlarının 
İspanya kıyılarında alman "U 28., 
"U 29", "U 33", "U 34", ve "U 36" 
denizaltılarının faaliyetlerini kayıd 
ve tes'bit ettikleri bildirilmektedir. 

1937 yılının ilk ayları içinde, bu 
Varşova, 4 (A.A.) - Resmen bil- denizaltılar bir çok defalar Kadiks

dirildiğine göre, Bek, 7 marttan ıs de, Şöta'da ve Balear adalarında de· 
marta kadar Romada ikamet edecek- mirlemişlerdir. 
tir. Kendisi, Kırat, Düçe ve Kont Cia- Vallinden ıbaşka, Liselotte, ' Eser· 
no tarafından kabul edilecektir. berg, Neptun ve Dugust Şultze ge· 

B. Bek dün biribiri ardınca İngilte- mileri İspanya kıyılarında çalı,nu9• 
re İtalya Macaristan ve Avusturya lardır. Geçenlerde Şöta ve Kadikste 
elçilerini kabul etmi§ ve, umumiyet· bulunan August Şultze, bir kaç defa 
le tahmin olunduğuna göre, bu zevat açık denizde alman denizaltılarına 
ile kendisinin yakında yapacağı Roma yiyecek ve malzeme vermi• ve birin
ziyareti etrafında görüşmilttilr. ci kinun sonunda Velhelshaven lima-
~ükü;n~t p~rtisine mens~p . g~zete- nına giderek oradan 12 şubatta tekrar 

l~rın büyUk bır kısmı, bugün bırden- İspanyaya gelmi,tir. 
bıre. ~ekosllovakyl ayak vll~ Prag hilkii- Paria ve Bordo marksist sendika-
metının po onya ı e a ıyet bahsinde larla komünist ya d t k'lt:ı 

Garabetler 
Gazete havadislerimiz: 
Dün .abah [yani 4 martl matbaa· 

ya geldiiim~de bir pn e&Jelki [yani 
3 mart] lnanbul ııautelerini BÖz:den 
geçiriyorduk. Bir de ne görelim? 
Mosko&Ja'daki 21 maznundan 20 si 
idama mahkum edilmiftir ve Kres
tinski de beraet etmi§tir. 

Halbuki e&Je gelen "Ulus,, gaute • 
•inde muhakemenin henüz. devam 
etti.jini okwnuftuk. lstanbul gcuete· 
lerindeki telgralın tarihine baktık: 
2 mart! Bizim gautedekine baktık: 
3 mart I 

Kendi kendimix: "-Biz zavallı 
ulusçular, fU Anadolu ajanşına iti
mad edeyoruz.. Halbuki diğer arka· 
daılarımız hususi muhabirlerinden 
doğru haberleri erkence alıp bizi af· 
latıyorlar. Anadolu ajansı bayat tel· 
llralları taze tarihle veriyor!,, 

Bir de Ajansa telelone edelim, de· 
dik : 

- Fakat bi;;ıı her dakika Moskoııa
dan telgral almaktayız:, muhakeme 
devam ediyor, diye cevab verdiler. 

Nüktedan arkadafunız fUnu da 
ilave etti: - ihtimal onlar muhake • 
me talailatını takib ederken ada
letin hükmü ne olacağını keffetmiş • 
ler de telgral haline sokmuşlar I 

Bir kaç gün e&Jel ga:.ı:etecilerin ken
di aralarında badema Anadolu A· 
jansı havadislerine itimad edip muh· 
teli/ kaynakların haberlerine iyiden 
iyiye dikkat edeceklerine dair imza
ladıkları Centlemen'a agreement de 
ayrıyeten hatırımıza geldi. Eier bu· 
na riayet edilaeydi, Moşkovada mu· 
hakeme olunan kim•eler latanbulda 
idama mahkum olmak gibi bir telôfa 
kurban gitmezlerdi I 

Silahsızlanmanın müessirliğine ina
nıyoruz, enternasyonal ittifak ve te
ahhütlerden aakmıyoruz, fakat müş· 
tereken yapılan ~ay.reıtler. ı.reE~~ 

Ekonomik emniyeti ve dilnya ıstık· 
ra.nnı ..... u1'U1clga matuf teşebbüslere 
milz4l.haret ediyoruz. 

Gümrük sedlerini azaltmağa veya
hut enternasyonal ticaret tahdidleri
ni kaldırmağa matuf bütün teşebbüs· 
!eri müdafaa ediyoruz. 

B. Refi Bayarın 

Japonlar Şansi bo··ıg . d sigorta kanunu . . . esı n e hakkında beyanatı 

gilddüvll lit'k k idd 1 r ım eş ı "tı tara-g Po 1 aya ar•ı t etli hll- fından hediye edilen 500 t · k 
cumlara başlamıştrr. dUn b 1 • • on yıyeee uraya ge mıştır. 

Ticaret münasebetlerinde müsavili· 
ği temine çalışıyoruz. Ve her memle
ketin bu prensipi tatbik etmesini is· 
tiyoruz.,, 

Bundan so!lra tebliğde 16 memle
ketler ticaret muahedesinin imzası ve 
Şako, Haiti ve Hondüras Pasifik an
laşmazlıklarının sulh yoluyle halledil· 
mesi hatırlatılmaktadır. 

Tebliğde, keza Amerikanın silahaız· 
lanma }\onf eransına ve 1936 deniz mu
cthe~sine yaptığı müzaharet de kay· 
aedılmekıe tıeral)er ; 

"Fakat, maalesef, deniz kuvvetleri
mizi daha tesirli hale koymağa mec· 
bu ruz.,, 

Denilmektedir. 
Amerikan politikası bitaraflığın ve 

anlaşmazlrklara girmediğin mutlak 
surette muhafazası prenaipinden mill
hemdir. 

Nihayet tebliğde, Hariciye bakan
lığının dtf memleketlerdeki Amerika 
vatanda' ve menfaatlerinin korunma· 
sı için yapılan müdahaleler kaydedil· 
mektedir. 

tazyı k 1 e rı n ı o rttl rd ı I o r ı.::·::ı-::.!~~~~::~:~upay!~~;~ 
rnılli reasürans müdürü Refi Bayar, 

ŞİDDETLİ HARBLER OLUYOR 

Millt ıef erberlik kanunu yüzünden 
Japon mahfillerinde gerginlik var 
.H::ı.nlcP...o. 4 l.A A.) _ Ianonlarm 

Şansıden cemıba doğru yaptıkları 
şiddetli tazyik devam etmektedir. Ja
ponlar §İmdi Lifenden elli kilometre 
mesafede bulunan Humaya varmif
lardır. 

Şiddetli muharebeler olmaktadır. 
Her iki tarafın da zayiatı ağırdır. 
MUhim Çin takviye kıtaları Şansiye 
gelmektedir. Bunların japon ileri ha
reketini durdurmak üzere Tungakvan 
da mevzi almışlardır. 

te.ı:ninat vermek r.uretiylc. ordu ve do· 
nanma tarafından istenen milli sefer
berlik ve elektrik kumpanyalarının 
k.o~trolü hakkındaki kanun projele· 
rının müzakeresini kolayıa,tıracağını 
aanıyordu. Halbuki muhalefet ve en
d~tri ve fin~ns mahfilleri bugün öyle 
bır ruh haletındedir ki hükümetin her 
teklifi kendilerine şüpheli görünmek· 
ve preıuı Konoyenin uzlaştırıcı nüfuz 
ve tesirini kabul etmemektedir. 

Avusturyada Stirya 

valisi 

bugün İstanbula döndü ve fUnlar: 
söyledi: 
- Bu seferki Avrupa seyahatim iş· 

birliği yaptığımız 9irketlerle temas i
çindi. Neticeden memnunum. Kanun 
ve mucip sebebler projesini okudum. 
Avrupada sigortacılar muhitinde ka
nunun akislerini tetkik etmek imka· 
nını buldum. Kanun projesi tamamen 
teknik esaslara istinad edilerek ya· 
pı\mıştır ve bizim için cidden c;ok lü· 
zumludur. 

Kanunun gayeai 
Yapılmaıında geç kalınmııtı, bile 

diyebilirim. Kanunun hepsi bir küJ 
halinde tetkik edildiği zaman istihdaf 
ettiği gaye, teknik bir hesapla sigor· 
talıların sigorta tirketleri nezdinde· 
ki haklarının sigorta §irketi nezdin
de serbest olaraık bırakılmaması ve 
bu hakların devlet tarafından memle
ketin istifade ve ihtiyaçlarına uygun 
bir şekilde ve sağlam esaslarla m illi 
kaynaklara yatırılmasını temin et· 
mektir. 

F·e··~·~·i~·E .... ·~·~·s·~·M] 
................................................ 
1938 b~sini karş~arkeA 
TAN'da.Ahmed Emin Yalman, yeni 

büdcenin cumhuriyet hükiimetinin da
ima sadık kaldığı denklik esasına uy• 
gun olduğunu, son senelerde büdce h.. 
reketlerindeki inkiıafın devam ettiiini 
bückeye yeni hiç bir gelir kaynağı ko
nulmadığı, hatta bazı vergiler hafifle • 
tildiği halde varidatın arttığını kayde • 
derek diyor ki: 

" Bu sene büdccye ilave ettiğiırU 
17 milyondan 15 milyonunu milli mü• 
dafaaya ayırıyoruz. Geri kalan iki mil· 
yona ilave olarak geçen seneki muhte • 
lif büdcelerden 4,5 milyon kesiyoru. 
Bunu, ziraat, kültür, sağlık gibi fayda• 
1r ve verimli İ§lere ayınyonız. 

Yeniden kurulması tazım gelen bu 
memleket için; ikhsad, kültür, aağhk, 
muhacir gibi İ§lere çok fazla paralar a· 
yınnak elbette bir ihtiyaçtır. Ne çare ki 
dünyanın bugünkü istikrarsız ve emnİ• 
yetsiz hali, milli müdafaamızı her ıe.y • 
den üstün tutmak lüzumunu hud edi
yor. Bugün yurdumuzu her türlü teca. 
vüze karşı müdafaa edecek bir kuvvet· 
te olduğumuza eminiz. Dünkü ıartlar 
altında, mucizeler yaratan 'türk neferi, 
bugün talim ve terbiyesiyle iki üç misli 
derecesinde bir kudret sayılabilir. Or
dıunuzun sevk ve idaresinin, teçhizab • 
nın, hareket kudretinin ne kadar ileri 
gittiği büyük ölçüde yapılan son iki 
manevra ile sabit olmuştur. 

Fakat tam bir emniyet içinde inlô· 
§af itleriyle meşgul ohnak ihtiyacında 
bulunan bu menlleket, her tecavü:zü def 
edebilmek kudretiyle iktifa edema. 
Gözümüz önünde bulunması lazım ..
Jen ölçü, Türkiyeye tecavüzü hatıra ge
tinneye imkan bıralmuyacak bir teri• 
yeye çıkanna.kbr. 

Yeni büdcemiz iıte bu gayeye doi • 
nı yeni imkanlan temin ediyor. Sajbk, 
kültür, ziraat itlerine 6,5 milyon lin 
derecesinde fwa pare veriyor. Fazla 
olarak da gerek ıehirliye, gerek kıö~· 
lüye aid bazı vergileri azalbyor. 

Halkın k&11111na böyle bir büdce ile 
çıkabilmek rejim hesabına güzel bir im
tihandır. Bunu, memlekette tahakkuku
nu gömıek istediğimiz yeni iyiliklerin 
ve inkitaflann uzak obnadığına iyi bir 
müjde diye kMtılıyabiliriz." 

AVRUPA iŞLERi KARŞISINDA 
FRANSA 

CUMHURlYET'te Yunus Nadi Av
rupa' da vukua gelen son hadiselerin 
fransızlan telaıa düıürdüğünü ve par• 
limentoda s:oktan beri görülmemit bir 
fikir ittifakının ilk defa olarak belirdi • 
ğini kaydederek, Avusturyayı bir Çek
oslovak tecavüzü takib edeceği fikrin • 
de olan Fransanın, böyle bir tecavüze 

~el' tarafın emniyetsizliği demektir. B. Melaksas Balkan 
" sebebledir ki ltalya, Süveyif ka-

:tı~lının müdafaasmda kendisine va-

Diğer taraftan çkdiler, japon krta
atmın Pekin • Hankeo demir yolu 
cephesinde Şanaiye doğru yaptıkla· 
rr ileri hareketinden istifade ederek 
japon hallan arasında ilerliyerek Sa
rınehiri geçmifler ve nehrin elli ki· 
lometre timalinde bulunan Seniany 
v~ Veşveyi tekrar işgal eylemi,ler
dır. 

değiştirildi 
Viyana, 4 (A.A.) - Stirya valiıi 

Stepan'ın istifası reemen teeyyUd et
mektedir. Onun yerine devlet 9urası 
azasından Rudolf Trummer tayin e
dilmi9tir. 

Milli remüransın faaliyeti 
Kanun projesinin teferruatı bakı· 

mından henüz kati etüdler yapmıt de· 
ğilim. Mütehassıs arkadaşlarla esaslı 
~kilde ıtetkik ettikten sonra hazırlı· 
yacağım cevabı vekalete takdim ede
ceğim. Bu seferki seyahatimde muh· 
telif memleketlerde tekrar iş temini
ne muvaffak oldum. Milli reasüransın 
bu saha üzerindeki faaliyeti gün geç
tikçe yeni aemereler vermektedir.,. 

karşı ittifakının icablarını yerine setir
mekte tereddüd etmiyeceğini anlatıyor 
Almanya ile anla§maya herkes taraftar• 
fakat böyle bir imkana eski baıvekiİ 
FJanden'den bqka inanan yok gibi. Bu
na mukabil J tal ya ile müzakereye girit
mekten faydalar çıkabileceğine inanan
lar daha fazla. Fakat bu itlerde daİIWl 
İngiltere ile birlik hareket etmek lüzu • 
mu hiuediliyor. Avusturyanın Alman. 
ya tarafınCfan iUıakına muanz olan ltaJ
ya ile Orta Avrupa statükosunu m.ba· 
faza için anlatma imkanı mevcud oldu
ğu kanaati fransızlarda görülmektedir. 
Hatta böyle bir anlaşmaya İngilteresiz 
bile teıebbüs etmek temayülü görülü. 
yor: 

