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Bir 'tebliğ neşredildi 
Balkan Bcuın Birliği Konferansına iştirak eden delegeler 

Balkanlar daha· 
iyi birleşm:elidirler 

İstanbul, 15 (A.A.)-Balkan antan. 
tı ekonomik konseyi aşağıdaki tebliği 
neşretmiştir: 

"Balkan antantı ekonomik konseyi 7 
nisandan 15 nisana kadar süren 6 mcı 
içtima devresi mesaisini dün bitirmi,.. 
tir. 

Konsey, geçen iştima devresinden.. 
beri dört devlet arasındaki ticarl mü
badele hacminin hissedilir derecede 
artmı:ıı olduğunu memnuniyetle müşa
hede eylemiştir. 

Balkan basın 

konferansına iıtirak 

eden heyetlerden 
samimi telgraflar Balkan antantı ideali, diplomasi ve

tikaları !jer~evesinden çıkmış ve hayat 
&ahasına girmiş bulunmaktadır. Bu i
deale artık bir hakikat nazariyle bakı
labilir; ve hep böyle kalacaktır. 

Bugün devletler arasında bloklar te
şekkül etmiş, milletler gruplar halin
de ayrılmı§ bulunmakta.dır. Bu vaziyet 
karşısında biz, kuvvetimizin, müdafaa 
kabiliyetimizin ve istikbalimizin an
cak dört kuvvetli devletin elele verme
ai ve aynı istikamette birlikte hareket 
etmesiyle temin olunabileceğini hisse
diyoruz. Bu dört devlet arasında geo
politik hadiselerin ve asırların sağlam
laştırdığı kuvvetli bir bağ vardır. Dört 
Balkan devletinin birlik hareketi kar
şısında ne biz. ne de bize kartı çıkabi
lecek bir düşman tereddüde düşemeyiz. 
Bazı kimseler, "Balkan, Balkan millet
lerinindir,, prensipinin ilhamları altın 
da varlığı tesbit edilmiş ve kuvvetlen
dirilmiş bulunan bu teşekkülü zayıf
latmaktan menfaat bekliyebilirler; 
milletlerimizin ruhuna uyan bu birliğe 
A.cı.rc;ı cebhe almak istiyenler de olabi
lir. Fa& .... biz bu gibi emeller peşinde 
koşanların mllnffak olamıyacakları 
hakkında sarsılmaz blr kanaat taşıyo
ruz. İstanbulda toplanmı~ bulunan 
Balkan gazetecileri de bu fikir üzerin
de aynı şekilde düşünmektedirler. 

Balkan antantı bizim için hayati de
ğeri olan bir misyondur ve biz gazeıte
ciler bu ideali, milletlerimizin ruhla
rında daima uyanık bulundurmak ve 
köklendirmek yoluna bütün gayreti
ınizi hasretmiş bulunuyoruz. 

Dört yıldanberi çok şeyler yapılmıt
tır: fakat henüz birinci merhaledeyiz. 
Bu toplantıdan istifade etmek istiyo
rum: hakikatleştirilmesini istediğim 
bazı düşüncelerimi önünüze •erece
ğim. 

Balkan antantı ideali, fasılasız bes
lenmelidir. Biz, bu idealin, gayesini 
bilen ve takdir eden yardımcıları ol
mak mecburiyetindeyiz. Bunun için, 
Balkan devletleri nazırları arasında 
yapılan toplantıların bir mukaddimesi 
:ılarak zaman zaman neşredilen maka
lelerin kafi olmadıkları fikrindeyim. 
Biz, ta İran hududlarına kadar yayılan 
okuyucularımıza Balkan yarım adası 

yoluyle daha geniş bir hayat cereyanı 
vermeliyiz. 

Büyük bir konfederasyon fikri doğ
maktadır; bu fikri yürütmek ve haki
kat olması için ne lazımsa onları yap
rnak lazımdır. Henüz biribirimizi la
zım Geldiği kadar tanımadığımız ve 
biri birimizden icab ettiği nisbette bah
setmediğimiz halde bu ideal nasıl ha
kikatleştirilebilecektir? 

Sırf politika ile meşgul olmaktan 
vazgeçmeliyiz; politika herşey demek 
değildir. Yapacak başka işlerimiz var
dır. Memleketlerimizde ruh ve mad
deyi birleştirmek, ekonomik mucize 
göstermek ve kültür tezahürü yapmak 
ınecburiyetindeyiz. 

İtiraf edelim: biz matbuatımızda bu 
işler için çok az yer ayırmaktayız. Ni
çin? Bunun sebebi ,hadiseleri ekseri
yetle iyi takib edemeyişimiz, olup bi
ten işleri zamanmda haber alamayışı
mızdır; ve şu misal iizerinde biraz açık 
konuşalım: Türkiye, demiryolu şebe
kesini bir yandan Irak hududuna bağ
lamak kararını vermiştir. Diğer taraf
tan hattın Van gölüne kadar uzatılma
lı için kredi aııtml§tır. Bıı~biır, açık 

Yazan : Svetoviki 
Vreme p.ıete&i siyasi muharriri 

bir surette Londranın Hindistana bağ
lanmasını ifade eder ve her şeyden e
vet, bizi.alakadar etmesi icab eden bü
yük bir hadisedir. Bu mühim karar 
karşısında biz, Türkiyeden tafsilatlı 
mektuplar almalı ve gazetelerimizde 
bu mektuplara göze çarpar yerler ayır
malıyız. Benim temsil ettiğim Vreme 
gazetesinin, Bükreş ve Atinada oldu
ğu gibi - tesadüf eseri olarak - İstan
bulda da daimi bir muhabiri vardır. Bu 

(Sonu S. inci sayfada) 

Konsey, Balkan antantı memleketle
rinin ekonomi müessesatınm teşriki 

mesaisini sıklaştırmak üzere, ihracat 
ve bu gibi diğer müesseseler delegele
rinin bir an evci Atinada toplanmala
rına karar vermiştir. 