ııfe 'V ·ı . . . . ı 'it ş· •
1 

erı meıını ıstıyor. ngı ere l · 

~1 Ya adasmm cenubundaki adalar 
\i~erine yapılan tahkimatm yıkıl
~aıını taleb ediyor. Halbu ki lngi
~~~er, İtalyayı Süveyi§ kanalının 
il Udafaasına - ki doğrusu bu ka· 
t'a~rn kapuculuğuna demektir - iş-
ll"iiJc. t • k 1 1 . t 1 e tırece o ur arsa, emnıye -

.::Lnin . haleldar olacağmı iddia et-
11. tedırler. ltalya da İngiltere • 
lı: 111 baıka mıntakadaki mütalebabna 
le~~ı a~i cevabı veriyor. Bu sebeb· 
rrı· · ~ kı İngiltere Süveyiı kanalının 
hl "1t a~aaaiyle Mısın alakadar et· 
de~ ıstiyor. Yani müdafaa, daha 
h::z:ıau, Süveyif kanalı üzerinde 
ı Rı devlete aid asker bulunduru· 
._cai>ın . . • . d'd M te k.. uı tayınını ıım ı en ısıra 
Ş etnıek ister bir vaziyet alıyor. 

le) ". rnuhakkaktır ki Akdeniz me· 
t ~sı, rnünhasrran ltalya ve lngilte-
ey1 la.Jc li d a adar eden bir mesele ~k-

h n e telakki edildikçe, iki devlet 
d" çıkmazdan kurtulamıyacaklar
A.ı~d A~denizde emn_iyet mes~~e.~i, 
il\ enızde aahillen olan butun 
hi~rnleketlerin elbirliği ile batarıla· 
h" ehelt. bir ittir. İngiltere ve ltalya 
!\ • akıkate kartı göz yuınarlaraa, 
etıcey "d b. d • ir· d e 'Varmaksızın fası ır aıre 
~ırı e d .. ·· d H 1 hllk· onup dolaşacaklar rr. a -

tl't kı ~kdeniz sulhunu takviy~ et-
e duny lh • • b" "k h

0 

bt • a su u ıçın en uyu ız· 
etı gör:nı-'-t' 

c.ıı; ır. 

Belçika 
ilhakını 

A. Ş. ESMER 

Habeşistanın 

tanıyacak mı? 
13 .. ruksel 4 (A "k . Parti . • .A.) - Belçı a ış 

nı S 81 assamblesinde dış işler baka
l'oks~a~k . itimad talebinde bulunmuş, 

Bu ıstı.~a edeceğini söylemiştir. 
ltaıyanu~ uzerine assamble hükümete 
llıalc h n ınıparatorluğunu filen tanı· 
llliştir~susunda tam bir serlbestlik ver-

konseyi kararlarının 
ehemlyellnl anlatıyor 

Çin kıtal.arı Sarı nehri geçtiler 
Hankeu, 4 (A.A.) - Çin kaynakla· 

rından bildirildiğine göre, Çin kıta
ları, sarrnehri geçmi§lerdir. Bir Çe
virme hareketinde bulunan bu kıtalar 
japon kıtalarına ansızın hücum etmfi: 
ler. v: 2 mart .tarihinde Uey-Uey ile 
Hsıçıangı gerı almıtlardır. 

Atina, 4 (A.A.) - Atina ajansı bil
diriyor: Başvekil B. Metaksas, Gümül
cene'de söylediği bir nutukta, Bal
kan antantı konseyinin Ankara top· 
lantısında alınan kararların ehemiye· 
tini tebarüz ettirerek ezcümle demi~· Japon 00,bakanının parla-
tir ki : mentoclaki beyanatı 
"- Filhakika bu kararlar, balkan 

müttefiklerinin tesanüdünil ve bal- Tokya, 4 (A.A.) - Bapvekil prenı 
ka nyarım adasında sulhu her türlU Konye parlamentoda yaptığı beyanat· 
vasıtalarla müdafaa azimlerini bir ta demi§tir ki ı 
kerre daha tebarüz ettirmiştir. Ayrı- "- HükUmet onaenedenberl bir 
ea, Ankara konferansı, Türk • Elen milli seferberlik pllnı tanzimi ile uğ· 
ittifakını ilelebet bir surette uzatan raşıyordu. Taki bir harb takdirinde 
munzam muahede ile iki memleket her ihtimalleri karııhyabilsin. Bugün 
arasındaki bağları daha ziyade sıklaş· b~. IU~um. ıbir zaruret halini almfltir. 
tırmıştır. Ç.u?ku. Çınde uzun sürecek bir harbe 

•• .. • gırışmış bulunuyoruz ve Çang-Kay· 
Bugıınkıt Yunanı.stan . . {Şekle ~e miizakerelerde bulunmayı 

BugUn, Yunanistan, biltün eskı ıç reddettik. 
kavgalarını ortadan silm1' birleşik bir Hiç bir hükumet anayasasının çiz· 
millet halinde bulunmaktadır. Yuna· diği yollardan katiyen ayrılamaz. ve 
nistan, bugün, aynı zamanda, arzu et· parlamentonun imtiyazlarına da do
mediğimiz fakat lüzumunda karşı kunamaz. ÇilnkU memleket böyle bir 
koymağa azmetmiş bulunduğumu~ hükümetin iktidar mevkiine gelme· 
her tUrlü ihtimallere karşı da asken sini derpiş etmit değildir 
bakımdan organize edilmiş bir halde- J l' .k · 
d

. apon po ıtı · 111111t/illerinde 
ır.,, 

Ba§vekil pazara A.ıina' da 
Atina, 4 (A.A.) - Garıbt Trakyada 

ve Makidonyada bertarafta büyük 
tezahürlerle karıılanan bafVekil, Bey 
Metaksas, pazar günü Atinaya cele
cek ve memleketin bütün işçi, ticaret 
ve endüstri kurumları kendisine par· 
lak bir kabul töreni yapacaktır. 

B. Kom men Bükreıe döndü 
BUkre§, 4 (A.A.) - Hariciye mili 

teşan B. Komnen Ankara balkan an· 
tantı konseyi toplıntıeından dömı:ıii!
tür. 

gerginlik var 
Son ~arlamento hldiaelerl, mint ıe· 

fcr?erhk ~anunu .PrQjeainin mü~a}e
rnı ıebeblyle pohtik mahfillerde bfr 
gerginlik vücut bulınuf olmuını göı· 
termektedir. 

J~ponyada~i iç vaziyeti yakından 
takib eden mUtahitler, Prens Konoye· 
nin bizzat bu müzakerelere ittiriki 
ve p~rla~~ntoda kendisini göstermesi 
keyfıyctının bu gerginliği giderece· 
ğini tahmin eylemekte idi. Birçok se· 
vat, parlamentodaki muhalefet ve en
düstriyel H finanal Dllhfillere karıı 

Yeni vlli,, Şufniğin güddüğü poli
tika taraftarıdır. 

Tevkif edilen bankerler 
Viyana, 4 (A.A.) - Polis, Avus

turyadaki siyasi vaziyetin ietikrar-
11zlığından tilphe edenlere aid para 
ve kıymetleri yabancı memleketlere 
çı~a~k. suçu ile Klein ve Torf iı
mınde ıkı bankeri tevkif etmiıtir. 

Refi Bayar, bir hafta eonra Ankara
ya gidecektir. Milli reasürans yakın 
şark memleketlerile olan işlerini de 
genitletmek kararındadır. 

İngiliz ordusu • • 
ıçm 

asker bulunamıyor ! 
Londra, 4 (A.A.) - Deyli Tlegraf s·rhla . 

gazetesi, ingiliz ordusuna gönüllU 1 a nmaya 1,5 mılyar 
kaydı meselesinde bazı endişeler gös- kafi değil 
termektedir. Gazete 1936 - 37 yılında 
yeni kaydedilenlerin sayısını yalnız 
22.800 ve 1937 • 38 yılında da 28.500 
olarak tahmin etmektedir. Terhis edi
lenlerin sayısı ise 32.000 dir. 60.000 
askere ihtiyaç olduğu halde henliz o
tuz bin bile bulunmamıştır. 

I ıçi par~i!li silahlanmaya 
muhalif 

Londra, 4 (A..A.) - İşçi partisi htl
kUmetin . sili.hl anma programına kar .. 
fi muhalıf bir vaziyet ahtu§trr. · 

Bunu 1'~i.s ~~y~uu eGen Evinio.g 
W:CY.11 gazetesı ışçi }Wrtiaine fİddetle 
btlcum ediyor ve diyor ki 1 

"~şçi partisi vatanm mtldafaumı 
temın ~deeek olan silahlanma progra
mına bır taraftan itiraz ederken di· 
ğer taraftan İngilterenin Avrupanın 
yanıma sillh vermesini ve bundan 
ba,ka da jandarmalık vazifecinl yap
masını istiyor. Silihıu İngil~re e
linde eopa ile mi bu jandarmalığı ya
pacaktır.,. 

Taymis guetc,si, silihlanma 
programının tatbiki için büdceye 
konulan takriben bir buçuk milyar 
~X:giliz lirasının politik vaziyet de
gıJmediği takdirde, asli kafi gelmi
yeceğini yuıyor ve diyor ki : 

"1938-39 da devletin yekOn masrafı 
P.T.T. mevzuu bahis olmaksızın, 1,02 

milyara baliğ olacaktır. Buna binaen 
endüstriye yükletilmesi mümkün ol
ımıyan 40 • 50 milyonluk bir açığın ka· 
patılmuı icabedecektir.,, 

Deni:$ biUlu tahminleri 

Londra 4 (A.A,)- Dcı;ı.iz büdçe tah
minleri "umumi istikraz mukavelesi mu 

eibince ayrılan meblağlar hariç kal
mak üzere 123.707.000 ingiliz lirasına 
baliğ olmaktadır ki, bu meblağ 1937 

senesi tılhaieatından 18.,642,000 lira 
fazladır. 

Kati yekOn 1937 senesinde konu
lan 7~.06S.OOO yani flındi 93.707.000 
ieterhndiı. 

"İngilteresiz bile dedik. Buna dair 
ne mebusların, ne de hükümetin sözle. 
rinde hiç bir i§8ret yoktur. Bu mana he
yecan fazlalığından ve kararın kune • 
tinden çıkıyor. Fransa ne olursa olıun 
her halde teslimyet vazyetine dü,rniyo. 
ceğim diyor. Bu ifade şeklinde lngilte
reye tevcih edilmiı bir tehdid ,emmesi 
yok değildir. Fransanın lngiltereye ih· 
tiyacı vardır ama Fransa da anlatmak 
istiyor ki nihayet lngilterenin de Fran
saya ihtiyacı vardır. Hem pek çok. Fran 
sa Avrupa karı111nda kuvvetli bir de • 
mokrasi devletidir, ve )atin hemıireıi 
İtalya ile anlapna11 da nihayet pek zor 
sayılamaz. Ne hacet, en fena ihtimal 
d~şünül~rck Fransanrn ınağlüb olması 
b~le ln.gılterenin Avrupa'daki emniyti. 
nı t~hlıkelere sokan bir vaziyet ihdaa 
etmıı olur. Bu hakikati ani---•- •1 • CUllCUI. Çift 

son harbta ahnanlar Paris'le Man, &ra• 

s~nda.~mien'e kadar gelerek Man, sa. 
hıllenru ele geçinneye çahtbklan • 

b ih . ı· 1 za man u tıma ın ngilterede hus 1 
getirdiği büyük endişeleri hat I-~•~ 
k!!c'd· ır cunaa 
mı ır. Aynı ıebebten dolayıd ki 

Baldvin bir nutkunda: ır 
- l"iiltereni,n huduclları Ren bo

yuqdl'o~lrj ~.§ti. 

Çek~slov~.aya karıı alakasız kala
nuyaqtgı~nı soylıyen Fransa A t 

1 • • vus urya 
mese esını de terketme ,... 1 dak. • meı..-ı;e ve ıpan. 

;;: d .:a~anci ~ü.dahalelere klll"!ı la. 
ve Y . mamak •çın en kati kararlarını 

k 
~t bulunmaktadır. İngiltere ile en 

atı ve en aami • b. bul .. mı ır anlatmaya ıahib 
undugunu mu11ıran tekrar eden 

Fransa Sovyetler Birliğiyle olan rn 
hed • · d · ua • esuu e ıhma) ctmed••• • --ı.ı 
g.. ı·· ıgını INlK ama. 

a uzum ·· · . gonnemış, böylelikle bütü 
k?zlarıy]e ve bü~·· varlrği ·le k . • n 
m ortava a"-- 't ,, l end111 • ., , uıuf ır. 
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kan antantı daiaıt kon.eyi bugünün 
realiteleri ile umumt prensiplere kar
p olan bağlılığını ulaftrmak huau
eunda bilhaua meıgul ol.mllf görün
mektedir. Nitekim, Ankara tebliği 
Habetiıtan meacle.inin "Balkan an
tantı için mevcud olmadığını,, müşa

hede etmekte, ve bu suretle de, antant, 
dört devlet için müşterek olan Akde
niz politikasını göz önünde tutarak a
likadar başlıca devletlerle yakınlık 
tesisi hususunda gayretler aarfetmek
te, ve İtalya ile de daha fimdiden dost
ça münasebetler tesisine muvaffak ol
muı bulunmaktadır. Yugoslavyanın 

İtalya ile akdetmiş olduğu anlatmala
rın zarureti bu suretle tezahür etmek
tedir. Belgrad hükilmeti Roma'ya "ye
ni italyan ana yasası hükümleri muci
bince majeste İtalya kralı ve Habeşis
tan imparatoru nezdine,, bir orta elçi 
tayin etmi§, ve Romanya dahi - Ha
beıiıtan ilhakının hukukan tanınma
sını mucib olmadığ halde - Romaya 
aynı şartlarla bir elçi göndermek kara
rını vermiş bulunduğundan Balkan 
antantı daimi konseyi, Habeıistan me
selesi hakkında, Yunanistanla Türki -
yenin de, Akdenizde enternasyonal it 
birliğini kolaylaştırmak gayea.ile, ay
nı vaziyeti kabul etmeleri lüzumunu 
teslim etmiştir. Fakat Türkiye, böyle 
bir tavizin mukabelesini görmek iste
mekte, ve bu taviz ise İtalyanın Bo
ğazlar hakkındaki Montreux mukave
lesine iştirakinden ibaret bulunmakta
dır. Bellidir ki tebliğ, bundan dolayı, 
zikredilen Montreux mukavelesine 
İtalyanın iştiraki ile ehemiyetli bir a
dım atılmış olacağını kaydetmek iti
nasını göstermittir. Mesele bu suretle 
sarahatle meydana konmuştur, ve İtal
}adaki aksülameli kaydetmek de ente
resan olacaktır. lapanya'ya gelince: 

Ankara ı 

INGİLİZ lABİTi' 
Balkan antantı tebliği 
hakkında Lö Tan 

gazetesinin başyazısı 

Öğle Neşriyatıı 12.30 Muhtelif pllk 
nqriyatr - 12.50 Plak: Türk musikisi ve 
halk tarkılan - 13.15 Dahili ve harici ha• 
herler. Yazan: 

Y iUbQfı F. W. von H abert 
Çeviren: 
Nurettin ART AM 

ZEYL Yunan hükilmeti reisi Bay Metak- nın Balkan antantı çerçevesi içinde, 
saa'ın reisliğinde, Ankarada, üç gün kendi emniyeti ve menfaatlerinin mu
müddetle toplanan Balkan antantı dai- hafazası bakımından hiç umulmıyacak 
mt konseyi itlerini tahmin edildiğin- olan munzam garantiler bulabilece&i 
den evel bitirdi. Dört müşarik devle - de muhakkaktır. Bununla beraber, bu 
tin mümeaailleri, enternasyonal vazi - memleket, hu yol:la kati bir adım at
yetin kendilerini bilhassa ala.kalandı - mak kararını verememiştir. Avrupa
ran türlü görünüılerini umumi heyeti daki yeni şartlar Sofya hükümetini 
ile tedkik ettiler, ve Yunanistan namı- vaziyetini tadile sevkedecek mahiyet
na B. Metaksas'ın, Türkiye namına B. te midir? Bazılarının mütalealarına 
Rüştü Aras'ın, Yugoslavya namına B. göre Bulgaristan Nyon deniz muahe -
Stoyadinoviç'in ve Romanya namına desine iştirak etmiş olduğundan kom
da B. Komnen'in iştirak ettikleri mü- şu devletlerle fili bir iş birliğine yol 
zakereler büyük bir samimiyet havası açmış, ve bu da onun er geç Balkan 
içinde cereyan etti. Balkan antantı da- antantına girmesini mümkün kılan bir 
imi konseyinin bu toplantısı, geçen hadise olmuştur. 

Akpm NC§rİyatı: 18.30 Plak net
riyatı - 18.35 Çocuklara Karaıöz: (Küçüle 
(Ali) - 19.15 Türk musikiıi ve halk ıar• 
kılan: (Salihaddin ve arkada;ılan) - 20.00 
Saat ayarı ve arabça neşriyat - 20.15 Turk 
musikiıi ve halk ıarkılan: (Melek Tokgös 
ve arkadaıları) - 21.00 Bizde idari kaza 
mevzuunda hukuki konuşma: Şevket -
21.15 Stüdyo salon orkestrası - :zı .oo ~ 
janı haberleri - 22.15 Yannki proıram. 

Plevne ordusunun kurulusu 
( Ordre de bataille) 

13 temmuz 1877 de Nikebolu'yu 
kurtarmak için Vidin' den hare
ket eden kolordunun kuruluıu 

Kumandan: Mütir 0811'lan paf&. 
Erk&nıbarbiye reisi: Mirliva Ta

hir pafa. 
Erkanıbarbiye: Miralay Tevfik 

hey, Kaymakam Hayri bey. 
Baıyaver: Kaymakam Talat bey. 
Topçu kmnandanu Miralay Ab

lned bey. 
Süvari kumandanı: Miralay Oa

IDan bey. 
Bathekim: Mwalay Huib bey. 

Birinci fnka (•) 
Kumandan: Ferik Adil pafL 
Birinci liva: Mirliva Ahmed Hrf-

•r pafa. 
Birinci alay: Miralay Emin bey. 
Bir nizamiye avcı tabmu. 
İki nizamiye piyade taburu. 
lkinc;i alay: Kaymakam Hüanü 

hey. 
Bir tabur nizamiye piyade. 
lki tabur redif piyade. 
lkinci liva: Mirliva Kara Ali pa-

ta· 
Oçüncü alay: Ka)'IDalcam Meh-

med bey. 
Oç tabur redif piyade. 
Döl"düncü alay: Bin'batı Kizmı 

bey. 
Bir tabur nizamiye piyade. 
lki tabur redif piyade. 
lki batarya aahra topu ( 16 lb.) 
İki nizamiye süvari bölüjü. 

ikinci fırka 
Kumandan: Mirliva Huan Sabri 

P•fa. 
Oçünc:ü liva: Miralay Said bey. 
Betinci alay: Miralay Yunua bey. 
Bir tabW' nizamiye avcı. 
lki bJtm-.......,.. ....... 
J\ltmcı alay: Binbatı laa bey. 
Bir tabur nizamiye piyade. 
Oç tabur redif piyade. 
Bir batarya aahra topu (16 lb.) 
Bir nizamiye süvari bölütü. 

Kolordu topçıuu 
Miralay Ahmed bey 

Oç batarya sahra topu ( 16 lb.) 
lki batarya beygirli top ( 4 lb.) 
Bir batarya dağ topu (3 lb.) 

Kolordu süvarisi 
Miralay Omaan bey 

Oç nizamiye süvari hölüi\i. 
200 batıbozuk süvari. 
J.tihkim ı bölük. 