Konsey, Balkan antantı memleketle
rinin tertib ettikleri enternasyonal fu
varlara bu memleketlerin bundan böy
le mecburi olan iştiraklerinin daima 
daha ziyade genişlediğini de mü~he-

(Sonu S. inci say/ada) 

Istanbul, 15 (A.A.) - Balkan mat
buat birliği konferansı tarafından çe.. 
kilen telgrafa cevaben Romanya ba;r 
vekili Patrik Miron Kristea B. Yu· 
nus Nadiye aşağıdaki telgrafı çek
miştir. 

ı ç Heyet azaa Taksim abidesine çelenk koyarken 

"Balkan antantı matbuat konferan
sının mesaisini sulh ve kardeşlik gibi 
güzel eserinde muvaffak olması tc r 

(Sonu S. iDci sayfada' 
.~~~~~~~~~~~~~__,...~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bn. Gök,en İzmirde 
denlerlni bitirdi 

İzmir, 15 (Telefonla) - Bir kaç
gündenberi şehrimizde bulunmakta o
lan TayYareci Bayan Sabiha Gökçen 
bugün Türkkutu talebelerinin antre
manlarınr bitirmiştir. Talebesine ya. 
rın sabah son uçuşu yaptıracaktır •. 
Yarın öğleyin şerefine Gaziemirde 

Frankist kıtalarr 
Akdeniz kıyısında 

• 
YALANSİYA • BARSELON YOLU KESİLDİ 

Balkan Antantı Bcuın Konferansı Komisyonlarının çalı§maa 

bir ziyafet verilecek ve hava müsaid 

olduğu takdirde pazar günü tayyare
ıiyle Ankaraya hareket edecektir. 

Morella, 15 (A.A.) - Havas muhabiri bildiriyor : Frankist 
kuvvetler Servera del Maestro, dan daha ilerideki noktaları da 
zabtederek Barslon • Vala·nsiya yolunu top ateıi altına alacak va
ziyete gelmiılerdir. Bu suretle bu iki ıehir arasındaki muvasala 

Türk - Romen ticaret 
odası reislik 

· divanı se~imi 
Bükreş, 15 (A.A.) -Anadolu Ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Memleketimiz ile Romanya arasın

da gittikçe inkişaf bulan ve ehemiyet 
keabeden ticari münasebetlerde ihracat 
maddelerimiz romen piyasalrına daha 
kolaylıkla yerlc§tirmek ve bu iki mem
leekt tüccarlarını biribirlerine tanıt
mak maksadile kurulan romen • türk 
ticaret odasının fahri reisliğine Bük
reş elçimiz Suphi Tanrıöver, reisliğine 
eski maliye nazırı ve Romanya umumi 
endüstriciler birliği reisi B. Viktor Sla
vesku, ikinci reisliğine de ticaret ateşe
miz Nejad Aytamam seçilmişlerdir. O
da niı:amn~esi mucibince genel sekre
terin İktisad Vekaleti tarafından tayi. 
ni beklenmektedir. İdare meclisinin 
Romanyanın ekonomik ve endüstri ha
yatında mühim mevkileri olan dört eski 
nazır, iki banka müdürü, üç ihracatçı 
ve beş de ithalatçı maruf tüccar bulun
maktadır. 

İki memleketin ekonomik münase • 
betlerinde mühim rol oynıyacak olan o
danın kü§Cld resmi Romanya milli eko
nomi nazınnın riyasetinde 12 mayısta 
yapıla.caktır. 

Sovyetlerin Ankara 
sefiri yolü çıktı 

Moskova, 15 (A.A.) - Sovyetler 
birliğinin yeni Türkiye elçisi B. To -
renfiyef 13 nisanda Avrupa yolu ile 
Moskovadan Türkiyeye hareket et
mi§tir. Büyük elçi garda Türkiye 
ma.alabatgüzan ft hariciye komiser -
liji erkim Rrafmdıım aoıtmllıoQ)lftı~. 

STREZA CEPHESİ DİRİLTİLECEK 

Fransız hükümeti de 
İtalya ile görüşmeler 
yapmayı düşünüyor! 

İngiliz İtalyan anlaşmasının 
gCınüne kaldı 

• 
ımzası salı 

ltalyan Hariciy Nazın 
Kom C iano. 

Paris, 15 (A.A.) - Bazı gazetelerin 
yazdıklarına göre, sabık başvekil Bay 
Flanden•e Fransanın Roma büyük el
çiliğini deruhte etmesi teklif olun
muştur. 

Fakat Salahiyetli mahfiller Romaya 
bir fransız elçisi tayini hakkında he
nüz bir karar verilmediğini ve verile -
miyeceğini bildirmektedirler. Bu hu
susa dair gazetelerde çıkan haberler 
mevsimsiz addedilmektedir. 

Frcua .da I talya ile müwke
re~rde bulunacak 

İtalya ile Fransa araaındaki gergin 
liğin izalesini hakikaten istiyen F~ 
sa hükümeti, Roma'ya bir sefir tayin 
edilmeden evet arada İngiltere ile ya -
pılan görüşmelere benzer görüşmeler 
cereyan etmesi lazım geldiği kanaa_ 
tindedirler. Bu görüşmelerin Habeşis
tanın İtalya tarafından ilhakının ta.. 
nrnmasını icabeden kirinalin formül -
lerine uygun bir şekilde cereyan ~me
si icabetmektedir. 
· Bilhaua 'matıiuat t.arafmdan göatc

lilaı.aeabuaızlrklıara bir mıuGbeıe.:.ot
f,St>,,,,..S.·lad#f'!ltidılt • 

kesilmiıtir. (Sonu 3. üncü sayfada) 

Franko idaresinde hizmet 
gören yabancı ~önüllülerden biri 

BUGÜN 

16 sayfa 
İlôvemiz 

Bahar modaları 

Harabeleri yıkınız 
Eski Fransız başvekili ve şimdiki 

parlamento reisi Eriyo lstanbulu 
dolaştıktan sonra, 

- ... Fakat harabeleri yıkrnız! di
yordu. 