Mecmuu ı 19 tabur, 9 batarya, 6 

süvari bölüfü, 200 bqıbozuk aüva
ri, bir bölük i.tihkim; yani 12.000 
aaker, 54 top. 

Dördüncü fasla aid kunıluı 
19 temmuzdaki kurulut, iaçüncü 

fasılda söylediklerimizin a,.ru idi. 
Yalnız Kenejada bize Üç taburhlk 
bir liva iltihak etmifti ve Plevnede 

( * ) Alaylara ben numara koydum; fırka 
numaraları türkler tarafından konulmuıtur. 

de üç tabur bulmuttuk. Bunların 
kurulutu ,öyledir: 

Dördüncü liva: Mirliva Atıf Pata· 
Yedinci alay: Kaymakam lbra

him bey. 
iki nizamiye piyade taburu. 

Bir redif piyade taburu. 
Sekizinci alay: Miralay Hamdi 

bey. 
Bir nizamiye piyade taburu. 
iki redif piyade taburu. 

Altıncı fasla aid kurulut 
Plevne ordusunun 29 temmuz 

1811 tlelıi lıurulutu 
Kumandan: Miitir O aman p&f&. 
Erkinıharbiye reiai: Mirliva Ta

hir paf&. 
Erkanıharbiye: Kaymakam Hay

ri bey, Kaymakam Raif bey. 
Baıyaver: Kaymakam Talat bey. 
Süvari kumandaru: Miralay Oa

m&n bey. 
Topçu kumandanı: Miralay Ah

med bey. 
Bathekim: Miralay Haaib bey, 

Birinci fırka 
Kumandan: Ferik Adil paıa. 
Birinci liva: Miralay Emin bey. 
Birinci alay: Kaymakam Meh-

med Nazi(bey. 
Bir nizamiye avcı tüuru. 
1ki nizamiye piyade taburu. 
İkinci alay: Miralay Ömer bey. 
Bir nizamiye piyade taburu. 
iki redif piyade taburu..' 
Bir batarya aahra topu (16 lb.) 
Bir batarya atlı top ( 4 lb.) 

lkinci liva: Mirliva Kara Ali pa-
f&· 

Oçüncü alay: Kaym•kam Meh
med bey. 

Oç nclif Pİ7'&de ta1t ..... 
D• I" s* .a.r• .il' u "' 

leyman bey. 
Bir nizamiye piyade taburu. 
iki redif piyade taburu. 
Bir batarya aahra topu (6 lb.) 
İki nizamiye süvari bölüfii. 
100 battbozuk piyade. 

ikinci fırka 
Kumandan: Mi1'1iva Hasan Sabri 

sene şubatında Atinada yapılmış olan Ankara konferansı neticesinde bu 
toplantıya bir lahika idi. Bu mukan- sabah neşredilmiş olan tebliğ, tabii o
nen konferanslar küçük antant konfe- larak, böyle bir ihtimali ima etrnemek
ransları örnek tutularak tanzim edil· te ise de antantın Balkanlarda sulhu 
mekte ise de onlardan daha az sık vu- idamedeki rolünün ehemiyeti üzerin
ku bulmaktadır. Bu konferansların de ısrar eylemektedir. Tebliğ, müzake
mevzuu, sulhu idame, Balkan devletle- reler esnasında bütün umumi politika 
rinin emniyetini istiklal ve hakimiyet- meseleleri üzerinde tam bir görüş bir
lerine karşı mutlak bir hürmet fikri liği müşahede edildiğine ve müttefik hü 
dahilinde temin, Avrupa kıtasının bu kümetlerin aynı sulh idealini müdafaa 
kısmında ve ananevi bir şekilde icra hususundaki tesanüdlerinin ve müşte
edilmiş olan büyük teıirlerden kendi- rek menfaatlerinin korunmasının her 
terini kurtarmak için karşılıklı yar- zamankinden daha reel bir şekilde te
dım suretile hareket serbestilerini zahür eylediğini kaydetmektedir. Bu
noksansız bir tekilde muhafaza etmek günkü şartlar içinde chemiyctsiz gö
ve bu nüfuzlar arasındaki rekabetin rünemiyecek olan c:ihet Ba1kan an
doğrudan doğruya kendi menfaatleri- tantı devletlerinin milletler cemiyeti 
ne tealluk etmiyen ihtilatlara sevk paktı esaslarını teşkil eden prensiple
edebilmesine mani olmak makaadile re bağlılıklarını ve Cenevredeki en
dört devletin umumi faaliyetini koor- ternasyonal müessesenin sadık azaları 
done etmekten ibarettir. kalmak hususunda kati kararlarını 

Balkan antantı, bugünkü vaziyette, ilan etmeleridir. Ankara tebliği Bal
herhangi bir kollektif emniyet politi- kan antantı memleketlerinin, her ne 
kasının hareket noktası olarak millet- ıekilde olursa olsun, dahili işlerine 
ler cemiyeti tarafından tavsiye olu- müdahale vukuunu müsamaha ile te
nan mrntakavi birliklerin örneğidir, lakki edemiyeceklerini tekrar etmck-

Balkan antantı devletleri karışmazlık 
politikasının idameaine tarafdar ol
makla beraber, ekonomik menfaatleri
nin 4:nuhafazasını temin içın Franko 
hükümetile temas tesisini atnıı •t
mektedirler; bu da İngiltere tarafın
dan alınmıı olan vaziyettir. Görülü
yor ki, Ankara konferana.ı neticesinde 
alınmı' olan kararla, bu grupun Akde
niz politikası ve umumt bakımdan e
heimyetsiz değildir. 

fakat daha menıeinde zayıf bir nokta- te, ve Akdenize gelince; daimi konse- Mıstr hükümetinin 
sı vardır: 1919 muahedelerile kendi- yin bu denize sahildar devletlerle, ya-
sinden ayrılmıı olan arazinin kayıbını ni İngilte11e, Fransa ve İtalya ile bir 
katl )eki-lde teyid eden bir anlaşmaya iyi münaacbetler ve işbirliği politika- p f0ğ ram 1 
iltihak lüzumuna kail olmayan Bulga- sı tatbiki hususunda tamamile muta- Kahire, 4 (A.A.) _ Bapvekil Mu-
ristann mevcud olmaması. Evet, Bul - bık bulunduğunu tasrih eylemektedir. hammed Mahmud paıa dün taraftar· 
garistan, büyük barbda merkezt Av- Balkan antantının umumi politika ları önünde bir nutuk söyliyerek hü-
rupa devletleri aafında düıtüğü ma v - aahasındaki vaziyeti iıte budur. Bun - · ~ 

~İd~kİ~rını silahla geri almağı dütUn- }erden başkabir !CY yoktur, ve ıulhun-"""'....,5·N-ısf~ ilf"WMftaıan 
memektedir. Bilakis, - kendisini Yu-- takviyesine el birliği ile çalışmak en - şunlardır : 
goslavyaya bağlayan dostluk muahe - dişesi göze çarpmaktadır. Fakat, bun - "- Memur maaşlarının bugünkü 
desinin isbat ettiği vecihle - Bulga- dan sonra, içinde bulunduğumuz za- seviyede tutulması, zirai ıslahat, hak· 
ristan bütün komşularilc itimada mtis- mana nisbetle bir menfaat arzeden lı vergiler, münevver sınıflar için 
tenid münasebetler politikası yap- meselelerin tedkikine geçilince mü- ifıizlikle mücadele, din anlaıpnazlık
maktadır. Bundan başka, Bulgarista- him kararlar ittihaz olunmuştur. Bal- larının bertaraf edilmesi, bütün mem
------------------------------- leketlerle ve bilhassa İngiltere ile, 

paf&. ..1111111111111111111111111111111111111111111111111111 lllllll lllllllllllllll lllllll ıa.. memleket istiklalini korumak sure-
Oçünc;ü liva: MiTliva Ta.bir pafA. _ ': tiyle iyi münasebetlerin idamesi. 
Betinci alay: Miralay Yunus bey. E Yazan: Alexiı T olıtoi No: 18 E Batyekil hükümctin milli mah_!!e-
Bir nizamiye &Yeı taburu. E S tini bilhuaa kayıd ve ipret etmittir. 
lki nizamiye piyade taburu. : : - -Altmcı alay: Miralay Said bey. : : 

Bw nizamiye piyade talturu. = = Casus bir alman balta 
iki redif piyade tüanı. : : -Bir batarya aahra topu (6 lb.) E § ile idam edildi 
Bir batarya dai topu (3. llt.) : : 

(Sonu var) 

Muğla' da kar 

Muğla, 4 (A.A.) - Gecedenberi 
Muğlayı çeviren dağlara külliyetli 
miktarda kar yağm~tır. Muğlaya yağ
mur yağıyor. Bütün dağlar bem be
yazdır. Kar devam ediyor. 

- - Bertin, 4 (A.A.) - Alman Funke, 
bu sabah balta ile idam edilmittir. 
Kendisi vatana hiyanet cürmü ile i

- dama mahkum edilmiş idi. İlamda 

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

-: Funkenin Kominternin emri üzerine -_ cenubt Almayanın büyük bir tchrin-
5 de bir komünist t~kilitı viicude ge· 
E tfrmeğe t~ebbüa etmiş olduğu beyan 
: olunmaktadır. -

İstanbul ı 

Öğle Neşriyaa: 12.30 Plakla türk 
muıikiıi - 12.50 Havadiı - 13.0S Plakla 
türk musikiıi - 13.30 - 1-4 Muhtelif plik 
neıriyatı. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plakla dana 
muıikiıi - 19.00 Mandolin ve ıitara: Ze
keriya Tavman ve ıitariıt Flader - 19.30 
Konferanı: Üniveraite profesörlerinden Zi• 
ya Cemal Akıoy (diı ve ağız bakımuzhiı• 
nm zararları) - 19.55 Boraa haberleri -
20.00 Sadi Hoşıes ve arkadaşları tarafından 
türk muıikiıi ve halk p.rkılan - 20.30 Ha• 
va raporu - :Z0.33 Wmer Rıza tarafından 
va raporu - 20.33 Ömer Rıza tarafındu 
ve arkadaıları tarafından türk musikiıi ve 
halk prkıları (Saat ayarı) - 21.15 Kliaik 
türk musikisi: okuyn Nuri Halil, keman 
Reıad, kemençe Kemal Niyazı, tanbur Dür• 
rü uran, kanun Vecihe, ney Te•fik, ut Se
dad, tanbur Refik, kemençe Fahire, ut Cev• 
det Kozan, Nısfiye Selihaddin - 21.SO OR· 
KESTRA: 1 - Glanca: Marche. 2 - Leoı:a 
Cav~llo - Paııllaci, fantaaie. 3. Driıo: Bo
lonaııe. 4 - Strauu: Gro11 Wien, valıe. 5 .. 
Holmea: Serenade İtalienne - 22.45 Ajanı 
haberleri - 23.00 Plakla ıololar, opera v• 
operet parçaları - 23.20 - 23.30 Son haber• 
ler ve ertesi i\inün programL 

Avrupa: 

v ......... ..... VE OPERETLER: 19.10 Viya• 
na - 21.15 Beromunster - 21.30 Bordo . 

OR_KESTRA KONSERLERİ VE l:itı:N• 
PO~lK KONSERLER: 14 Strazburg -
19.10 Be:rlin - 20 Sottenı - 21.25 Vıyan& 
- 21.ao B . k J L d R . b 2fu lie ' on on - eııonal, Stra.1" 
p~r!'.T. ·'" ı....:n,.,cmburı - 22.50 Pariı • 

ODA MUSİKİSİ: 16.4!> ..... ..,enbaı _ 
22.30 Doyçlanzender. 

SOLO KONSERLERİ: 13.50 Stokhv.~ 
- 14 Breılav - 14.10 Laypziı - 15.311 
Breslav - 18.15 Koniısberı - 20.15 Praı 
- 20.35 Beromünıter - 22.15 Roma. 
NEFESLİ SAZLAR (Marı v. a.): 19.10 

Frankfurt - 20 Laypziı - 21 Berlin. 
ORG KONSERLERİ VE KOROLAR• 

15.5 Viyana - 15.20 Hamburı - 18.30 
Hamburıı - 19.45 Köniısberc - 22.35 Dro
itwich. 
H~FİF MÜZİK:6.30 Berlin •e diier ' 'f 

man ııta1yonları - 8.30 Frankfurt ve di• •O 
alman iıta1yonları - 10.30 Hamburc - • ~\ 3 
Breılav ve difer alman iıtaıyonlan - ı 
Münib - 14.10 » ' ta •J .Jtınıı:trt ~ 
n;u'Prıt - 16 Frankfurt, Kolonya, Stt .... 
gart - ~8.30 Frankfurt - 19.15 Stuttıart .il 
20 B erlın, Frankfurt, Vorşava -20.40 Bmo 
- 22.30 Berlin ve diğer alman iıtaayonları 
- 24 Frankfort. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stutıart -
17.50 Münib - 18.10 Kolonya -VarıovL 

DANS MÜZİôİ: 19.10 Kolonya Layp. 
ziıı, Münih - 21 Stuttıart - 22.30 Breslav, 
Praiı - 22.35 Viyana - 23 Budapeıte Flo
ran11, Krakovi, Lemberı, Poznan Poıt .. 
Pariziyen, Roma - 23.30 Brükael 'Londoa 
- .Recional - 24 Lükıemburı, Miİano, p.., 
rıı, Strazburı - o.ıs Droitwic:b. 

Fransız senatosu iş 

kanununu kabul etti 
Pariı, 4 (A.A.) - Altı gün deva!ll 

etmif olan uzun görü!lllelcrden sonra 
lyan meclisi, bu sabah altıncı okun• 
maundan sonra evvelki gece parla
mentoda kabul edilmif olan i' ihtilaf• 
larında uzlattınnaya ve hakemliğe 
müteallik olan projeyi kaıbul etmit' 
tir. 

Bu kanun "modern it bcratr" nl 
teşkil eden altı kanunun birinciaidir. 

--~~~~~~~----------~------~~------------~~: =L-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

5111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
S - Takyeni al, takyeni .. batına gü- rinde - Potietni, yani eğlence kale• 
E net geçecek. &inde, - köyden getirilmit gürbüS 
E Nikita Zotof - üstü başı temiz, mujik'ler, başlarındaki genit almall 
: saçları iyi taranmı" ayağında kısa ~pkalariyle, bir çitin arkasında du• 
5 çizmeler, sırtında koyu renk kumat· ruyorlardı. Ağızlarına birer de pipO 
S tan dik yakalı uzun bir kaftan - ça- almaları emredilmişti. Üzerlerine sıç
E riçenin kaflmnda kımıldamaksızın rayarak kotan Çar.:1 dehtetle, korıkur 
S ve klisede imişcesine hürmetkar du· la bakan mujil:'ı~r. oyunun kaidele
E ruyordu. Gevşek dudaklı, kıvırcık saç rini de unutmuşlardı. Petro, kızıyor, 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: 

Hulôsa 
[Boyarlardan Volkof'la Moıkovaya ıe

len Aıyoıka ııminde bir çocuk, orada baba
ımdan mutemadiyen dayak yediıi için e
vınden kaçan Alekaaıka adında diıer bir 
liOcukla hayat arkadaıı olmuıtur. 

Bu esnada çar ölmuı ve yerıne küçük bir 
!jocuk olan Petro ıeçmiıtir. 

Olen Çarın Solıya iımindeki hariı kızı 
da prens Golicin'i ıevmektei imparatoriçe 
ilan edilmeııi iıtemektedir. 
Ruıya feci bir haldedir. Baı yoktur ve 

herkea biribırinin aleyhindedir. 1ıte bu va
ziyetten iıtifade eden Sofiya taraftarları 
aylıklı yabancı askerleri onayak ederek bir 
iıyan çıkartmıılar ve halkı buna teıvik i
çin de çareviç lvanm öldürülmüı, Çar 
Petronun da bu ikibete düımek üzere bu
lunduiunu ipe etmiılerdir. 

Fakat bunlar aaidır. Ancak Streli!;ler 
kumandanının oilu olan ıenç bir prenı ih
tililcilere kırbaçla hucum ettiiinden biraz 
yatıımıı olan bunlar önlerine ııeleni öldü
rüp saraya ciriyorlar. 

Bunun netlceai iıe Sofiya'nın imparator
luk naibi ve İvan'ın da çar ilin edilmeıin
den ibaret kalıyor, ve Ruıya ıene eaki ha
le avdet ediyor. Bir rün, Alyoıka ile A· 
lekaaşka. bir nehir kenannda balık tutar
ken. karıı kıyıda, Çar Petroyu ıörüyorlar 
ve onunla ahbab ohıyorlar. Alekaaıka yol
da raatlıdıfı babHından tekrar kaçarak 
yabancılar mahallesine cidiyor. 

bir göl önünden geçtiler. Kıyılarında 
fenerler vardı. I§ıklar altında, aan
dallar, ve sandallarda - buruımama
ları için eteklerini kaldırmr" kolları
nı dirseklerine kadar açmış, dekolte 
elbiseli kadınlar - hatlarında tUylU 
ppkala~ı. gül~ilp f&rkı sörtüyorlar
dı. Biraz ileride, bir yeldefı~ni ya. 
ıunda içeriıi apaydınlık bır. hanın 
bp111 önUQde. kadınlı _.kekli &Uııtn 

dansediyorlar ve bundan dolayı hiç S 
de utanç duymuyorlardı. Her tarafta E 
- Kremlinde görülen vakarlı ve ta : 
salı silahşorlar gibi - alman ıilih- : 
J<>rlar göze çarpıyordu. Fakat burada, : 
silahsız, kaftanlarının yakaları çö- : 
zük, kol kola, yavat yavaı tarkı söy- : 
liyerek gülütüyorlardı. Burada her : 
ıey, bir rüyada gibi, hoı ve aakindi. S 
İnsanın gözlerini uğu,turacaf ı ge- S 
liyordu. . . : 
Geniş bir avluya gırdıler. Ortada 

E ve sakallı yüzü ile hürmete layık bir genç horoa sesiyle bağıra bağıra e
S adamdı. Evet, hürmete layık bir adam mirler veriyordu. Natalya Kirilovn• 

yuvarlak bir havuz ve bir fıskiye var
dı. Dipte, cephesi beyaz sütunlarla 
.U.lü, tuğla rengine boyanmı' bir ev 

Büyük Petro boyarlartlan biri.inin oğlunun emirberini 
imtihan ediyor 

- buna bir ,ey denemez - yalnız, oğlunun gözlerini, hiddetten topar• 
kavisli ka,tarı daha iyi görmek için laklaımış görerek korktu. Petro, k•" 
kırpıpn gözleri, kim bilir hangi tabii leye saldırdı, üzerine çıktı, elindeki 
zaafını meydana vuruyordu. Köpek küçük tüfekle mujiklerden biriniO 

görünüyordu. Kapının önünde, araba tarım. Hepinizi katılana kadar gUldll
durdu. Uzun saçlı adam indi. Alek- rUrüm. Raksederim. Şafakla beraber 