Salun harabe kelimesinden eski e
serleri kasdetmiş olduiunu zannetı
meyiniz: Yangrn arsalarından enkaz
larr kaldırınız, demek istiyordu: 
"ve yerlerine a'Kaç dikiniz!" 
Şurada sırıtkan bir baca, ötede ye

şil ot bürümüş bir maiara parçası, 
yamrr divarlar, insanr mütemadiyen 
sefalet hüznü içinde bırakan enkaz! 

Geçen ~ün Balkanlr misafirlerle be
raber denizden Bojfaziçini gezerken, 
ikide bir: 

- Yanvn! 
Kelimesi kuJJanmaktan, ve aynr se

faleti görmemek için sık sık başımı 

vapurun içine çevirmekten usandım. 
lşte bir şey ki yapılmıyacak! işte 

bir şey ki milyonlar harcanmıyacak! 
Belki de belediyenin işçilerini, frrsat 
oldukça, - Ankaramızda yapıldığı 
gibi - takım takım kullanacaksınız: 
Moloz kaldırmak ve yerine kolay ye• 
tişir yeşillik koymak! Bir kaç sene 
son~a lstanbulda yan,~rnlar olmuş ol
dugunu unutacaksınız. 

lstanbulu güzelleştirmeği !stanbu
Jun hu türlü say adamlarına donuk 
bir mecburiyet değil, fakat canlr bir 
i~e~l, kaynar bir şevk olarak verme
Jıyız. her türlü say adamlarrna Vf 

hemşerilerine! 

Ve ilk parola: - Yangrn yerlr 
temizleyiniz. Boğaziçini dolaşr 
yıkık bacanın yerinde bir f!enr 
batta, bir akasya !!Örsün/er. 
sarmaşık/ayınız. Eşsiz tabia 
dm . şrz : kadavra sır.rtı§fa 
alım. - FataY. 
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Ankara yapıları 
~nkara'da tefrinler bir umumi l'ÖÇ ve taıınma mevsimidir. Kira 

.. inde pturanlar içinde bet altı aene aynı yerde kalmıt aileler parmakla 
aöaterilec:ek kadar azdır, ..sırım. Bu neden böyledir? Ankaralılar, aırf 
7enilik tbtiyacma veya bir modaya tiıbi olarak mı bu kadar eık ev de
iittiriyorlar? Tat.....,.nnı ne külfetli, zararlı ve miifkül bir lt oldufunu 
ıöz önüne . getirineniz böyle bir iddianm hatıra celeıniyeceiini fark 
edersiniz. Hayır, mukavele müddetleTinin her aona erifinde bizi yeni bir 
bina aramaya eevkeden aebeb, oturduiumuz yerden dalına fiki.yetç.i 
olutuanazdur. Ankara'da, hatta yüklediii külfetı..den korilarak eonha
hardaki köte npmaca oyununa iftirak etmi:yenler ele dahil olcluiu hal
de, halkın büyük bir ekeeriyeti meskeninden fikayetçidir. Çünkü içinde 
oturdutumuz binaların infasmcla, nadir i.timalarla, lzuni plir temin 
etmek v• en kıaa müddette eennayeyi kapatmak düıüncesinden batka 
hiç bir endife imil olmut deiilclir. Hükümet merkezimizi eüa&iyen apar. 
tnnanlarm çoiu, modern mimarinin.ve mantıtm kaideleri hiçe .. yılarak 
mimara elikte edilen ıartlarla yapılauttır. Hacimleri küçültmek ~bu 
auretle maeraftan taaarnaf etinek için ne mümkiinae yapılmıttır: Tavan
lar alçalımıt, ealonlar oclalaf1Dlf, odalar kümealeflllİt, her teY al.hildifi
n• darakılmıt, uklflmlmıt, komprime edilmittir. Kazancmızm en az ÜÇ. 
te birini talui&ederek yeni hlıttqunuz dairede yatak odama& bir veya 
iki karyoianızla carclırobunuzu naeıl aıiclıracaimızı ketfetmek için, eli
nizde metre, bir mü!Mndie P,i zemini ölçüp biçmekle terli,.eceıluiniz. 
Salonanuz kanape t.knnlarmızı almıyacak, kütübhanenizi nereye koya
cafmızı bilemiyecek, banyo dairenizde dönecek yer bulaauyacak, mut.. 
fatuuscla iki kiti yanyw. cönmiyeceksiniz. Meaken inıaamcla man
tıkuzhim fi.heaerlerini Aniara'da bulursunuz. Öyle antreler görürsünüz 
ki ancak içeriye açılan kapmm eb'adından oldutu için biri ıirince kapl
am naeıl kapanacatı mesele Q)ur. Hizmetçiyi efendiaile, çocuklan ana 

babaaile dizdize ve kucak kucaia getiren bu daire takaİmatmm aaabllDIZ 
üzerinde yaptıiı tahribleri bir heaa.b edin. 

Ö7le ki eaki evlerimizin gen.İf ve rahat odalarını, at kotturacak 80f a. 
larau tehayyül ecJerken bile içimizde bir ferahlık duyuyoruz. Fakat 
darlık fikayet mevzularmuzm ancak bir taneeidir. Ya kullanılan malze
menin kötülüiü? Baımıza dökülen eıvalar, çatlayan kapı ve duvarlar, 
kapanmıyan pençereler, bele üatünde, altmcla veya ardmdaki aealeri bir 
merafon ıibi büyüterek aluettiren duvarlar, zeminler ve tavanlar! Kom
ıunazun kavgası, bodrum katta kızartılan pirzola, üç bina qırı bir dai. 
renin radyosu, bw teY yanımzda, burnunuzmı ve kulatmızın dibincleclir. 