saıkayı gördil. Garib bir şive ile sor- hatlar, ertesi gününe kadar devam e
du: derim. Ne yapmamı emredersen onu 

- Kimsin ve neye buraya geldin? yaparım. 
Sana .c>ylüyorum yavrum. Yoksa sen Franz Lö For, çocuğun sivri çene-
hirsızmısın? sini tuttu. Galiba hoşuna gidiyordu: 

Alekısatka, kalkık burunlu, küçü- - Sen iyi bir çocuksun, dedi, bir 
cilk af ızh, güler yüzlü matrut adama aaıbun ~ı:b yıkan, pia, çok pi•in ... 
neıeli neteli bakıyordu: Sonra sana elbi9C vereceğim. Bana 

- Ben mi hırsızım? dedi. hrnıız hizmet edenin... ama hırsızlık ede
isem beni öldürünceye kadar dövün. yim dersen ... 
Petimden elinde bıçakla kopn baba- - Bu benim itim değil. .• Heııib ak-
ını görmediniz mi? hmı kaçırmadım .. 

- Evet gördüm ... Tuhaftı: Bir bil- Aleksafka bu sözleri o kadar derin 
yUğUn bir küçüğü kovalaması... bir kanaatle söyledi ki, Lö For inan-

- Babam beni öldürecek. Ne olur dı, seyite Aleksa,kaya dair bir emir 
amcacığım beni hizmetine al. verdi, !alık çalarak, ve ihtimal ki göl 

- Hizmetime mi alayım? Sen ne tarafından kulaklarına gelen musiki 
yapmasını bilirsin lııi ı ve ne,eli kadın ıHleri dolay18iyle 

- Her ,ey. Evvel&, hangi tarkı o- 4ameder &ibi yürüyerek evine doiru 

1111& -~ 9ÖllerİID. x.aJ, 1:ııQm sa• llerltıdL 
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- Yeter bugünlük yeter, Nikita 

Maiseeviç, zavallı çocuğun hafı afrı
yacak. 

Annesinin bu sözlerini duyan çar, 
mırıldanarak okuduğu Havariler ki
tabını kapadı, mlirekkebli parmakla
riyle hemen iatavroz çıkardı, ve hoca
sı Nikita Moiseeviç Zotof'un ,alelu
sul, kendini yerlere kadar selimla
masını beklemeden, annesinin ve onu 
alıkoymak için bot bir ceıhid sarfe
derek uzattığı küçücük ti-trek eli öp
tü, ve Preobrajenski sarayının sonsuz 
koridorlariyle merdivenlerinin gıcır
tılı döfeme ve baaamaklarında acemi 
adımlarla akisler uyandırarak kocaka
rıları Urkilttip aarayın karanlık köte 
bucaklarına gizlenmelerine lebeb ol
du. Çariçe, mtltereddid bir enle ar
Jmmdaıı aealODdh 

b ğ • 1 ba,ına vurdu. Mujik, kafasını hemeO 
gibi sadık - fU ıça ın üzerıne atı boynuna doğru içeri çekti. Nataly• 
denilse, atılır - fakat buna rağ- Kirilovna dütünüyor, oğlunu tetkil' 
men fazla zayıf, iradesiz bir a- ediyordu: 

dam. ... Bu zaptolunmaz çocuğa, daha _Zıddına gidilirse adam öldilrebi• 
nUf uzlu bir muallim llzrmdı. 

- Ni-kita Moiaeeviç, ona incit o
kutsan daha iyi edersin. Şimdiye ka
dar Çara benzer bir hali yok. Vakit 
de geçiyor. Nerede ise evle.ndirmeği 
dlitünmek lizım. Halbuki hafmetle, 
bir çar gibi yUrUmetıini bile öfrene
medi. Bak .. Şuna bak .. 

Çariçe, pencereden bakarken, sinir
lenerek ellerini bir-ibirine vurdu. Peıt
ro, avludan, sabırsızlığı dolayısiyle 
sendeleyerek geçiyordu. Filintalarını 

ve uzun sopalar ucunda küçük baltala
nnı omuzlarına koymuı,bir sürü acemi 
ve ıenç upk da armr ııra ıeliyordu. 
... &lıUDt llQll&n• bir ..... 

lir, dedi, bu heyecanlı mizacı da aeJ" 
ba kimden aldı? 

Oyuna tekrar başlandı. Petro, bC" 

c:eriksi.z koca arkadaşlarını tekr•' 
sıraya koyuyor, onların anlayı,sr•" 

bldarına kızıyordu. Bu, onun iç.in •'" 
kıntılı bir itti: Hiddctlendikçe keke" 
liyor, aklından geçenlerden fazlası~' 
ırylemek istiyormuş da söyleyerıt!" 
yormuf gibi nefesi daralıyordu. oı
lunun hallerini tetkik eden anası me
rak içinde: 

- Ba9ı ile ne tuhaf bir hareket yr 
pıyor 1 Dedi. 



s. 3. 1938 

Zanaat/ar 
ve 
Endüstrimiz 

( Ba~ı 1. inci sayfada) 

§Ümul sahasının tayini ve milli isti?
&al kudretinin bu sahada da israf edıl
meden kıymetlendirilmesi lüzumunu 
en geniş manasında hissetmiş ve faa· 
liyete geçmiştir. 

29.10.936 tarihinde Ankarada açılan 
birinci zanaatlar sergisi ve 12.11.936 
da Ankarada toplanan birinci zanaat
lar kongresi bu yolda atılan ~e atıla
cak adımların çok yerinde bırer baş· 
!angıcı sayılmalıdır. 

Sergi, memleketimizde mevcut za
naatların nevileri ve kemmiyet ve key 
fiyet itibariyle bu zanaatların istihsal 
kabiliyetleri hakkında doğru ve toplu 
malumat alınmasında çok faydalı ~l-

. · · ve zengın muştur. Bu sergının genış . 
· - · · bır çok e· vitrinlerinde seyrettıgımız 

ıerler türk zanaatkarının yaratma ka: 
b·1· '. . b··tu··n kudretiyle, hala 1 ıyetının, u . . 
mevcut bulunduğunu göstermı~tır. 

Bütün zanaat şubelerini le.msıl_ eden 
ve memleketin en uzak şehirle?.nden 
gelen hakiki zanaatkarlardan murek -

· d t .. k zana • kep zanaatlar kongresı e, ur 
atlarının bugün içinde bulundukl~rı 
iktısadi ticari ve sınai şartların tayın 
ve tesbi,tinde çok semereli neticeler ~er 

. t• H·'ku .. met daha ziyade nazarı e-
mış ır. u , d 
ıaslara istinaden hazırlamış bulun u -

· · · k ngre ğu zanaatlar kanunu proJesın.ı 0 d. 
A ·k ·· akeresıne tev ı azasının tetkı ve muz . .. 

etmekle cidden takdir edilecek bır g~ • 
rüş doğruluğu göstermiştir. Ko~~renın 
bir hafta süren toplantılarında ~urk za
naatkarları, gelecek günlerdekı çalı~ -
malarını ve ilerlemelerini bir kül ~al~n: 
de tanzim edecek olan kanun pro1.esını 
bizzat müzakere ve münakaşa etrnışler, 
ve hilkümet mümessillerile müşterek 
bir faaliyet sonunda, milli sanayiimi • 
zin ikinci ana kolu bulunan zanaatları· 
mızın çalışma programının esaslarını 
kurmuşlardır. . 

Bu projenin esaslarını şu şekılde 
hutasa edebiliriz : 

a) Zanaat ve şüm~l sahası, •• 
b) Zanaatkar kimdır ve nasıl yetışır, 
c)Zanaat ahlakı ve terbiyesi, 
d) Zanaat ve zanaatkarın iktısadi ve 

ınali durumu, 
e) Zanaat teşekkülleri, 

JJı Devletin zanaat ve zanaatkara yar-
a ıın._ 

Kanun projesi milli zanaatlarnruzın 
inkişafları için lüzumlu görülen bu esas 
ları, iktısadi ve sınai bilnyemizin birli -
ğini temin edecek bir çerçeve içinde tan 
zim etmiş bulunuyor. Bugün türk za -
naatı ve zanaatkarı hedefsiz ve enerji 
kaybettirici bir mücadelenin ağırlığın
dan kurtulmuştur. El ve dimağ çalış • 
nıasmı kendinde birleştiren zanaatkar, 
ırtık kendisine verilen ehemiyeti ve al· 
dığı vazifenin millet hayatındaki ma • 
nasını unutmıyarak çalışacak ve istik
bale emin bir gözle bakabilecektir. 

Türk zanaat tarihinin canlı eserleri 
hu ümidimizin en kuvvetli k;ıvnakları-
dır. ** 

Ankara halkevinde 
konser 

~. 3. 1938 pazar günü sabah saat 11 
de Necip Yakup idaresinde, Filarmo • 
nik orkestrasına bağlı salon orkestrası· 
tarafından bir konser verilecektir. 
Program şudur : 

1 - Goriolan overture (Bethoven 
Op. 62), 

2 - Sinfoni No. 2 Joseph Haydn. 
a ·Andante 
b- Menuetto 
c - AIJegro spiritoso 
3 - Wolgaklange Potpourri Otto 

Lindemann. 

Üniversitede 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Edeb!yat 

~akültesinde şubat devresi mezunıyet 
ırntihanları bitmiş, ıo talebe mezun 
olrnuştur. 

Üniversitedeki kız talebenin şubat 
askerlik imtihanları da bitii. Muvaf
fakiyet nisbeti yüzdo doksandır. 
~ efada yapılmakta olan .k~çük ~u

atıım mektebi binası bitmıştır. Bına· 
nın bazı tahta kısımlariyle boyası kal· 
lllıştır. 

Umumi tahrire ge(miyen araziler 
Finans Bakanlığı umumi tahrire 

gcçmiycn arazilerin umumi tahrir ya -
Pıldrktan sonra ne şekilde tahrir ka· 
Yrdlanna geçirileceğini tesbit etmiş· 
tir b • • b.t. ·ı·p · .ouna göre arazi tahrırı ı ırı 1 

ULUS -5-

Çekoslovak başvekili diyor ki: Nasyonal sosyalistler 
1 S PO R 1 

Çekoslovakya işlerin~ 
hiç bir yabancı 

müdahale kabul olunmaz 

Almanyanın 

istekleri epi 
geniştir 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 

İngiliz mahfilleri ise, İn.gilterenin 
İtalya ile giriştiği müzakerelerle Ber
lin - Roma mihverini bozmak istiyor 
dü,üncesinin Almanyada yer bulma
sından çekinildiği kanaati vardır. Bu 
nevi teşebbüsler kadar Almanya idare
cilerini kızdıran hiç bir ıey tasavvur 
olunamaz. Bu yolda Fransa ve İngilte
re tarafından yapılacak teşebbüslerin 
böyle bir şüphe uyandırması Berlin
dcki tesirlerini kaybettirecek mahi
yette görülüyor. 

, Avusturya 
vatanseverler de 

Almanya 
sözünü kullanmalı! 

Büyük güreş 

müsabakaları 
- ' 

Milli ıann iıın 

namzetler se~ilecek Almanya ile 
fakat' tam 

giJrtkımelere hazıra, 

müaavat dahilinde 
Prag, 4 (A.A.) - Baıvekil B. Hodza, bugün parlamentoda iç 

ve dıt politika hakkında mühim beya·natta bulunmuıtur. 
Parlamentonun bu toplanbsı, ciddi bir hava içinde cereyan et. 

mit ve çekoslovak birliğinin bir teazhürü halini almııtır. 

Viyana, 4 (A.A.) - Bu sabah Avus
turya gazetecileri sergisini açan bat
vekil "Dünyada gerginlik fazla ol
masına rağmen bedbinliğe kapılmaya 

mahal bulunmadığını kaydettikten 
sonra, Avusturyanın dahili meselele
rine temas etmiş ve ''alman sulhun
dan" bahsederek demiştir ki : 

Diplomatlar locasında, bu topl~ntı~ 
da İngiltere ve Yugoslavya elçılerı 
ile

1 

Çekoslovakyanın Berlin elçisi de 
hazır bulunmuştur. 

lunmaya hazırız. Yalnız, bu görüeme
lerin, tam müsavi iki taraf arasında 
vuku bulacak görüşmeler olması şart
tır. 

Berlin siyasi mahfillerinde, italyan
ingiliz ve alman • İngiliz müzakerele
rinin muvazi gittiği ehemiyetle kaydo
lunmaktadır. Aynı mahfiller, ne ita} -
yan • ingiliz müzakerelerinden seri 
bir netice ne de Akdenizde iki devlet 
arasında bir itilaf beklememektedir. 

"- Eğer bu eserin ve dahili sü
kOn eserinin tahakkukunu istiyorsak 
mesul devlet adamları şunu anlamalı
dır ki, mümkün olan bütün gayretler 
yapılarak eıki temeller üzerinde yeni 
bir devre açmak zarureti vardır. Bu 
temeller vatanın hürriyeti,, almanlık 
şuuru, sosyal vicdandır. 

Ankara bölgesi giireı ajanlığından ı 

1 - 9 mart 938 çarpmba ve 10 mart 
938 perşembe günü geceleri Ankara 
haJ.kevi salonunda Güneş kulübünün 
tertib ettiği güreş teşvik müsabakaları 
yapılacaktır. 

2 - Derece alan gürr.fÇilerden bi• 
rinci, ikinci ve üçüncÜy(t madalya ve
rileceği gibi birinciliği kazanan takı .. 
ma ayrıca bir kupa verilt:cektir. B. Hodzanın kürsüye çıkıp, nasyo· 

nal birlik partisinden komünistlere 
kadar bütün gruplar tarafından alkış
lanmış ve muhalefet vaziyetinde bu
lunan solavak muhtariyetçileri dahi 
bu alkışlara iştirak eylemi.şti.r. . 

B. Hodza, ezcilmle demı~tır kı: 
"- Çekoslovakyanm sınırları, de

ğişmez bir mah~y~t a:zeın:ek~edir. 
Çekoslovakyanın ıç ışlerıne hıçbır ya
bancı müdahale kabul olunmıyacaktır. 
Çekoslovakya sulh arzusundad~r. ~a
kat kendimizi müdafaa mecburıyetın· 
de gördüğümüz zaman, bütün kuvvet
lerimizi cumhuriyetin emrine verece· 
ğiz. Hükümet, ekalliyet meseles~.ni 
tam bir istiklal içinde ve lüzumlu gor
düğü tarzda halledecektir. 

B. Hitlerin, Avrupada bir anla~ 
ve sükun ihtimalleri hakkındaki söz· 
terine iştirak ederim. Esasen ~ekos
lovakya ile Almanya arasındakı. an· 
laşmazlıklart politik. olm~~tan zıyade 
psikolojiktir. Bu psıkolo11k engelle
rin ortadan kaldırılması zamanı gel· 
miştir. Almanya ile görüşmelerde bu· 

Çekoslovak kamoyu, Fransa başve
kili ve Fransa dış işler bakanının son 
beyanatlarını büyük bir memnunlukla 
karşılamıştır. Fransa, Sovyetler birli
ği ve Çekoslovakya arasındaki muahe
de ise, sulhsever bir politika aleti 
mahiyetini göstermiştir. 

Çekoslovakya başvekili İtalya hak
kında da şöyle demiştir: 

- Bir imparatorluk kuran ve büyük 
bir devlet olarak ileri hamleler göste
ren İtalya, Roma protokolları devlet
leri arasındaki antant da birinci mev
kiini muhafaza eylemektedir. 

Bu senenin nisan ayında Çekoslo
vak ordusu İtalyan topraklarında te
şekkül eden ilk çckoslovak kıtalarının 
20 inci yıldönürnünü kutlayacaktır. 
Nasıl ki, geçen sene 16 kanunuevelde 
Fransada teşekkül eden ilk Çekoslo
vakya kJtalarının yıldönümünü tesit 
eylemişti. Çekoslovakya kendi kuv
vetlerinin beşiği olan İtalyaya anane
vi hürmet hislerile bu yıl dönümünü 
kutlayacaktır. 

SOVYET RUSYADAKİ SUYKASD 
MUHAKEMESi DEVAM EDİYOR 

Bütün zanhların suçlarını 
itiraf ettikleri bildiriliyo 

Sabık harldye komiseri muavini ele 
mahkemede "evet · ben mlalmlm 1,, dedi 

•(Ba~ı ı inci sayfada) 
ğim yerde hemen hemen mihaniki bir 
tarzda, "hayır, mücrim değilim,, diye 
cevab verdim. Dünya kamoyunun ö
nünde, hakikati söyliyecek ve daima 
Troçkist mücadelesinde bulunduğu· 
mu itiraf edecek mecalde değildim. 

Bana karşı serdedilen bütün itham· 
lardan kendimi tam surette suçlu bu
lunduğumu kabul ettiğim h~s':15unda· 
ki bu beyanatımı kaydetınesını mah· 
kcmeden taleb ederim.'' 

Dünkü celse esnasında eski orman· 
lar komiseri İvanof, ile eski ziraat ko· 
miseri Zubaref de dinlenmiştir. 

1vanof, rejimi devirmek için.Buha
rin ile çalıştığını itiraf etmiştır. Zu
baref ise, ziraat işleri teşkilatını ~z
mağa çalıştığını ve Molotof, . Stalı~, 
Ejof aleyhinde suykastler tertıb etti-

ğini söylemiştir. 

Krestinski ve Troçkizm 
Eski Londra ve Paris sefi~i Rakov· 

k. Kristinskinin 1927 ıenesınden be· 
s ı, k ·-. hak 
. T or~kistlerle alakasını estıgı -

rı r:ı ld-
kındaki &özlerinin yalan o ugunu 

söylemiştir. . 
Çernof, bundan sonra 1928. sen~sın-

de Rikof tarafından Menşevık lıder· 
lerden biriyle buluşmak v~. o.nu~ va· 

. 1 Sovyetlere karşı ıkıntı en-
sıtasıy e . k 
ternasyonalin yardı.mı~ı .t_e.mın etme 
üzere Berlin'e gönderıldıgı zaman ~e 
suretle alman casusu olmuş oldugu 
hakkında izahat vermiştir. 

150.000 ruble ücret 
Çernof, alman casusluk teşkilatın

dan takriben 150 bin ruble almış o_ldu· 
ğunu itiraf et~iştir._ 1934 senes~nde 
. aat komiserı oldugu zaman Rıkof 

zır h .b 
tarafından Kolhozları ta rı e memur 

edilmiştir. 
Çernof, 1936 seneeinde "ihtiyat m.er 

kezi vasıtasiyle Rikof ile temasa &ır· 
mişt'ir. ÇünkU kendisine doğru~an 
doğruya mülaki olmayı fazla tehlıke: 
li bulmuştur. Yeni bir fesat merkezı 
ortaya çıkmış olduğundan dola~ı ye
ni bir dava açılması muhtemeldır. 

ne Semcnof tarafından Stalin ve Ka
ganoviçe karşı ihzar edilmş olan ko
mplo hakkında izahat vermiı olduğu
nu beyan etmiştir. 

B. Sıalin' e kar§ı suykmt 
Semenof'un ismi, davalarının bili • 

hare rüyet edileceği ithamnamede bil· 
dirilmiş olan sol cenah komünistleri 