Fakat her tehir gibi Ankara ela ıünün birinde bu melken buhranm
dan kmtulacaktır. Bu MfKtuı apartımanlarm, bu fare kapanı ...-lerin 
iffrincle hiç inmiyen bir --J&iralık,, levbunu söncefimia CÜİl pek ele 
asalı olmaea ı•rektir. Ankaralılar cöçebeliii twkederek ,...1 • ...- •• 
meeken iatikrarma kaVUflllak için o ıünü eabınızhlda bekliyorlar. 

Olan olmuıtur. Fak~t ey yeniden bina yaptırmak hayrım ifliyecek 
Tatandaflar! Evladlarmıza aailam bir gelir kaynaiı bırakmak iati,ona
DD, apartımanmızm uzun bir ömrü olsun iatİJ01"91UUZ, bırakmız da İnfa
atmızm planım mimar bilcliii gibi çizain, harcını iatediti ribi tayin et-

1t Emin olun ld yapacaimız fazla maaraf bota ~iyecektir: Yeni ya
~en makul tekilli apartımanlara k.iracalarm tehacümiinü ~ 
..... hak verini YAŞAR NABi 

~ 

-;:~laYJI ile yeni 1 BUdçe tetkikleri 
Kamutay büdce encümeni, 938 mali 

1 
ıeneai bUdceai üzerinde tetkiklerine bq llClflf 11 •mml lamııbr. Diln, Divanı Muhuebata ka-

-t dar olan daire büıdceleri tetkik edilmiı-

parafe edildi 
YBrilrUlkte olan tUrk • yugoalav ti

caret anlapasının yeni vaziyette ve 

daba iyi l9ler bir bale getirilme.i mak· 
adiyle Balkan antant} ekonomik kon-
1eyl dolayıaiyle latan.bula gelen yu· 
plı• delegeleriyle delegelerimiz ıra
ımda g8rUpıeler yapılmı9 ve yen! bir 
IDlıpna parafe edilmittir. Yugoalavya 
Hariciye nazırlığı ticaret itleri daire· 
al umum müdürü BB. Prediç ve ticaret 
nezareti umum müdürlerinden Elera· 
dmç ve aynı nezaret müp.virlerinden 

tir. 

Halkevl ıoıyal yardım 
komitesinin yardımlan 

Ankara halkevi sosyal yardım komi
tesinin polikliniil bakıma muhtaç 
yurddaılara gün geçtikçe daha faydalı 
ve daha mU9fik bir te,ekkUl haline gel
mektedir. Burada halkevi ıa.yal yar
dım komitesine menıup doktorlar, mü
racaat eden bUtiln hutaları benimliye
rek itinalı bir tekilde muayene e11nek
te ve reçetelerini de ıoayal yardım ko
mitesi heaabına yaptırmaktadırlar. 

Solyıl yırdım komitesinin polikli
nitine dün müracaat ederek muayene
leri yapılm19 olan ıı.taların adedi 
(108) dir. Bu hutalarm muayenele
rinden aonra reçeteleri de yıptırılmı9-
tır. 

ULUS 

llllknlnde: 

Çocuklara film 
Dün akıam eaat 15.30 da ilk:mek

teb çocuklarına gene faydalı filmler ve 
bilhaua bu arada Trakyamızın kalkın
masına aid film gC>8terilmiftir. 

Kavga sonu 
-Xavga eonu" piyesi diln gece de 

temsil olunmut ve Halkevi amatörleri
nin gittkçe artan muvaffakiyet ve tec
rilbelerine bir delil olabilecek muvaf
faldyet kazanmıttır. 

Bugünkü konferans 
Bugün Halkevi konferans salonun

da uat 17 .30 da, Tarih, Dil, Coğl'afya 
FaJdllteei antrepoloji profesörü Doktor 
Şevket Aziz Kaneu, (tarihten önceki 
zamanlar. Preiıtorya bilgisi nasıl doğ
du) mevzulu bir konferana verecektir. 
Konferanı herkeein anlıyabileceği bir 
~kilde ve projekeiyonludur. Bu konfe
ransa herkes ıeiebilir. 

Ankaranın şimalinde 
yaylacılık 

Bugün Ankara Halkevinde, Tarih, 
Dit, Coirafya FakUltesi docentlerinden 
Bay Cemal Alagöz C. H. Partiainin ter
tib ettili ıerl konferanelardan olmak 
Uze.re, (Türkiyede, bilhassa Ankara
nın fimalinde yayla-;ılık) mevzulu bir 
konferans verecektir. 

Bu enteresan konferansa herkes da
vetlidir. 

Denizlilerin toplantısı 
Ankarada bulunan denizliler yarm 

saat 1 O da Halkevinde toplanacaklar • 
dır. Bir birlik kurmaya karar veren de
nizliler bir birlik kurmak ve yoltaulluk 
yüzünden tahsilini yapamıyan arka~ 
datlarına yardımlar yapmak ve bir 
yurd açmak arzusundadırlar. 

loaserler: 
Hugünkü konser 

Cumhur b-9kanlıiı filarmonik or
keatruı bu akpm Müzik Öğretmen o· 
kulu konaer aalonunda saat 20.30 da 
hı.Ik konserlerinden yiıminciaini ve· 
recektir. Konser, yarın saat 15.30 da 
tekrarlanacaktır. Program fUdur: 

Şef: Hasan Ferid Alnar 
1. •. W. A. Mozart (1756-1791): 

Mi bemol majör ıenf oni 
a) Adagio ,allegro 
b) Andante con moto 
c) Menuetto, Trio 
ç) Finale (Allepo) 

2. - Jean Sibeliuı (1865): 
1 inci senfoni, mi minör, op. 39. 
a) Andante ma non troppe, alleg· 

ro energico 
b) Andante (ma non troppe lento) 
c) Seher.o (allegro) 
ç) Finale (quui una Fantuia) 

Yunanistanla ticaret 
görü~meleri 

tıtanbulda toplanan Balkan antantı 
ekonomik konıeyine ge~n yunan dele
ıeleri ile tic:ad mübadelenin gelltmesi 
etrafmda ıörütmeler yapılmıftır. Ye· 
ni görütınelerin nerede yapılacağı iki 
hükümet arasında bugUnlerde karar -
laıtınlacaktır. 

Alman elçlllğf müsteşan geldi 
İzinli olarak Almanyaya giden al -

man elçiliği müatep.n B. Krol dün ıeh
rimize dönmUıtür. 

Af yon hastanesi 
Afyonda yeni yapılacak haatanenin 

150 bin lirayı çıkacağını, bu paranın 

1937, 938 ve g3g villyet bUdcelerinden 
temin edileceğini yazmIJtık. Yazidaki 
villyet kelimesi Vekilet ıeklinde çık -
mııtır. Taahih ederi%. 

lamulay 

encümenlerinde 
Kamutay encümenlerinde dün qa

ğıdaki mevzular müzakere edilmiştir: 

AdUye encümeninde : 
Gezici tapu aicil memurları ihduı 

hakkındaki kanun llyihaaı müzake
re edilmiJtir. 

Arzuhal encümeninde: 
Encümene verilen arzuhallerden 

ruznameye ahnmı9 olanlar hakkında 
vekiletlerden davet edilen aaWıiyetli 
müdürler dinlendikten sonra bu arzu
haller karara bağlanmıJtır. 

Dahiliye encümeninde : 
Köy kanununun bazı maddelerinin 

değiştirilmesine ve mezk\1r kanuna 
yeni hükümler eklenmesine dair olan 
kanun llyi.huının mUzakereeine de· 
vam edilmiştir. 

Milli Müdafaa encümeninde : 
Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair olan 1452 sayılı 
kanuna ba~lı cetvelin Milli müua~aa 
vekaleti k11mına ukert haata baırn:ı 
hemşirelerin illveıi hakkındaki ı.:ın:ın 
layihası ile askeri hastahaneler ıçin 
~iştirUecek haata bakıcı hemşireler 
hakkındaki kanun layihası müzakere 
edilmiştir. 

I kııaad encümeninde : 
Sigorta şirketlerinin teftiş ve müra

kabesi hakkındaki 1149 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin tadiline ve bu kanu
na bazı hükümler ilavesine dair kanun 
layihası müzakere ve kabul edilmiştir. 

Maliye encümeninde : 
1 - Muhascbei umumiye kanununun 

bazı hükümlerinin değiştirilmesi, 
2 • Muvazene vergi1'i kanununun ba

zı hükümlerinin değiştirilmesi ve müd 
delinin uzatılması, 

3 - Pul ve kıymetli kiğıd bayilerile 
bunlar• verilecek beyiye aidatı 
hakkındaki kanun Uiyihaları müza
kere edilmiştir. 

Büdce encümeninde : 
1938 mali yılı büyük millet mecliıi 

Riyaseticumhur, divanı muıhasebat, 
Bafvekilet ve başvekllete bailı daire 
bildcelerini tetkik etmiıtir. 

Doğu Anadoluda kar yağdı 
Dün tehrimizde bava çok bulutlu ve 

fasılalı yalı.ti• geçmift{r. GilnUn en dil 
tük m11 aıfırm UatUnde 3; en yilbek 
ııusı iae 14 derecedir. 

Yurdun Ete, orta ve cenubi Ana -
dolu balıelerinde hava yaiıth: Trak· 
ya, Kocaeli balıelerinde bulutlu ı~ 
mittir. 

24 saat içindeki yağışların karemet
reye bıraktıkları ıu mikdan; Dörtyol
da 60, Rizede 19, Islahiyede 16, Trab
zonda 12, Silrdde 10, Iıpartada 8 Glre
ıunda 7 Erzincanda 6 ve diler yağıtlı 
yerlerde ı - 5 kilogramdır. Doğu Ana • 
dolu bölgesinde yeniden kar yağmıt • 
tır. 

Vanda kann kalmhğı 4 santimetre· 
dit. 

Yurdun en düşük rıılan da sıfınn 
altında olmak üzere astamonu, Kütah
ya ve Ntğdede 1 ve Eakiıehirde 2, Van
da 3 derecedir. En yübek ıaılar da 
Bodrum, Elbığ ve Erzincanda 12, Kay 
aeri, Malatya ve Diyarbakırda 14, An
talyada 16, Adaneda 18 derecedir. 

UI - 4 - 1938 

t H. P. nin yerinde ve kıymetU bir teıebbüsü 
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Yurd içinde tiyatro 
faaliyeti genişliyor 

Bir heyet Garb tehirlerimizde, bir heyet de 

Cenub ve Şark ıehirlerimizde temsiller veriyor 
Ueride devamlı bir şehir tiyatrosu

nun eaaaını kumıak maksadile Anka -
ramızda geçen kıJ Rafid Rızanın bat
kanhğında kıymetli sanatkarlardan 
bir heyet teşkil edilmiş ve bu heyet 
Ankara halkevinde halkımızm .mem -
nuniyet ve takdirini celbedecek ,ekil. 
de tellllliller vermif ti. Kıı mevsiminde 
Ankarada vazifeeini bitiren bu heyet 
mart ortalarında eeyahate çıkarak 
Konya, Menin ve Adanada iatifadeli 
ve muvaffakiyetli temsiller vermiş ve 
Adanadan sonra da gÖ8terilen alaka 
ve istek üzerine komıu ve dost !rakın 
merkezi olan Bağdada gitmittir. 9 ni
sandan beri heyetimiz Bağdadda çok 
rağbet ve alaka uyandıran temsillerine 
devam etmektedir. Bu heyet dönüşte 
Mardin, Diyarbakır. Elazığ ve Malat -
yada da faaliyette bulunacaktır. 