ile sosyal ihtilalciler grupu arasında 
bulunmaktadır. 

Rikof, isticvabı esnasında 1934 se· 
nesinde Kremlinin eski kumandanı 
general Peterson, Moskova garnizonu 
sabık kumandanı general Gorbaçef ve 
askeri akademi kumandanı Yegrof'un 
yardımlariyle Kremlin sarayında Sta
lini öldürmek için komplo yapmış ol· 
duğunu itiraf etmiştir. Mali'im olduğu 
üzere bundan birkaç ay önce bu üç ge· 
neralin tevkiflerine müteallik bir şa
yia deveran etmiş idi ve kendileri o 
tarihten beri ortada görünmemişler • 
dir. 

Dün sabahki celse 
Yüksek mahkeme, bu sabahki celse· 

sinde Şarangoviç ile Kocayef'i istice· 
vab etmiş ve bu iki suçlu da bütün 
kabahatlerini kabul eylemiştir. 

()~leden sonraki celse 
Troçkist ve sağcı grubuna mensup 

suçluları muhakeme etmekte olan 
yüksek mahkeme, bugün öğleden son· 
ra ikinci bir toplantı daha yapmış 
ve muhakemeye devam etmiştir. 

Maznunlardan eski Özbekistan ic· 
ra komitesi reisi Feyzullah Hocaef 
1920 denberi hiyanette bulunduğunu 
itiraf eylemiştir. 
. Daha Buhara halk cumhuriyet reisi 
ıken nasyonalist birliği ile münasebe
te girişerek Buharayı İngiltere ile 
Sovyetler Birliği arasında bir tampon 
devlet haline getirmeye çalıştığını ve 
Öz.bekistanı ingiliz himayesine koy
mak için de 1930 da Moskovada Ri
kof ve Buharin ile temasa geldiğini 
söylemiştir. 

İngiliz • alman müzakerelerine ge
lince, bu. henüz istimzaç derecesini 
geçmiş değildir. 

Alman istekleri çok büyük 
ölçiidedir 

Paris, 4 (A.A.) - Figaro gazetesi
nin Londra muhabiri Hitler - Hender· 
son görüş~si hakkında şu haberi ya
zıyor : 

"Alman yanın istekleri çok büyük 
ölçüdedir ve İngilterenin mahdud ta
vizlerile tatm;:ı edileme7.. Öyle gözü· 
küyor ki, Hitler her şeyden önce Afri
kac.laki eski alman sömürgelerinin ge
ri verilmesini istemekte ve orta Avru
pa hakkında da en küçük bir teminat 
vermekten imtina etmektedir. 

Esasen almanlar, B. Hitlerin son 
nutkunda Avusturyaya hitabederken 
"istiklal,, kelimesini kullanmamasının 
sebebini İngiliz diplomatından gizle
memişlcrdir. 

Bir İngiliz şahsyieti dün akşam, 

Almanyamn bugünkil ruhi halet için 
de bu yeni görüşmelerden çok bir şey 
beklemek müşkül olacağını söylemiş
tir. 

Övr gazetesinde Bayan Tabuis di-
yor ki & 

"Öyle gözüküyor ki, Almanyanın 
ne Avusturya, ne de orta Avrupa hak
kındaki yeni maksadları İngiltereden 
giılenrnCiniştir. 

Her kesin birbirini anlaması ve ba
rışması lazımdır. Vatanperverler ceb
hesinde bulunanların ve orada kal
mak istiyenlerin "alman" sözünü a
ğızlarına almaktan korkmamaları ve 
nasyonal sosyalistlerin de "Avustur
ya,. sözünü kullanmaları lazımdır . ., 

los Anmlesle sular 
~ekilmeğe baıladı 

... Fakat ölenler 144 ü 

hasar 5 milyonu buldu 
Los Ancelos, 4 (A.A.) - Tui:yan

lar, 144 kişinin ölümune sebebiyet 
vermiştir. Hasarat, 5 milyon dolar 
tahmin olunmaktadır. 

Sular, çekilmeğe başlamıştır. 
Binlerce kişi yersiz kalmıştır. 
Rekoltelerin uğramış olduğğu ha· 

sar henüz tahmin edilememiştir. 
Beş gün içinde yirmi sekiz santi

timetreden fazla yağmur yağmıştır. 
Zabıta memurlarına felakete uğra

mış mıntakada yağmacılık hareketine 
kalkışan kimseler üzerine ate' açma
ları için emir verilmiştir. 

3 - Bu mlisabakalar aynı zamanda 
milli güreş takımına namzed aeçmt 
mahiyetinde bulunacağından bölge
miz güreşçilerinden olup İstanbul vt 
Avrupada beynelmilel müsabakalu 
yapan Demir Çankaya kulübünden an. 
karalı Hüseyin ve Ahmed de iştirak 
ettirilecektir. 

4 - Hakemler: BB. Sedad, Berr1. 
Sabri, Necib, Halil Ağabey ve katili 
Necdet. 

5 - Juri heyeti: BB. Hicabi, Ferid. 
Binbaşı Halid intihab edilmişlerdir. 

6 - Tartı 17 den 19 a kadardır. 
7 - Müsabakalar 20 de başlıyacaloe 

tır. 

Yüksek mektepler 
arasında 

fut bol maıları 
Ankara Futbol Ajanlrğından ı 

Yüksek mektebler arasında ajanlı• 
ğm tertibetmiı olduğu kupa maçla• 
rına aid fiklE1tiir aşağıda gösterilmi,. 
tir. Bu müsabakalara iştirak edecelc 
sporcular bağlı bulundukları mekte
bin resimli hüviyet varakasını oyun-

Mahud dörtler paktına gelince, Al
manya bu pakta eskisi kadar eheimyet 
vermemekte ve bunu milatemlekelerin 
en kıea bir zamanda iadesine bağlı tut 
maktadır. Bura binaen Lndorada in
tiba çok fena olmuıtur. Bu şartlar al
tında kimse anlafl?Ul imkanı gömıi
yor. 

B" ta k b ld dan evvel hakeme göstermeğe mec-
ır yyare ·ay O • U burdur. Bu hüviyet verakasını göster· 

Los Ance~os, 4 (A.A.) - ~ır .. naklt- miyen oyuncuların hakem tarafından 
ye ta~aresı, çarıamba ~nu San müsabakalara iştirak ettirilmemesi 
Fransıslroc:Lan Albukerke dogru uç • kuHib murahb.asları .huzurunda yapı· 
tufu arrada kay?<>lmuıtur. Havanın lan toplantıda kararlaşmıştır. 
kapalı olmaır halıhazırda ara,tınna- M 1 'd .... k h h ı.-f 
ı ı ı · 1• d ğ.ld. aç arı ı are cuece eyet er-. ... ar yapı maaına e verıf ı e ı ır. t 1 •· •• 15 30 d bö'l a sa ı gunu sat . a ge mer· 

kezinde toplanacağından mekteb mu
rahhaslarının maçlara aid huaual ~ı 
görüşmek ve hakem seçmek üzere 
bölge merkezinde bulunmaları. 

Londra, 4 (A.A.) - Gazeteler, Hit
lerle ingiliz büyük elçisi Henderson 
arasındaki görü~clcri, Lord Hali
fakı tarafından baılanan görüşmele
rin tekrar açılması mahiyetinde tefsir 
e0iyorlar. 

Deyli Telgraf, bunun ingiliz - ital
yan görüşmelerine benzer İngiliz • al· 
man görüşmeleri açmak hususunda 
Çemberlayn tarafından sarfolunan 
gayretler çerçevesi içinde ilk adım ol· 
duğunu kaydetmektedir. 

Fransız lıiikiimetinin 

haberi var 

Bu gazete diyor ki: 

.. Fransız hükümeti ingiliz hükü • 
metinin bu maksadından haberdar edil
miştir. Fakat fransız hareket tarzı, mu· 
vafakatten ziyade bir intizar politika -
sıdır.'' 

Niyuz Kronikl gazete.si de dün İn
giltere'nin, Alman - İngiliz görüşmele
rine doğru kati bir aıdım attığını yazı -
yor. 

Deyli Meyl, mülakatın ingiliz mah· 
fillerinde iyi karşılandığını kaydet· 
mektedir, 

Bu gazeteye göre, B. Henderson 
ihtilaflı meselelerin bir listesini B. Hit
lere vermiştir. Sömürge meselesi de 
bu listeye tabii olarak dahil bulunmak
tadır. 

Almanya ile milzakere iyi 
§artlar içinde ba§ladı 

Paris, 4 (A.A.) -Alman ingiliz mü· 
zakerelerinden bahseden Deha gazete
si diyor ki: 

·: Bu müzakereler iyi şartlar altında 
başlamışa benzemiyor. Hatta Hitler • 
Henderson mülakatı Almanyarun şark 
cenubu komşuları üzerindeki tazyikini 
artıracağını teyid eder mahiyettedir. E
,aaen Mareşal Göring son · nutkunda 
bunu açıkça telmih etmişti. Binaena -
leyh şu suali sormak zarureti vardır: 

Skopçinada 
heyecanh 

hôdise 
bir 

Belgrad, 4 (A.A.) - Mebusan mec
lisinde harb bakanı general Mariç mil· 
li müdafaa büdcesi hakkında izahat 
vererek geçen sene orduya verilen 
tahsisatın 313 milyon dinar artması 
lbnn geldiğini söylemiş ve ancak bu 
şartlarla yugoslav ordusunun modern 
teçhizata malik olabileceğini ilave et
miştir. 

Nazırın nutku alkışlarla karşılan
mıştır. 

Bu esnada heyecanlı bir hadise ol
muştur. Muhalefet mebuslarından o
lup birkaç gündür milli müdafaa büd
cesi münasebetiyle mühim ifşaatta bu
lunacağını söyliyen Rasoviç içeri gir
miş ve dışarda meçhul şahısların üze
rine atılarak nutkunu istinad ettire
ceği vesikaları zorla alıp kaçtıklarını 
bildirmiştir. Muhalefet bunu istismar 
etmek istemiştir. Bu hadise üzerine 
celse tatil olunmuş ve tekrar açıldığı 
vakit İç bakanı, tecavüze uğradığını 
iddia eden Rasoviçden bu tecavüzü 
tesbit etmek üzere doktor muayenesi
ne razı olup olmadığını sormuştur. 

Rasoviç reddetmİftir. Bundan anlaşı· 
lıyor ki, mevzubahs edilen tecaviu hü
kümete hücum etmek Uzere tertib o
lunmuş bir manevradan başka bir fey 
değildir. 

mek için hiç bir harekette bulunma -
maktır.'' 

Fon Ribbentrop Londraya 
gidiyor 

Bertin, 4 CA.A.) - Resmen bildiril
diğine göre, fon Ribbentrop, Londra. 
daki resmi makamlara ve dostlarına ve
da etmek ilzere bu aym ıekizinde Lon -
draya hareket edecektir. 

ln{liliz /iıralı Lord Pert'i 
kabul etti 

Maçların saati hu hafta ilan edile
cektir. 

Müsabakalar neticesinde aynı pu
an alan takımlarda (gol avaraj) uw· 
lü tatbik edilecektir. 

26 martcumartesi (Haııbiyc - MUl
kiye (stadyomda) 

27 mart pazar Zirat Ens •• Terbiye 
ena. (Stadyomda) 

3 rıisan pazar Ter.biye ens. - Mülki
ye (stadyomda) 

10 nisan pazar Hukuk • Mülkiye 
(Stadyomda) 

24 nisan pazar Harbiye - Ziraat 
enstitüsü (Ankara Gilcü sahası) 

24 nisan pazar Hukuk • Terbiye 
enstitüsü (Ankara Gücü sahası) 

1 r • .ayıs pazar Ziraat • Mülkiye 
(stadyomda) 

8 mayıs pazar Hukuk - Zirat ens. 
(stadyomda) 

15 mayıs cumartesi Harbiye - Ter· 
biye ens. (Stadyomda) 

21 mayıs cumartesi Hukuk • Terbi· 
ye ens. (stadyomda) 

Bölge kupası 
maçları 

bugün başlıyor 
Bugün öğleden sonra §ehir stadyu

munda saat ıs te Ankara Gücü - De
mir Çankaya takımları "bölge kupası,. 
maçlarını yapacaklardır. Yarın da 
Gençler Birliği - Güneş kulüblerile 
Sanat ve Ticaret mekteblcri maçı var
dır. 

!ahrir komisyonları kaldırıl~ıktan s?~ 
a bazı arazi parçaları arazı v~r~ısı 

lllevzuuna girerse bu arazi hususı ıda
te · t•b· memurlarınca yeniden tahrıre a 1 

l'abancı casus te§kiliitları 
Rikof ile Buharin, alman ve leh kuı 

maylarının emirleri dairesinde ha~e-

k t tınekte olan Ukranya naayonalıat 

Hocaef bundan sonra Özbekistan· 
da nasıl kurnaz hareketlerde bulun· 
duğunu endüstri ve ziraati baltaladı
ğını anlatmıştır. Bu cümleden olarak 
partinin köylere tevzi olunmak üzere 
verdiği 130 bin ba!f hayvanın ancak 
30 binini köylülere dağıttığını ve yilz 
bininin nasyonalistler arasında pay· 
laşıldığınr bildirmi9tir. Celae tatil O· 

l WUUUftur_ 

İngiltere ve Fransa gene baskına nu 
uğramak istiyorlar? Bu çok vahim olur. 
Çckoslovakyanın müdafaası için Fran
ıanın girişmiş olduğ teaukhüdler hiç 
kimsenin meçhulü değildir. Paris ve 
Lnodra hükilmetleri aralannda görüş -
tükten sonra böyle bir zorbalığın neti -
celeri Uzerine Berlinin dikkatini çeke -
bilir mi? Siyasetlerin en kötilsü tehli • 

kef.i ıöiüalcmcmck ve onun önüne geç· 

Londra, 4 (A.A.) - Kıra!, yarın 
Roma'ya hareket edecek olan İngilte • 
renin Roma büyük elçisi Lord Pert'i 
kabul etmiştir. Lord Pert, kırala, Ro -
ma'daki vazifesi ve bu hususta aldığı 
talimat hakkında uzun izahat vermiı 
ve anlqma ihtimallerini bildirmiıtic. 

Bugünkli müsabaka Ankarada bil· 
yük bir alaka ile beklenmektedir. Çün
kü C. H. P. ıild maçlarında bu iki takı
mın müsabakası mühim bir farkla De· 
mir Çankaya lehine neticelenmitti. 
Ankara gücünün o günden sonra takı
mındaki boşlukları doldurduğu ve 
kuvvetli bir hale geldiği söylenmekte
dir. 

Demir Çankayalılar da bu müsabaka 
için tam hazırlıklı bir haldedirler. Bi
naenaleyh karşılaşmanın seyircilere 
heyecan verecek tekilde güzel olacağı 
kolayca tahmin edilebilir. 

tutulacak ve arazinin bulunduğu ma • 
~aile veya köye aid ilave tahrir cedve· 
ıen Yazılacaktır. 

ee • · ldkla teşkilatı ile temaaa gımııı . 0 u rıru 

k b 1 ve teslim etmektedırler. 
a u '--~:.· Nihayet RiSof, llu:haıJn'.iıa _,._,....ı-



Vilayetler 
Yalovada cezaevi 

yaptır1lacak 
l&tanbul: C. Müddei Umumiliğin

Öen: 
Yalovada yapılacak 50 kişilik ceza 

evi inşaatı kapalı zarf. usuliyle ekııilt
meye konmuştur. Bedeli keşif 26513 
lira 76 kuruştur. Muvakkat teminat 
1989 liradır. Mukavele, hususi ve fen
ni şartnameleri proje, keşif hüUisasiy
le buna müteferri diğer evrakı görmek 
iatiyenler tatil günlerinden maada her 
gün İstanbul Siııkeci Aşır efendi SO· 

kak 13 numarada Adliye levazım dai
resinde görebilirler. Eksiltme 18.3.938 
cuma günü saat 15 de adliye levazım 

d3iresinde yapılacaktır. İstekliler tek
lif mektublarını ve en az 15000 liralık 
bu işe benzer iş yaptığına dair nafıa 
vekaletinden almış olduğu müteahhid
lik ve ticaret odası vesikalarını havi 
kapalı zarflarını eksiltme günü olan 
18.3.938 cuma günü ihale saatından bir 
ıaat cvelisine kadar satın alma komis
yonu reisliğine numaralı makbuz mu
kabilinde bizzat vermeleri yahut dıf 
.zarfı mühür mumu ile kapatılmış ve 
ismiyle ~ık adresinin ve hangi işe a
id olduğunun yazılması prtiyle ayni 
12ate kadar iadeli teahhUdlü olmak U
~ere mektubla göndermeleri ilan olu-
nur. (545) (1069) 1169 

~ehir haritası yapflrlf acak 
Trabzon Belediye Riyasetinden : 

1 - Trabzon şehrinin belediye 
de mevcud musaddak 1/ 2000 ve 1/500 
lik harita ile bunların tanzim ve ter
aimine esas olan hesabata müsteniden 
belediye yapı ve yollar kanununun 
l inci maddesi ahkamına tevfikan, 
1/1000 lik haritası yaptırılacaktır. 
Muhammen bedel 1500 liradır. 

2 - Bu işe aid şartname, belediye 
fen müdürlüğünden bila bedel alına
bilir. 

3 - İhale, açık eksiltme suretiyle 
8-3-1938 tarihine müsadif sah günü 
saat 14 de belediye daimi encümenin
de yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 112,50 lira
aır. 

Kapah zarf usulile 
eksiltme ilônı 

Eskiıehir Nafıa Müdürlüğünden: 
Eskitehir - Çifteler yolunun 3 + 

080 - 13 + 000 kilometreleri arasın
da 17597,10 lira keşif bedel\ ııose esaslı 
tamiratı 26-2-1938 tarihinden itibaren 
münakasaya çıkarılmıştır. 21-3-938 gü 
nü saat on dörtte vilayet makamında 
viH\yet encümeni tarafından kapalı 

zarf usuliyle ihalesi yapılacaktır, 
Muvakkat teminat (1319,78) liradır. 
Bu iJC aid evrak: Şose tafsilat ve 

hülaşa keşifnameleri, grafik, fenni ve 
eksiltme şartnamesi, genel şartname 
ve mukavele projeleri Eskişehir Nafıa 
MUdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin bu gibi i~leri yapm1' ol
duklarına dair Nafıa Vekaletinden a • 
hnmış müteahhidlik vesikası ile sene
si içinde ticaret odasından alınmış 
mali kifayet vesikasını 2490 numaralı 
kanunun tarifatr veçhile teklif mek· 
tuplarına lef eylemeleri lazımdır. 

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

Bina yaptırllacak 
Bursa Nafia Müdürlüğünden : 

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