Diğer taraftan İstanbul tehir tiyat. 
ro heyeti de garb vilİ}'ctlerjmizde bir 

İstanbul elektrik 
şirketi le 

görüşmeler 
İstanbul elektrik 'irketi delegeleri

le bayındırlık bakanlığı araemda İs· 
tanbul umwril hayatını tehdid edecek 
derecede bozuk olan teaialerin düzel
tilmesi ve halktan fazla alınan parala
rın geri ftrilmeei etrafında görüıme
ler yapılmakta olduğu malfundur. Gö
rilf1Delerin batlangıcında iki taraf de
legeleri bir program tertib ederek gö
rütülen meaeleleri baJtan zabıt altına 
almağı ve imzalamağı tesbit ve kabul 
etmi9lerdi. 

Günlerden beri devam etmekte olan 
müzakerelerin zabıtları bu suretle tan· 
zim ve imza edildiği halde aon günler
de firket delegeleri zabıtların imzasın
dan aebebaiz yere kaçırumflar ve ıörüt
melerln devamını imldnau Julmıflar

dır. 

Şirketin iki seneden beri münakaşa· 
da olan vaziyetinin ve anlaşmazlıkların 
görüpne suretiyle halli cihetine gidil
diii ıu ıırada delegelerin bu tarzı ha
reketleri görilfme prensipleri 'V'C cid
diyetle telüi kabil 18rUlmemit oldu
iu pbi müzakere auretile dahi 9irke
tin aamiml hareket etmiyeceiine yeni 
bir delil addedilmektedir. Bu hal kar-
9ıamda me.elenin ehemiyetine göre 
Bayındırlık bakaıılıtımn lcab eden 
daha naah tedbirleri alacalı zanne
dilmektedir. 

Halkevi poliklinğinin f aaliyetl 
Halkevi sosyal yardım komiteıı;inin 

kurduiu poliklinik giJ.ıı ~eçtikçe ba
kıma muhtaç yurdda9lar için daha 
mUJfik ve datia faydalı bir müessese 
haline gelmektedir. Burada hergün 
yüzlerce aahibaiz ve paruıs yurdda, 
muayene edilmekte ve reçeteleri hal
kevi hesabrna yaptırılmaktadır. Dün 
bu poliklinikte (108) hasta muayene e
dilmi9 ve reçeteleri yaptırılmıftır. 

Burada vazife gören doktorlar soa
yal yardnn komitesi üyeleridir. 

turneye çıkarılmı§ ve Bursadan itiba -
ren faaliyetine başlamıştır. Bu heyet 
de bu taraflarda bir müddet çalıştık • 
tan aonra mayıa ayı içinde Ankaraya 
gelerek Ankara halkevinde on be§ 
temsil verecektir. 

Esasen partinin çok kıymetli ve ö • 
nemli birer kUltUr müessesesi olan 
halkevlerinin temsil şubeleri yıllar

dan beri artan bir inkişaf ve tekemmül 
ile yurdun her tarafında sahne hayatı
nı uyandırmıı ve bu yoldan da halkı .. 
mızın tenevvürüne hizmet etmekte b• 
lunmuıtur. İlave olarak bu gibi teşki· 
latlı ve sahne eanatmı meslek edinmit 
grupların da yurd içinde dolaşarak 

seçilmif temsiller vermesi, aynı hiz
met maksadını daha şumüllendirdiği 
gibi halkevleri temsil şubelerinin de 
görgülerinin artmasına vesile verecek 
çok yerinde bir çalışma yoludur. 

Ordı subaylarının 

terlllerl hikkında 

hazırlanan pro)e 

Kamutayda kabul edildi 
Kamutay dün Tevfıik Fikret Sila?" 

ın reisliğinde toplanmııtır. İkinci gö
rüşmeleri yapılacak maddeler arasın• 
da bulunan İtalyadan idhal edilecek 
bazı efyaya aid icra vekilleri heyedı. 
nin 28. 9. 937 tarihli karamamesilej 
Japonya ile 27 ilkteşrin 937 de akid ve 
imza olunan ticaret anlaşmasına daiır 
olan kanun projeleri görüşülerek ka
bul edilmittir. 

x.mutayın dün kabul ettiği proje
ler anamda TUraye - İtalya ticaret 
anla§t?lCllile alakalı bakanlar heyeti 
kararnamesile, ordu subaylar heyeti• 
nin terfilerine aid 2162 sayılı kamı· 
nun (3) Uncu maddesinin B fıkrasına 
ek olan kanun layihaları da vardır. 

Kamutay pazartesi günü toplana
caktır. 

Komutaya gelen evrak 
Trabzon mebuıu Midhat Aydın ı-.. 

kıcrt ve mUlki tckaUd kanur ... ııun 46 
ıncı maddesinin ta~:ı.: nakkında bit 
kanun projesi ..,Kıif etmi§tir. Bu tek
lif tedlriı. edilmek üzere maliye enciio
Il"•'llne gönderilmiıtir. Teklif malıi.
ye encUmenindıen eonra büdce encüınO 
ninde görüıülecek ve sonra ruzname• 
ye alınacaktır. 

Barut ve patlayıcı maddeler, fişek, 
av mühimmatı ve av eaçmaaı idaresi• 
nin 934 malt yılı son hesabına aid ka -
nun projeei kamu taya gelmiş ve di~ .. 
nı muhasebat encümenine gönderil• 
mittir. 

• Klballovlçten mürekkep olan yugoı
l&T heyeti ile tUrkofis batkanı B. Bur
han Zihni Sanusun reisliğindeki heye
timiz Yıldız sarayında mert ticaret an· 

JaftDUında yapılan deiitiklikler met

al parde edilmiftir. 
Bu anlqmaya ı&re 9i~iye kadar 

Yupl~vyadan ıelen mallar liatesi 
tok mahdud olduiundan liste yeniden 
pmfletilmi9tir. Yeni lwteyc bilhusa 
hldr, tızUm aandıkları için 30.000 met· 
re mlklbı 11ıereate illve edilmittir. 
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Gümrük tarife cedvelinin 756 nu
maraaına giren, tazyik veya mayiler 
tirilmiş ve küb metre üzerinden güm• 
rük resmine tabi tutulmuş olan gazla
rın aaf sıklet üzerinden resim veren 
eıyaya göre, mevzu bulundukları zarf 
ve ambalajlarının resimden muaf olup 
olmıyacağı hakkında hükümet tezke .. 
resi, iktisad encümenine gönderilmi~ 
tir. Tezkere, gümrük, inhisarlar, malı
ye ve büdce encümenlerinden geçtik" 
ten sonra ruznameye alınacaktır. 