inşası.) 

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

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

mesi, 
E) Proje 
F - Keşif hülha cedveli. 
İstiyenler bu evrakı 146 kurut bedel 

mukabilinde Bursa nafia daireıindcn 
alabilirler . 

uı;us 

dif ça~ gUnü aa.at 11 de vil!yet 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
1153 lira 62 kurUJ muvakkat teminat 
vermesi ve nafıa veldletinden veril· 
miş müteahhitlik vesikası gösterme
leri lizımdır. İıtiyenler teklif mek
tuplarını 3. üncü maddede yazılı sa
atten bir ıaat evetine kadar vilayet da
imi encümeni reisliğine makbuz mu
kabilinde vermesi muktazidir. Posta 
ile gönderilen tekliflerin dıt zarfı 
mühlir mumu ile iyice kapatılmış, o· 
lacaktır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (827 /428) 909 

Safi ipek 
mensücat satışı 
İstanbul Gümrükleri Bqmüdürlü

ğünden ı 

1294 sayılı artırma k~ğıdında kanuni 
safi siklcti 1365 kilo 125597 lira değe· 
rinde REF (W) 865 D marka 1/15 
numaralı san ipek mensucat 14. 3. 938 
günü saat on üçte Sirkecide Reşadi
ye Cad. gümrük satış salonunda 2490 
sayılı kanun hükümleri dairesinde 
pazarlıkla dahile aatılacaktır. İstekli
lerden % 7,5 pey akçesi makbuziyle 
Ticaret Odası vesikası aranır. 

Pey akçelerinin saat on ikiye kadar 
vezneye yatırılması mecburidir. 

(950/495) 1216 

Santral binası 

yaptırılacak 
· latanbul Telefon Müdürlüğünden: 
1stanbulda Şişlide yaptırılacak 

61614.28 lira keşif bedelli telefon san
tralı binası inşaatı kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Eksiltme 25.3. 
938 tarihine müsadif cuma günü saat 
15 de İstanbul, Tahtakaledeki merıkez 
binamıza toplanacak alım satım ko
misyonu huzurunda yapılacaktır. Bu 
işe aid mukavele, eksiltme, baymdır
lrk işleri genel, hususi ve fenni şart· 
nameleri, proje, keşif hulsaasiyle bu
na müteferri diğer evrak 308 kuruş 
binamızdla toplanacak alım satım ko
mukabili her gün levazım dairemizden 
alınabilir. 

yaı:ııl~akt•r 
5 - Eksiltmeye girebilmek i~n b-

tekli}erin 3136 liralık muvakkat temi
nat vennesi ve Nafıa vekaletinden a
lınmış yapı müteahhitliği vesikası 

göstermesi, yaptığı en büyük işin be
deli 35.000 liradan aŞ:Bğı olmama11, 
müteahhidin bizzat diplomalı mühen
dis veya mimar olmuı veya bunlardan 
birisiyle müşterek teklif ya~ı ve 
mukaveleyi birlikte imza etmesi la
zrmdrr. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3. 
üncü maddede yazılı saatten bir saat 
evetine kadar Nafıa dairesine getiri
lerek eksiltme komisyonu reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Pos 
ta ile gönderilecek mektupların niha
yet 3. üncü maddede yazılı saate ka
dar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış olması 11-
zı.mdır. Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. (593) 1234 

"' ·Kazalar ·· 
r· 

Belediye b1nası proje 
müsabakası 

Akhisar Belodiyeainden : 
Belediye bina proje müsabakası 

15.2.938 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle temdid edildiği ilan olu-
nur. 1001 

Kapalı zarf usulile 
eksiltme ilanı 

Bingöl Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Bingöl 

ili merkezi olan Çapakçurda yapıla
cak hükümet konağı inşaatı olup ke· 
şif bedeli ( 46607) lira (91) kuruştur. 

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

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

4 - Eksiltmeye girebilmek için; is
teklilerin (3496) lira muvakkat temi· 
nat vermeleri ve kanuni vesikaları 

haiz ve nafıa vekaletinden alınmış 

yapı işleri müteahhitlik vosikasmı ib
ra zctmesi lazımdır. 

B-3.1 
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Küçük ilan ıartlan 
Dört satırlık kU,ük ilanlardan: 
Bir defa için 30 kuruı 
İki defa için 50 kuruş 
U, defa için 70 kuruı 
Dtirt defa için 80 kuruı alınır. 
Devamlı kiis;ülı: ilinlarm her defası 
için 10 kuruı almır. Meseli 10 defa 
neıredilecek bir ilin için 140 kuruı 
alınacaktır. 
Bir kolaylılıc olmak ll.ıere, her satır, 
kelime aralanndaki boıluklar müstes
na 30 harf itibar edilml§tir, Bir küçük 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay
nca 10 kuruı alınır, 

iş arayanlar: 

Almanca Ders - Tecrübeli alman bir 
bayan almanca dersleri vermektedir. 
Ulus Gazetesinde "C. W" Rumuzuna 
mektubla müraca:ıt. 1 ~ Q9 

Piyano Dersleri - Konservatuardan 
diplomalı alman bir bayan piyano ders
leri veriyor. Uluı "R'' rumuzuna mek
tubla müraac'ilt. 1198 

Harita yaptıracaklara - Maden imti
yaz ve her nevi arazi haritalan yapılır. 
İstanbul Göztepe birinci orta sokak 
No. 39 Lutfi paşa köşkünde Neşet 1158 

Kiralık: 

Kiralık ucuz kat - Yeni şehirde Se
lanik caddesinde 19 numaralı topçuoğ
lu apartmanında bir daire devren kira
lıktır. 2 büyük 1 küçük oda, 1 hol, ban
yo, havagazı, temiz, şirin, rahat bir kat 
su parası dahil aylığı 40 liradır. Her 
gün ikiden sonra Ulus yazı işlerinde B. 
Sabahattine müracaat. Telef. 1062 

Kiralık - Yenişchirde İsmet 1nönil 
caddesinde yeni bir apartmanın alt ka
tında genit 2 oda bir hol mutbak ve 
bnyolu daire kiralıktır. Her gün 12 den 
15 e kadar 2612 telefona müracaat. 

1207 

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

partman kapıcıya müracaat. 1069 
Kiraltk oda - Yenişehir Devlet 

Şurası arkası 16 No. lu Apartman 
ikinci kat. 1212 
Kiralık apartnnan - Havuzbaşı ka· 

ranfil sokağında gayet maıuaralı ve her 
nevi konforu mevcud muhtelif daireler; 
kiralıktır. Bina hol hariç elli odalı her: 
~eye elverişlidir. Toptan da kiralanır. 

Tel. 2884 1238 

Kurslar : 

2 ayda diploma - Mart başında baJ• 
lıyacak olan daktilo kursunun 44 üncü 
devresi iki ayda diploma verir. Yenihal 
arkası Yenihamam apartımanı kat 2 
Tel: 3714 1020 

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

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

Satılık: 

Acele satılık apartman - Yenişehir

de Havuzbaşında asfalt üstünde acelo 
satılıktır. Komüsyoncu Vahdi Doğru
ere Tel: 2487 1191S 

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

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

Satılık iki arsa - 1. Y eniıtehirde Söo 
.zenler cadd. Yiş sokağında. II. Ankara-t 
da - Yangın yerinde. Ehven bir fiatl• 
acele satılıktır. Uluıda (S.) rumuziy-ı 
le. 1079 

SA Ti LIK - Merakla yetiş tiril mi§ 

5 - Taliplerin, ehliyeti fenniye· 
leri, Nafıa Vekaletin<:e musaddak 
mühendis veya topoğraf olmaıı şart-
tır. 1141 

4 - Eksiltme 16.3.938 tarihine mü
sadif çarşamba gilnü saat 16 da Bursa 
nafia müdürlüğünde yapılacaktır. 

5 - Eksiltme, kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 21.62,5 l\ra"la'k ~ .. ,.._, 

Muvakkat teminat 4331 liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve en 

az 50.000 liralrk bu işe benzer iş yap· 
tıklarına dair Nafıa vekaletinden ahn
mıJ 938 takvim senesine aid müteah
hitlik ve ticaret odası vesikalarım ha
vi kapalı zarflarını mezkur tarihte sa
at 14 e kadar satın alma komisyonuna 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri muk· 
tazidir. 

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

Kiralik ucuz daireler - Maltepede 

iyi ötüşlü beyaz ve san kanaryalar ha .. 
reket dolayısiyle ucuzca satılıktır. İstiol 
yenlerin Cebeci çamaşırhane civan Uz.ı ) 
görenler sokak No. 10 A. ya müracaat• ~ 
1 ---· ~ 

Koşum beygiri ve çift 

öküzü alınacak 
minat vermesi, üçüncü maddede yazı
lı evrakı kabul ve imza etmesi ve ap· 
ğıdaki vesikaları haiz olup gösterme

si lazımdır. 

,._..___, __ , ,.........._...\ ... /1__1_'2ti'l-501l 

Meyvae1llk islah istasyonu 
binası yaplrrllacak 

• 1243 
.A--1 • • • • .. - --
lanışlı 2 daire. Maltepe bakkalı Abdul· .:ıSatılık ...... - Çankaya caddesinin~.· 
laha müracaat . 1024 en güzel yerinde Bakanlıklara 100 M. "' 

"' 

Kocaeli lskin Müdürlüğünden : 
Hazır palto alınacak Bayan ve aile için- Üst kat sıhi ve 
Müzik ğretmeıı Okulu Direktörlü- kaloriferli 1 yeya 2 oda. Bakanlıklar 

mesafede yeni yapılacak B. M. Meclisi-
ne giden caddenin köşesinde 25 M. ceP"' 
heli. Tel. 2884 1239 

1 - Kocaeli vilayeti dahilinde iskan 
edilen göçmenlere tevzi edilmek üze
re .atın alınacak olan 231 adet koşum 
beygiri ile 538 adet çift öküzü kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmu§:tur. 

A - Nafia vekaletiiden 938 takvim 
senesinde alınmış yapı işlerini yapma
ğa iktidarlı olduğuna dair 15000 liralık 
ehliyet vesikası. 

Aydın lncir lıtasyonu Müdürlüğü 
Eksiltme Komiayonundan : 

1 - Ebiltımeye konulan iş: Aydın 
ilinin Erbeyli istasyonu civarında in· 
şa edilecek meyvacılık islah istasyonu 
binalarıdır. 41806 lira 68 kuruş keşif 
bedellidir. 

ğünden : 
ı - Okulumuz konservatuvarı ta-

lebelerine 63-84 hazır palto alınacak· 
tır. Mahkemelerden 

Münakasa açık eksiltme ile yapı- Ankara Asliye Mahkemesi Ticaret 

hnmış olduğundan Mumaileyh ldrl· 
sin mezkQr günde ve muayyen aaat· 
te Ankara Asliye mahkemesi ticaret 
dairesinde hazır bulunması veya bir 
vekil göndermesi lüzumu ilanen teb-

2 - Eksiltme 14-mart-938 pazartesi 
gilnü saat 14 de Kocaeli iskan müdür
lilğündc komisyon huzurunda yapıla
caktır. 

3 - Teklif mektubları ihale günü 
olan 14-mart-938 pazartesi günü saat 
12 ye kadar iskan müdürlüğüne teslim 
edilmiş olmalıdır. 

4 - 538 adet öküzün muhammen be-
deli 29590 lira ve 231 beygirin 19635 
liradır. 

5 - İstekliler muhammen bedel il
zerinden yüzde yedi buçuk muvakkat 
teminat paralariyle ve ticaret odası ka
yıd vesikalariyle birlikte yukarıda ya· 
zıh gün ve saatte müracaatları ilan olu 
nur. 

Şartnamesi Kocaeli iskan müdürlü· 
ğünden parasız verilir. (1078-546) 

1130 

Kapah zarf usulile 
eksiltme ilanı 

Eıkitehir Nafıa Müdürlüğünden: 
Eskişehir - Söğüt yolunun 3 + 050 

- 9 + 475 kilometreleri arasında 

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

21. 3. 1938 günü saat on ~örtt~ 
vilayet makamında vilayet encumenı 
tarafından kapalı zarf usuliyle ihale
si yapılacaktır. 

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

J!sası keşifnameleri, grafik, fenni ve 
eksiltme şartnamesi, şartname ve mu
kavele porojeleri Eskişehir Nafıa mü· 
dürlüğünde görülebilir. İsteklilerin 
bu gibi işleri yapmış olduğuna dair 
Nafıa vekaletinden almış müteahhid
lik vesikası ile senesi içinde tic~ret 
odasından almış mali kifayet vesıka-
sının 2490 numarah kanun tarifi veç
hile teklif mektublarına lef eyleme
leri lazımdır. 

Teklif mektubları 21. 3. 1938 günü 
saat 14 de kadar vilayet daimi encü· 
mcııni riyasetine verilmelidir. Posta 
ve sair ıurette vaki olacak teahhür 
nazarı itibare alınmaz. 

(1028/524) 1081 

B - 2490 numaralı arttırma eksilt
me kanununda yazılı vesaiki göster
mesi. 

7 - Teklif mektubları dördüncü 
maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar Bursa nafia müdürlüğüne mak
buz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektubların dördün· 
cü maddede yazılı saatten bir saat ev
veline kadar gelmiş olması ve dı' zar· 
fın mühür mumu ile iyice kapatılmı' 
olması lazımdır. Poıta dolayısiyle vu
kua gelecek geçikmeler nazarı itibare 
alınmaz. (465) 1009 

Gazino yaptlrdacak 
Kayseri Beledb'e Batkanlığmdan: 
1 - Kayseride yapılması mukarrer 

1839 lira 59 kuruş bedeli keşifli şehir 
gazinosu inşaatına ko?ulan pey haddi 
layik görüldüğ~ t_akd~rde 7.~.938 p~
zartesi günü talıbıne ıhale edılmek u
zere kapalt zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2 _ Teklif mektuplarının ihale gü-
nü nihayet saat 15 e kadar belediye en· 
cümenine verileceği, 

3 - Bedeli keşfin yüzde yedi buçu
ğu olan 1352 lira 95 ~uru,luk t~minatı 
muvakkatenin beledıye veznesıne tes
lim olunacağı, 

4 - İhale bedelinin be§ bin lirası 
937 ve mütebakisi 938 büdcesinden ö
denecektir. 

5 - Bu işe aid plan ve şartname, ke
şifnamenin Ankara, İstanbul ve _Kay
seri belediyesinde tetkik olunabılece
ği, 

6 - Daha fazla izahat almak istiyen
lerin Kayseri belediye mühendisliği
ne müracaatları ilan olunur. 

(957/494) 1032 

Şose yapılacak 
Seyhan Vil~et Daimi Encüme· 

ninden: 

1 - Eksiltmeye konulan it: Kara
isalı - Tarsus iltisak y~lunda yapıla
cak 1544.50 metre uzunluğunda şose i 
le bir menfez inşaatı keşif tutarı oları 
15381 lira 60 kuru!jla kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif evrakını görmek istiyen
ler Nafıa dairesine müracaat edebilir· 
ler. 

- Eksiltme 9.3.938 tarihine mUıa· 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak 
şunlardır: 

A- Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
şartnamesi, 

B- Mukavele projesi, 
C- Bayındırlık işleri genel tartna· 

mesi, 
D- Fenni şartname, 
E- Keşif, metraj cetvelleri. 
F- Resimler. 
1stiyenler bu evrakı Aydın nafıa 

müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 25 mart 938 cuma gü

nü saat 15 de Aydın hükümct kona· 
ğmda nafıa dairesinde toplanacak ko
misyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

Jacaktır. Dairesinden : 
3 - Muhammen bedeli 18 liradır. Müddei Çaputçu Hüseyin tarafın-

(Nümuneyi görmek isteyenler Müzik, dan Erzurum tüccarından İdris ve 
Öğretmen okulu direktörlüğüne mü- Karaveli oğlu Mahmud aleyhlerine 

racaat ederler). 14. 2. 928 tarihli ve bir sene vadeli bir 
4 - Talipler 17.3.938 perşembe gü-

nü o/o 7,5 muvakkat teminatları ite kıta sened muhteviyatı olan bin lira
birlikte saat 15 te okullar sayışman- dan dolayı borçtan kurtulmasına ve 
lığında teşekkül edecek olan komis- fazla tediyatı olan beş yilz liranın 
yonda hazır bulunmaları. (556) 1139 tahsiline dair mukaddema ikame edi· 

ıfl4 M len davanın nakzan cereyan eden mu-Ankara icra Dairesi as emur-
hakemesinde: luğundan: 

Ankarada Anadolu hanında 6 nu- 1drisin ikametgahı meçhul bulun-
marada mukim iıffaat müteahhidi FA· duğundan usulün 142 inci maddesi 
kişehirli Fevzinin Ankara Asliye 1- mucibince İdris hakkında ilanen tep· 
kinci Hukuk mahkemesinin 3. 11. 929 ligat yapılmasına karar verilmiş ve 
tarihli ilW1iyle iflasına karar veril- muhakeme 23. 3. 938 tarihine milsa
diği ilan olunur. 1228 dif perşembe günü saat 14 de talik kı· 

liğ olunur. 1227 

. Zayiler " _ ....... !'~ 
Zayi maaı cüzdanı - Ankara em

valinden 439 sıra numarasından aldı
ğım Emekli maaşa aid cüzdanı zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Eski Samsun Saylavı 
Nusret Sadullah 1228 
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Kiralık ev ve dükkônlar 
Ankara Defterdarlığından : 

Gayri Muhammen Dipo.zito 
safi Aylık 

Kapu Ada Parsel Cinci Mevkii İradı icarı Evel Sahibi 
Lira Lira Kr. Lira Kr. 

22 353 6 Kar gir Ulkü M. Lise 200 16 67 7 50 Lütfullah oğlu Salahaddin Yüksel 
ev caddesi. 

4 326 26 Ahşap Altay M. Kına- 264 22 9 99 lımail oğlu Mahmud Ak Ok 
ev celar sokağı 

7 322 9 " 
Altay M. Kayalı 80 6 67 3 Ali Oğlu Ahmet Tabak oğlu 

17 322 4 " 
,, 160 13 34 6 Musa oğlu Behlül 

15 322 s " " 140 11 67 5 25 Omer kızı Dudu ve Mustafa kızı 
Hediye 

25 321 6 ,, Altay M. Hayma- 200 16 67 7 50 Mahmud oğlu Hüseyin Hüsnü 
na sokağı 

19 322 3 '' 
Altay M. Kayalı 160 13 34 6 Mustafa kızı Fatma 
sokak 

11 326 4 ,, AltayM. Çanak- 120 10 00 4 so Mehmed oğlu Mahmud 
çılar ıokak 

61 61 

1 
61/2 325 10 Bir ev Ulkü M. istasyon 570 47 50 21 38 Abdülaziz krzı Ganime 

ve iki dükkan sokak 
26 327 1 Ahşap Altay mahallesi 216 18 8 10 İsmail oğlu Mehmet 

ev Haymana sokak 
Yukarda cinsi ve evsafı yazılı ve maliye hazinesi namına kayıdlı gayri men kulterin aylık icarl:ı .. mı pazarlıkla ihaleleri 14-3-938 pazartesi 
15 de defterdarlıkta müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

gUnü saat 

lıteklilerln hizalarında yazılı dipodto makbuzlariyle birlikte sözU geçen komisyona mllracaatları. (587) 1232 
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25 kı pamuk yalı ıhnacak İzmir Enleftlasyonaı 
D. D. Yolları Satm Alma Komia

Yonundan : 
Fuarına hazırlanınız 

20 ağustos 20 eylül Muhammen bedeli 8250 lira olan 25 
ton tasfiye edilmiş pamuk yağı 16.3. 
938çarşamba günü saat 15 de kapalı 

zarf usuliyle Ankarada idare binasın
da satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 618,75 li· 
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, ve nafia müte• 
ahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı 

gün saat 14 de kadar komisyon reisliği 
ne vermeleri lfi.zımdır. 

Şartnameler parası zolarak Anka
rada malzeme dairesinden, Haydarpa
fa,Da tesellüm ve sevk şefliğinden İz
ınirde Alsancak mağazasından Adana
da 6. cı işletme müdürlüğünden dağı
tılmaktadır. (506) 1117 

Elektrik ve 
tesisatı 

telefon 

D. D. Yolları Merkez 1. ci Komia
)'onundan : 

Sivasta Cer atelyeleri müdürlük, ka
pıcı ve kantin binaları elektrik, saat 
ve telefon tesisatının yapılması kapa
h zarf usuliyle eksiltmeye konmuş
tur. 
1-Bu işlerin keşif bedeli 7300 lira

dır. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname ve 

lair evrakı devlet demir yolların:m 

Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci vezne
lerinden 37 kuruş mukabilinde alabi
lirler. 

3 - Eksiltme 18.3.938 tarihinde cu
ına günü saat 15 de Ankarada devlet 
demiryolları yol dairesinde merkez bi
rinci komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektubiyle birlikte a
fağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni 
gün saat 14 de kadar komisyon reisli
ğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

A) 2490 sayıh kanun ahkamına uy
gun 547 .50 liralık muvakkat teminat, 

B - Bu kanunun tayin ettiği vesi
kalar, 

C) Bu gibi işleri başarmış olduğuna 
dair nafıa vek§letinden musaddak eh-
liyet vesikası. (516) 1109 

wl-af.oliı İl'l§tltlt 
D. D. Yolları Merkez 1, ci Kom.ia

>'onundan: 

Avrupa hattında Yedikule istasyo
nunda yıkanma ve yemekhane binası 
ile tahtani geçit inşası ve Yenimahal
le istasyonunda iki bekleme mahalli 
Yapılması işleri kapalı zaı f usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu işlerin keşif bedeli 50.000 li
l'adır. 

2 - İstekliler . bu işe aid şartname 
\re sair evrakı devlet demir yollarının 
Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci vezne
lerinden 2.50 lira mukabilinde alabi
lirler. 

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

4 - Eksiltmeye girebilmek içı:ı is
ttklılerin aşağıda yazılı teminat Vf' 

\resaiki ayni gün saat 14 de kadar ko· 
tnisyon; tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

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

B) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar, 

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

Demir malzeme ahnacak 

Eksiltme feshi 1 Perde vesaire alınacak lerle birlikte vakti muayyeninde M. 
M. V. satın alma komisyonunda bu-

D. D. Yolları Satın Alma Komis
yonundan: 

A. Levazım Amirliği 

Sade ya§ı ahnacök 
Ankara Levazım Amirlifi Satın 

Alma Komiayonundan : 
lunmaları. (586) 1223 

Plan malzemesi 
ah nacak 

1938 3-7041 

30.3.938 çarşamba günü saat 15 de 
eksiltmesi yapılaca f ı · ilan edilen 
muhtelif 6 kalem tezg!h meyanında 
bulunan yalnız 3 No. lu liste muhte
viyatı bir adet hidrolik dirşekli perçin 
makinesine aid eksiltme feahedilmi~ -
tir. 

(570) 1220 

Adliye bakanlığı , 
Satılık eski gazeteler 

Ankara Levazmı Anıirliii Satm 
Alma Komiayonundan ı 
1 - Tümen birlikleri için 19500 ki· 

lo sade yağın kapalr zarfla eksiltmesi 
14. 3. 938 saat 15 de LUleburgaz tümen 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

Aşağıda cirw ve mikdarı yazılı dört 
kalem efya 9 mart 938 saat 14 de An
kara Lv. Amirliği satın alma komisyo. 
nunda pazarlıkla satılacaktır. İstekli
ler eşyayı pazarlık gününden evel 
harb okulunda görerek belli günde 
pazarlığa iytirak edeceklerdir. (571) 

1221 
2 - Muhammen bedeli 21450 lira Adet 

ilk teminatı ·1608 lira 75 kuruştur. 1 
Teklif mektubları saat 14 e kadar 8 

Kadife perde 
Uç parçalı perde 
!stor 
Köhne halı 

Adliye Vekaletinden : 

kabul olunur. lısteklilerin ,artnarnesi- ıo 
ni görmek üzere her gün ve eksilt- 15 
meye iştirak etmek için belli gün ve S 

• saatte teklif mektubları ve kanuni ve- ade yağı ah nacak 
Ankarada Adliye Sarayında bulunan sikaları ile Lüleburgaz tümen satın 

vekalet anbarında mevcud 250 kilo ka- alma komisyonunda buluıunaları. 
dar günlük gazete,.. olduğu yerde açık (476) 994 
artırma ile bedeli pe~in verilmek şar
tiyle satılacaktır. Taliplerin 12 mart 
938 cumartesi günü saat 10 da satış 
yerinde hurr bulunmaları. 

(513) 1062 

G mrük ve inhisarlar B. 

Elbise yaptırılacak 
Gümrük Muhafaza Genel Komu

tanlığı İstanbul Satm Alma Komia
yonundan: 

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

2 - Taaınlanan tutan (17.025) lira 
ilk teminatı (1278) liradır. 

3 - Şartname, evsaf komisyondadır. 
Görülebilir. 

Sade yağ alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kastamonu birlikleri sade yağı 

şartnamesindeki değişiklik dolayısiyle 

yeniden 4000 kilo olarak açık eksiltme
si 7 mart 

0

938 saat 11 de Sarıkışlada 
askeri satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

2 - Beher kilosuna tahmin edilen 
fiat 103 kuruş ilk teminatı 309 liradır. 
~artnamesi komiıyonda görülür. İs· 
teklilerin kanuni vesika ve teminatla
riyle komisyona müracaatları (432) 

916 

7800 kilo kereviz 
ah nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
ima Komisyonundan : 

1 - Haııb okulu için 7800 kilo ke
revizin elailtmcainde tali.b çıkmadı

ğından 10.3.938 saat 15 de Ankara Lv. 
imirliği Sa. Al. Ko. da açık eksilt
mesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1170 lira ilk 
teminatı 87 lira 7 5 kuru~tur. Şartna

·-------------~--1·-•-' J.-~ ... d.a g.Qrülür-..X.anuni ve

4 - İsteklilerin o gün eksiltme sa
atinden bir saat evveline kadar 2490 
sayılı kanunun 32 inci maddesi hük
müne göre ha.zırlıyacakları teklif mek
tublarmı Galata eıki ithalat gümrüğil 
binasındaki komisyona vermeleri. 

(544) 1129 

. · Fa~ri~al.or . 
679 takı11 yızhk erit elbisesi 

Askeri Fabrikalar Umwn · Mü
dürlüğü Satm Alma Komiayonun • 
dan: 

Tahmin edilen bedeli (5635) lira 
(70) kuru, olan 679 takım yazlık erat 
elbisesi Ankarada Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü satın alma komis
yonunca 16 mart 1938 çarşamba günü 
saat 15 de kapalı zarfla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Talihlerin muvak· 
kat teminat olan (422) lira (68) kuru-

sika ve teminatla belli saatte komis-
yonda bulunmaları. (563) 1218 

7800 kilo karnabahar 
ah nacak 

Ankara Levazım Amirliii Satm 
ima Komisyonundan z 

1 - Harb okulu için 7800 kilo kar· 
nabaharın eksiltmesinde talib çıkma· 
dığından 10.3.938 aaat 14 de Ankara 
Lv. amirliği Sa. Al. Ko. da açık ek
siltmesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1560 lira 
ilk teminatı 117 liradır. Şartnamesi 

komisyonda görülUr. Kanuni vesika 
ve teminatla belli saatte komisyonda 
bulunmaları. (564) 1219 

170 ton yulıf ıhnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komiayonundan : 

Ankara Lv. Amirliği Satın Alma 
Komiayonundan : 

1 - Sarıkamış birlikleri için 23000 
kilo sade yağının kapalı zarfla eksilt
meıi 12. mart • 938 saat 11 de Erzurum 
Lv. amirliği sa. al. ko.da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 21850 lira ilk 
teminatı 1638 lira 75 kuru~tur. Teklif 
mektubları belli saatten bir saat eveli
ne kadar kabul olunur. Şartname her 
gün komisyonda görliliir. İsteklilerin 
belli gün ve saatte komisyonda bulun
maları. 

(490) 1026 

Ziraat bakanhğı 

20 ton arap 
sabunu alınacak 
Ziraat Vekaleti Satm Alma Ko

miayonundan : 

1 - Açık eksiltme usuliyle 20 ton 
arap sabunu alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli - 4998 - li
ra, ilk teminatı 375 liradır. 

3 - Eksiltme 21.3.938 de saat ıs de 
ziraat vekaleti binasında yapılacaktır. 

4 - Şartnameler Ankarada ziraat 
vekaleti satın alma komisyonundan, 
btan1ı:>u1da z\n\at mü~ürlüğünden ve 
İzmir ziraat mücadele reisliğinden 
paraaız olarak verilir. 

5 - İsteklilerin mektubları veya 
makbuzları ilf: birlikte muayyen günde 
2490 aayıh kanunun ikinc::i ve üçüncü 
madelerinde .zikredilen vesikaları ek
siltme saatından bir saat önceye ka
dar komisyona vermeleri. (557) 

1217 

M. M.•bakanhğı 

Yağh iperit elbisesi 
ah nacak 

M. M. V, Satın Alma Ko.dan: 
1 - Beher takımına tahmin edilen 

fiatı 25 lira olan 100 takım yağlı ku
maıtan mamftl iperit elbisesi açık ek
ıiltme ile ıatın alınacaktır. 

M. M. V ekalet.i Satm Alma Ko
miayonundaıı ı 
Ağır makineli tlifekler için 35: 50 

takım plan malzemesi pazarlıkla sa
tın almacaktrr. Hepsine tahımin edi
len fiyat 800 liradır. llk teminatı 60 
liradır. Şartnamesi M. M. V. satın al
ma komis~nunda görülür. Pazarlığı 
17 .3.938 perşembe günü saat 11 dedir. 
Pazarlığa gireceklerin ilk teminatla
riyle birlikte muayyen gün ve vakıtta 
M. M. V. satm alma komisyonunda 
bulunmaları. (585) 1222 

56 kalem 
malzemesi 

e,lektrik 
alınacak 

M. M. V eki.Jeti Satın Alına Ko
misyonundan : 

1) Aşağıda mikdar, fiat ve cinsleri 
yazılı 56 kalem elektrik malzemesi ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2) İşbu malzemeler hepsi birden 
ihale edildiği gibi ayrı ayrı da ihale e
dilebilir. 

3) Hepsinin tahmin edilen bedeli 
10.940 lira olup ilk teminat parası her 
liste bedelinin % 7,5 teminat olarak 
verilecektir. 

4) İhalesi 20 nisan 938 çarşamba gü
nü saat 15 tedir. 

5) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 Uncü maddelerinde 
yazılı belgelerile teminat ve teklif 
mektublarını ihale gününde en geç bir 

Sud kostik ve bidon 
sülüsyomu ahnacak 

fer 

Başvekalet Devlet Meteoroloji İt
leri Ummn Müdürlüğünden : 

1 - Umum müdürlüğümüz i.htiyacı 
iç.in (2200) kutu sud ıkostik ile (20) 
bidon fer sülüsyom açık eksiltme su• 
retiyle satın almacaktu . 

2 - İhalesi 21 mart 938 pazartesi 
günü saat 14 de Ankarada Yenişehir, 
Kızılınnak sokak No. 30 da Devlet 
meteoroloji işleri umum müdürlüğün
de toplanacak satın alma ıkomisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (4900) lira 
olup ilk teminatı (367) lira (50) ku
ruştur. 

4 - Muvakkat teminat banka mek· 
tubundan gayri nakid veya nakid ye
rine kaim olan tahvilfit old\Iğu tak
dirde ibunlar komisyonca almamıyaca
ğından bunların münakasa saatinden 
evel merkez muhasebeciliğine yatırı
larak alır.ac::ak makbuzun komisyona 
ibrazı. 

5 - Eık1iiltmeyc gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 ünci.i maddele
rinde istenen belgeleriyle birlikte 
mezkur gün ve saatte komisyona ba.ş
vurmaları. 

6 - Şartnamesi bedelsiz olarak dev
let meteoroloji i~leri umwn müdürHi
ğiı levazım §Ubesi müdtirlliğilnden te-
min edilebilir. (594) 1235 

aaat eveline kadar M. M. V. satm alma :111111111111111111111111111111111111111: 
komisyonuna vermeleri. (604) - : 
Liıtc Kalem Lira Cinai = Satıhk apartman = 

1 22 5.950 Elektrik. malzemes.i : : 
2 6 590 " " : Yeni§ehirin en güzel bir yerin- E 
3 19 3.100 ,, " : de yılda 6500 lira kira getirebilir, E 
4 9 1.300 ., ., : tam konforlu ve kalorifer tesisatlı : 

56 10.940 Yekun........... E bir apartıman. Karaoğlan Koça- : 
1237 E partımanı No. 4 komüsyoncu H. : 

------------- : Dilman Tl. 2181 1175 5 

Bayındırlık BakanlıOı · ' 

Demir köprü inıaatı 
Nafıa Vekaletinden ı 

Diyarbakır - Irak ve İran hatlarının 
Diyarbakırdan itibaren 8+310, 35+ 
455, 51+845 inci kilometrelerinde 2 x 
60, iX60, 3X60 metre açıkhğmda yap
tırılacak üç adet demir köprünün inşa 
ve montajları kaplat zarf usulü ile mü
nakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 14.3.938 tarihine te· 
sadüf eden pazartesi günU saat beşte 

--:111111111111111111111111111111111111111:: 

DlŞ TABlBl 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has

talarını kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Aparbmanı No. 1 