Yeni anlapaya bazı maddeler için 
buaust takas imklnı kabul edilmek su
retiyle anlapanın daha iyi itlemeıi e-
1111 da konulmuıtur. Pamuklu mensu
cat lgkı tcabit edilen kontenjan fev· 
ldnile pamuk ihracı auretiyle mal itha
li hnk&nı da yeni anlatma ile temine
dilmi9tir. 

Subaylann evle~mesinde ya~ 
haddi kaldırıldı 

Milli Müdafaa Bakanlığı, subayla· 
nn evlenme çağlan hakkında yeni bir 
kanun projesi buırlamııtır. Şimdiye 
Jııadar 25 yqım .bitirmit olan ıubay ve 
ukeri memurlar evlenebiliyor, daha 
küçük yaıta bulunanlar evlenemiyor· 
lardı. Yeni proje bu yq kaydını kaldır· 
mq. onun yerine rutbeyi vuetrııittir 
Bu projeye göre askeri mekteblerde 
bulunan ukeri talebeler ile teimen rut 
belinde ip .ene kalmamıı olan ıubay 
ft ukeri memurlar cvlenemiyecekler · 
dlr ... Jı.lenmit bulunan ıençler ukert 
mekteblen almamıyacak ve ukeri ~ 
.. ıu ... lm.,kJum da. nli olup ol • _..,,n arqtmlacaktır. 

Sa§lam millet - diri dil Avuluıtlan ıinlrlendiren piyeı! 

Son uırlırdı Avrupa diploma
aisi Oamınlı imparatorluğunu ıa
latmık lçla bir terim bulmuıt•: 
Hutııdım/ 

Birçok diplomatlar, birçok gau
teciler bu terimi kullanırken yını· 
lıyotlır, bununla tOrk milletiııi de 
kısdettikletlai ıımyorlırdı. Hılbu. 
ki butı olıa kınını kıpitOlasyon 
denilen mikroblarlı ıırklı tembelli. 
ği denilen basiller karıpn osmanlı 
idare rejimi idi. Nitekim bayük 
IJırbın ve milli mücadelenin sonua
dı o bastı rejim hayattan ve dünya
dan çekildiği zaman türk vatanında 
dünyanın en dinç ve en gürbüz mil· 
letinin tam bir hürriyet ve istiklal 
havasım nel.ı aldığını gördüler. 

Türkleri "bastı adam,, sananlar, 
tllrk dilini de .. ölü dil,. diye vasıl· 
lıtJdırıyorlırdı. 

Hakikatte ı.e tOrkçe lılç lllt r:ı• 
llJllJ öllJ dil delildi. Nuıl omıınlı 
idaresinin içinde kapitülasyon ve 
ıarlrlrlık bit nevi iltihab vücuda 
getitmi§H türlrçeyi de osmanlıcı 
baline koyanlar, ona ölQ dillerin ke -
/imleri ve kaideleriyle yarı ölü ~eh-
resi vermi,ıerdi. 

Şimdi ne bota adım denilen os· 
manlı H/imi, ne de öla dil anılın 
oamaalıoe ""'8rı Oııun ,eriad• bir 

sağlam adım olan tOrlcle diri bir dil 
olan tilrkçe yı~ıyor : 

Sorbon aniversitesinde türkçe
ain muuır medeni dillerden biri o
larak hbula bu hakikatin yabancı· 
lar tıraf ındıa da takdir edildiğini 
gösterir. - T. 1. 

Sultan Hamid'in diirviinü! 
Balkanlı mieatirlerimizm te· 

refine llltanbulda Beylerbeyi aa
raymda verilen ziyafette Sultan 
Hunide aid bir dürbünle bir ba.. 
yanaı bofazı eeyrettitini göate
ren bir reaim rörclüm. 
Et- bu bayan, bir padifahm 

kendi memleketini naaıl görclütü
nü anlamak için rözünü adeaeye 
aydurdu İM dürbünü aenine çe· 
virmeliydi r 

Bayram! 
Buı adlar vardır ki aabibl•İ· 

Dİll talü ile tıMan tabana mel ma. 
.. if..- .._._.ı M..aa adı "Sa-

adet" olan bir kadın ''felaket" l•
rin türlüaün. v.tnr. 

H"aç unutmam, em derinle "a
lenen GrQÇ yediji için" tevkif e
dilen bir adamcafızın paetelen 
•eçen adı ıuydu: Saiml 

Sonra meeell, babana eize P
zel t..,,.,,nilerle ''Servet" admı 
koynıuttur da eiz bayatmızm .o
nuna kadar JOiuulluktan kurha
lunazemız. 

Böyl• adamlara .-Der, ltliiNm
ma binnaiUı clerlercli. 

Bazıl~ be Wm1e ......,._ 
ınaaı anamda büyük bir aysım-
1'* sörülür. 

Son tayyare pİyaDl'C*lllda en 
büyük İkrimİJ'•yİ kazananlardan 
bahçıvan Bayram ala ela bunlar
dan birieidir. Talihli adam, hava
dan - yani hava kurumu piyan· 
gosımclan - selen ba aervetlerle 
bayram eteia, danmal 

latanbul tehir tiyatro.unun Hur
..da oynadıiı bir komedi, oradaki 
avukatları fena halde einirlendir
mİf, aNlarmd& toplantı yapıp bu 
piyesi oynayan tiyatroyu protesto 
etmiıler. Şehirde oyunun dediko
duau aürüp ridiyormUf. 