3-6949 

..1111111111111111111111111111111111111111.. - -
vekaletimiz demiryollar inşaat daire- : D Ş k f ff- .. J 
S • d k. .. ak = r. ev e usnu aray =-ın e ı mun asa komisyonu odasın- _ -

-
da yapılacaktır. : Cebeci hastanesi E 

2 - Bu Uç köprünün muhammen be- - : 
delleri mecmuu beş yUz bin liradır. : Kulak, Boğaz l'e Burun 5 

3 - Muvakkat teminat ceınan 23750 : hastalarını kabul eder : 
liradır. E Viyana ve Frankfurt üniveraite. E 

şu havi teklif mektublarını mezkQr 
günde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde
ki vesaikle mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (497) 1089 

Vakıflar Umum Md. • 

Satıhk arsa 

1 - Harb okulu hayvanat ihtiyacı 
olan 170 ton yulafın kapalı zarfla ek-
siltmesine talib çıkmadığından 8 
mart 938 saat 15 de pazarlıkla dailt
mesi Ankara levazım amirliği satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Eksiltme 14 - mart - 938 pazar
tesi günü aaat 10 da M.M.V. aatın al
ma ko.da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 187 lira 50 kuruştur. 
4 - Şartname ve evsafını almak için 

M.M.V. satın alma ·Ko.na ve daha fa.z
la malumat için de Cebecide kimya ta
bur komutanlığma müracaat edilmeıi. 

4 - Eksiltme §artnamesi, mukavele E leri kliniklerinden mezun : 
projesi, ray inbiaat tertibatı, devlet § Her gün saat 14 den sonra § 
demiryolları ray tipi, nafıa işleri genel E hastalık1an mütehassısı : 
prtnamesi ve üç adet temadan mürek· : Adliye Sarayı köşesinde sarraf i 
kep bir takım münakasa evrakı (25) li- E H~lckı apartımanı No. 5 5 
ra bedel mukabilinde demiryollar in- : Muayenehane: TL 3912 Ev 1279 : 
pat dairesinden tedarik olunabilir. : 1-79 5 

S - Bu münakasaya girmek istiyen- '111111111111111111111111111111111111111;: 
Vakıflar Genel Direktörlüğünden ı 

D. D. Yolları Merkez 1. ci Komia
)°onundan : 

Muhtelif istasyonlarda inşa edile
Cek zahire hangarları için montaja ha
zır bir halde takriben 210 ton demir 
~lzeme mübayaası kapalı zarf usu-

1 - Ankarada Hatıp çayı kenarında 
7000 lira muhammen kıymeti olan U
zun oluk değirmeni ve anasının mül
kiyetinin satılması kapalı zarf usuliy· 
le ve bedeli beş müsavi taksitte öden
mek üzere arttırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 8500 lira ilk 
teminatı 637 lira 50 kuruftur. Şartna· 
me ve numunesi komisyonda görülür. 
Kanuni vesika ve teminatla komis
yonda bulunulması. ( 489) 1088 

600 ton yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiayonundan : 

5 - Eksiltmeye girecekler kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 lincü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatinde M. 
M. V. satın alma ko.da bulunmaları. 

(472) 1017 

Benzin ahnacak 

ler 2490 numaralı arttırma, eksiltme 
ve ihale kanunu mucibince ibrazına 
mecbur oldukları evrak ve vesikaları, 
938 senesi için muteber olarak vekale
timizden verilmiş müteahhidlik vesi
kasını ve fiat teklifini havi zarflarını 
mezkOr kanunun tarifatr dairesinde 

hazırlxyarak 14.3.938 tarihinde saat on 
dörde kadar demiryollar inşaat daire
sindeki komisyona makbuz mukabilin
de vermeleri lizımdrr. 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odaaı Ri· 
yasetinden : 

Sicilli ticaretin 771 numarasında 

müseccel bulunan Ticaret Türk Ano
nim Şirketine aid olub Ankara ikin
ci Noterinin 2 fubat 1938 gün ve 
1621/ 154 sayısiyle musaddak sirküle. 
rin vukubulan talebe mebni dairede 
mahfuz vesaike müsteniden 2. 3. 938 
tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 

1Ylc eksiltmeye konmuştur. 

d 1. - Bu malzemenin muhammen be
e}ı 50.000 liradır. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname ve 

sa· A. ır evrakı devlet demir yollarının 
nkara, Haydarpaşa ve Sirkeci vez· 

~elerinden 2.50 lira bedel mukabilin
e alabilirler. 
3 - Eksiltme 21.3.938 tarihinde pa

:artesi günü saat 15 de Ankarada dev-

k
et demir yolları yol dairesinde mer
ez b' · 

t 
ırınci komisyonunca yapılacak-

ır. 

t 4 :- Eksiltmeye girebilmek için is-
ek1ı1 . . 

erın aşağıda yazılı temınat ve 
"esa'k' tn' 1 ı ayni gün saat 14 de kadar ko-

d 
16Yona tevdi etmiş olmaları lazım
ır. 

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

la ) Bu kanunun tayin ettiği vesika-
r, 

liyC) Nafia vekaletinden musaddak eh· 
et vesikaları, (515) ı 108 

2 - Arttırma müddeti 21 ıubat 938 
gününden 22 mart 938 gününe kadar 30 
gündür. 

3 - İhale 22 mart 938 tarihine tesa· 
düf eden salı günU saat 16 da ikinci va
kıf apartımanında vakıflar umum mü
dürlüğü varidat müdürlüğünde yapı

lııcaktır. 

4 - İsteklilerden teminatı muvak
kate olarak 525 lira alınacaktır. Bu te
minat ya vakıflar veznesine makbuz 
mukabilinde yatırılmış nakid veya hü
kümetçe muteber bankalardan abnmıı 
mektub olacaktır. 

S - Teklif mektubları 22 mart 938 
salı günü saat 15 şe kadar üçüncü mad
dede yazılı mahaldeki ihale komisyo
nu reisliğine verilmiş olacaktır. 

6 - Teklif mektublarmda şartname
nin tamamen okunup kabul edildiği 
tasrih olunacaktır. 

7 - Satış şartnamesini görmek isti
yenlerin Ankarada vakıflar varidat 
müdürlüğüne m11racaatları. (421) 957 

1 - İstanbul komutanlığına bağlı 
kıtaat hayvanatı için 600 ton yulafın 

kapalı zarfla eksiltmesi 18.3.938 saat 
16 da Fındıklı İstanbul komutanlığı 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 34500 lira ilk 
teminatı 2588 liradır. Şartnamesi 173 
kuru~ mukabilinde komisyondan alı
nabilir. Kanuni vesikalar bulunan tek
lif mektubları saat 15 e kadar kabul o
lunur. İsteklilerin belli gün ve saatte 
komisyonda bulunmaları. 

(549) 1132 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
miayonundan : 
Açık eksiltme ile 16553 kilo otomo

bil benzini satın alınacaktır. Beher 
kilosuna 26 kuruş 40 santim fiyat 
tahmin edilmiştir. İlk teminatı 327 
lira 75 kuruştur. İhalesi 21.3.938 pa
zartesi günü saat 11 dedir. Şartname

si M:. ~· v,. ~tın alma komisyonun
da gorulebılır. Eksiltmeye girecekle· 
rin ilk teminatları ve 2490 sayılı ka
nunun 2, 3. maddelerinde yazılı belge-

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Aşağıda yazılı un İslahiye askeri satın alma komisyonunda eksiltmesi ya
~ılacaktır. Şartnamesi komisyonda görülür. İıteklilerin teklif mektuplarını 
ıhale saatinden bir saat eveline kadar komisyona vermeleri. 

6 - Bu münakasaya gireceklerin la
akal 50 metrelik bir demir köprü imal 
ve montajını yapmış olmak şartı arana-
caktır. (146) 1--:448 

Koşum hayvanı ahnacak 
Jandarma Genel 

Ankara Satm Alma 
dan: 

Komutanlığı 
Komiayonun-

Dört yqından apğı ve sekizden yu· 
karı ve yüksekliği 1.38 den aşağı ol
mamak ve her türlü hastalıktan salim 

Cinsi 
Un 

Miktarı Muhammen İlk Eksiltme 
kilo bedeli teminatı şekli 

305000 39497 2962, 31 Kapalı 

.(438) 

Eksiltme 
tarihi saati 

7.3.938 15 
g29 

ı ve koşum vasıflarını haiz bir hayvan 
l 7-3-938 perşembe günü saat onda pa
zarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin 
hayvanlarını aynı ıutte komisyona 
göstermeleri. .(539) 1119 

1230 

YALNIZ 

HAKiKİ VAlDA 
PASTİLLERİ SİZİ 

BOGAZ HASTAUKLARİLE 
ÖKSÜRÜK, NEZLE 

VE 

1U6 



-8-

Mideniz bozuk, diliniz paıh, kabız çekiyonıunuz ittihanız yok, mutlika 

HASAN meyva özü 
alınız. Yarım bardak ıu içinde alınan ve meyva uıarelerinden yapılan bu 

harika midenize rahat ve huzur verecektir. Şife 25, büyük 
40 dört miıli 60 kr. • 

HASAN gazoz özü 
Limon, portakal, mandalina çetidleri vardır. Meyve uaarelerinden ya

pılm!ftır. Şampanya gibi lezaetll ve midevidir. M.iaaf irlerinize Huan Ga
.oz özil ikram ediniz. 
Yakında ananas, çileJC, muz, frenlı: llzilmU kayaı afaç çileli nevileri çı-

kacaktır. Şiteai 25, büyük 40, dart misli 60 Kr. 1226 

Ankırı Memurlır IHperıllf Şirketinden: 
Şirketimizin 4/Mart/1938 tarihinde akde· 

Clilen mnmnl heyet içtimamda niaabı eberiyet 

temin edilmeclili cihetle ••• mukavelename
mizhı 46 mcı maddesi mucibince içtima, 

19/Mart./1938 tarihine mOladif 0 marteli 
ıono aaat on b91e talik edilmiıtir. lçtiana yeri 

balkeviclir. 

H. M. GHAZANF AR . 
TtCARETHANESl 

TESlS T AR!Ht 1860 
Post Box No. 831, Tel Adresi: GHAZANF AR 

BOMBAY 

HİNDISTANDA 

1242 

TUrk mallarrnm en büyük alıcıu ve her nevi Hind malı ihracatç .. ı 
Referansları : Bombaydaki her banıi bir Banka ve TUrkofiı 862 

~1111111111111 Yenişehir çocuk yuvası 1111111111111~ 
s Modern bir ını m..-idır § - -- -5 Kayıd ve kabul her gün 9 • 16 Yeniıehir inkıllp 10kak 5 
- -S numara ıs. Telefon: 1983 1161 S 
5111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: 

Umumi heyet toplantısı 
Emlak ve eytam bankası idare meclisinden: 

21 • Mart • 1938 puarteıi cUnU adi toplantnını yapacafmı ilh 
ettiğimiz 1937 ıeneıi umumi heyetimizin müzakerat ruzaamni qa
iıda yuıhdır : 

1 - ldare meclisi raporu. 
2 - Mürakipler raporu 
3 - Billnço ve kir ve zarar heuplarmın ı.dlki ve idare mecli· 

ıinin ibrası. 

4 - Mürakiplerin intihabı 
5 - Milrakiblerin ücretlerinin tayini. 
6 - Bir miktar B. tertibi hiue senedi aatm alınmak lbere klrdan 

hi..e ayrılması. 1236 

. 

uı;us s -3. 1938 

Grip 
nezle 

ba§ağrısı 

kırıklık 

dikkat 
ediniz 

Bu ilk tehlike alametini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
Almak lazımdır. 

NEVROZIN eofuk alimlıiınm fena ikibetler doiunnaama 
mini olmakla beraber bütün iatirablan da dindirir. 

6 mart plW giini IQlmı Sili iMi 21 ele 

Yeni Sinemada 

Melek Tokgöz ve Sabahattin 
Pınar ve kemani Nobar Tekyay konseri 

F evbl&de Pl'OIJ'MD 
Biletlerinizi fimdiden aldırma. Giteler açıktır. 

AnllYlrüsle 
tedıYI ViDOZA 

' ~ - - - -

Kan çibanları, el ve ayak parmaklarının ar•ındaki katıntılar, dola
ma, ~me iltihabı ve çatlaklar, yanıklar, tır., yaralan, ergenlikler 

Koltuk altı çi.banları 

Tedavisini en erken ve en emin bir Mll'eılte temin eder 

Şark ispençiyari Laboratuan 
----- ISTANBUL 1214 

icabında günde 3 kate alınabilir .:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. -isim ve Markaya diWcat. Taklitlerinden aakınmn:. 1213 

,:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. - -§ Umumi heyet toplantısı ------
; Aksaray halk iktisat bankası -

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

- -- -
tasfiye heyetinden : § ~ 

Abaray ticaret mahkemesinin 21-1-938 tariıhli karariyle bankanın 5 S 
taafiyemn~ müteallik heyeti umumiye kararları ortadan kaldırılmıı E E: 
ve 24-2~38 tarihindeki heyeti umumiye içtimaında nısabı kanuniye E E: 
hud olmadıfından içtima 21-3-938 pazartesi günii saat 14 de talik E E: 
edilmittir. Ataiıdaki ruznamenin münkereei içln ortaklaruı vakti E E: 
mezldlrda banka merkezinde hazır bulunmaları : E: - -RUZNAME ı E = 

1 - İdare heyeti intihabı : E: 
2 - Milrakıp intihabı E E: 
3 - Şirketin malt vaziyeti hakkında tuflye heyeti raporunun o- E § . -

- teıa1ııOil. : 4 - JPals " komisyonlan bugUnkU lktlaadt !&rtlara uygun bir •~· E 
E kilde tanzim etmek ve bazı borçlularla ticaret kanununun 322 inci E 
E maddesi dairesinde müsalaha aktedilmek üzere heyeti idareye sall- E 
E hiyet verilmesi S 
E 5 - MaU vazlyıetl aanılan borçlular hakkında ne gibi muamele E 
: yapılacağının heyeti umumlyece kararla~ırılmHı. 1244 i 
"'ll111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lr" 

-----------------------------------
.aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -5 Satıhk molör ve dinamo 5 - -- -- -- -

ANKARA PALAS 
PAVIYONUNDA 

Bugün Büyük Gala 

T 
R 
• 
1 • 

A 
R 
• 
1 

--------------§ 
== == -::::: :::: = :::: :::; 
:::: 
-> -: .. -- . --· :-:' ,: ·e;. • 
~ 
~ 

1 -= § ---------: Anadolu KulülMindea ı : o N 
o 

. -
i Anadolu Kulübü Büyüada tul>eslnde mevcud Uç adet motör iki S 
S dinamo ve bir hurda motXSr 1atıhfa çıkarrhruftır. Talip olanların bil- S 
S yilkaclada kulilb tube muıhuebeciliiine müracaatları ile motörleri 5 
E görmeleri ve verecekleri fiatları bir mektubla .A:nkarada Anadolu S 
5 kulilbU mUdilrlilğ\lne c&ıderilmeıi futa malOmat tube muhasebeci- S - -: lifinden alınabilir. 1241 : - -- -"'ll1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r" 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından 
Bankamum birinci maap devreeine aid 1 ve 2 numaralı temettü 

kuponları 18 niaan 1938 aqamından itibaren müruru samana 
ufrayacaktır. 

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

---------------~ DO.nyanıii en meıhur eksenirik Clansörleri - -------= ---
----------- Kato Leszay 

BudaPefle'nin Büyük Operet Şaricıcm 

Mercedes Hopkins 
Monden Dansöz 

Masalan tutunuz 1231 

Bu itibarla mezkilr tarihten 90nra birinci hesap devreai temettüü 
ödenmiyecektir. Hi•edarlar1DU%ın mezktır tarihe kadar banbmu: 
merkez veya tubeleriyle müesses bulunmadığımız yerlerde Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat BankMı ıubelerine müracaatları Hbumu ilh o
lunur. 1240 

':i'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll;;:: 

UL UI - 19. anca~ - No.ı 5959 

tmtlyu Ahibl " Bqmuharriri 
Falih lbfla ATAY 

Umumi Nepiyatı idare eden 
Yazı lperl MUdtıril 

Mimta Failı FENiK 
Ula Bamneviı Anhn 

• 

Oluürenleren 
SÖlib Dedelerine 

YENi SiNEMALAR HALK 
BU GON BU GECE 

Tatb • aevldi • muhrik ..U7le " 
filmlerde ıöaterdiii emlllllis muvaffa. 
ld,etleri:rle ~ 90DIU ...k

ler tattıran methur franaa teDonl 
Tıno Roeai'nin 

Vivlana Romence Mirielle Ballm 
ile temlil ettlfi franeuca llSzHl 

YAKAN PUSELER 

Seaıular 
1 • 2,48 • 4,45 • 6,45 Gece 21 de 

.aılllllL. - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -"'ll11Ur" 

BU GUN BU GECE 
Sinema aleminde bir zaf• Ye han"ka 

Fran1a edelHyabncla dem yaratan 

Mefhar Alaendre Dama. Filı'in 
.-inden 

tlÇ SILAHŞÖRLER 
BOf Rollercle 

Paul Lukaa - Morsot Grahame 
Tiirlr~ Sözli 

Sema.lor 
1. 2,30. 4,30. 6,30Gec:e 21 de 

~ - .. 
Hediyelik eıyanızı bizden alını 