Buraa avubtlarmm einirlenme
aine eebeb, bu piyeain "avukatlık" 
mealekinin itibarını clütürecek 
mahiyette bulvft'!!umdan ileri 
&eliyormuf. 

Piyea, yeni olma,.aca.k. Her hal
de latanbul tehir tiyatrosunun la
tanbulda da oynadıiı repertuar. 
c:le.nchr. Acaba latanbulda neden 
böyle bir uabiyet uyanclırmamıt
tı? 

Ya lstanbul avukatlan tiyatro
ya gitmiyorlar; yabud da Buraa 
avuka.tlan tabya relmiyorlar! 

Şalyopin I 
Şair Bakinin methm" muramı 

bil ininiz: 
Baki kalan bu kubbede bir hoı sada imiı 1 

Bu mıwaı, yıllarca önce, methur 
Jtalyan mupnniai Karuzo ölfiiü 
zaman habrlamıflık. 

Şimdi meth• rue muganniai 
Şalyopin'in - ebediyen smtu. 
O- •7111 muraı teknrlıyal-ı 
Baki bllD ba kubbede bir bot uda imlt 1 

l{.&ı.rnutaya gelen evrak arasında blt 
de tefsir takriri vardır; Manisa mebU'" 
su B. Refik İnce, eski askeri rüşdiyc
lcrin orta tedrisattan sayılıp sayılın• .. 
yacağınm tefsiri hakkındaki takri.rl 
maarif ve milli müdafaa encümenlerı • 
ne gönderilmiştir. 

tekin kanununa ek kanun layiha11• 

iskln kanunu muvakkat ve milli rnU" 
dafaa encümenlerinden geçerek rul" 
nameye almmıttır. 

tzmir telefon tesislerinin satın r 
lınrnaıına dair olan kanun projesi ~ 
kamutayın pazartesi günü görüşeceı.· 
maddeler arasındadır. 

Çocuk esirgeme kurumu 
1ahpnalar1 geniıleliliyor 

Çocuk Esirgeme Kurumundan: 
Kadın hastalıkları mütehaı:.sısı Vf• 

Bay Muzaffer Sezıer çocuk esirgedi!' 
kurumu genel merkezinde fahri oll" 
rak doğum ve kadın hastalıkları ııııj,.. 
yene ve tedavisini deruhte etmi§. ~ 
zartıesi, perşembe, cumartesi günle 
saat 9,30 dan 12 ye kadar bastalat 
kabule batlamııtır. 
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İnaiiforc~3 hükiimet " ._,, 

DÜNYA HA.SERLERİ Hatayda yeni 
tazyik sek1i 

Ltcilterede Dci MÇİm ....... ka
ınona iktidarda w..... laiikiimet 
haidundaki kanaatini anl•m•k içia 
911 iyi miyar ara H9İD1i.wir. Me-
bl~~an bari öliir, ~ahud mebıu-
,.. diler tekilde i:ı&iW ....... v .. 

lşsizli~i 

refahı 

önlemek ve 

korumak ic;in: 
Pı1aa aeçim kamoyun haaıi l.tib. 

:::.~~ .ı.ıa... B. Ruzvelt kongreden 7 
~le,n lıflldbnetmm Jn&U- • ı h • • • 
'-o~.:~::;.: rnı yar ta sısat ıstıyor 
~-de Tardı. Ta~ aibi bi- Vqiqıon, 15 (kA.) -B. Runcl· dar taklb edllmlt olan usullere beml-
Meyl ~htorlak uhorsuuy~, Da.7ll tin koncreye ıaadermit oldup mü- yen usullerle buhramn lftldadma Jrar.. 
telerd:a ~.%" : _ afazakar •aze. hiıD bir meuj kendiainin yedi milyar- fi mUcadelede bulunmak hmueundaki 
bilh.11 '--:• a ~~-~tin.at. '" dan ful& kredi taleb edeceiiııi taarih aanlnl ,a.termektedk. 
tini • ~ulere --,,--an hiale- etmektedir. Siyul balamdan me1&j, cumhur re-
li d ~IND aerbett haftalık IİJa· Jıle1aj. ialnbı tontıepinde yapılacak intihabat 
eıtıne~!!:'r~ükT--: ticldetle t~ 1 • lpblere . yardım için takriben i~ln demokrat fırkMmm b6tiln umur• 
aerine .. -:· na .... ~ .... 4.962 yeni kredı talebi. larını bir araya retlrmek umlnde ol.. ,. =aur_ 0~ ~-!1•• ~ Z • .. Yalnq kredi kayııaklarma tedl· dutun& delllet eylemektedir. talcb;. _.~ IÇtimal~a hük6meti yatta.bulunmak için deiil, aynı saman· Vmiıdlı. bir •••ebbüa 

• ._.T.,,.-aar, MitiDSlw, Dima- da milatehliklerin At almak et --s 
)ifler, mecliate mulaalif puti1wiııa lerini art rmak 111 m:~ Siyul müphitlerin kanaatine care 
hattı 1roneenat. ~ ••Pıp miinaif.O: bi ve milll I~ . Runeltln mesajı, muvaffakiyemzliil
ÇQrçU -:ı.i cl..ı.t _ _. __ ,___ .._ r ıurette tevzunl tıemlD nin daha vahim neticeler doiurmaama 
1..:.n=-. •- ._._.. ·- eylemek için 2150 milyo mikdar Dek • • • • :-'W1t lnsiltere ... _ ....... bir kred · talb. . n 1 manı olmak ıçın yapılmıı bir Uaıidıiz 
içinde balundaı- -a hJwcla. .1 mı mutuıunnındır. tefebbüa mııhiyetitıdedir. Ba muvaffa-
8- Tapılan iki eeçhn• .. ıtieelwi ele ~~Jımn bina ilerisinde cumhur kiyetaizliiin bqbca Hbebi huauat ıer-
bıa kanaati bfWtitia tabı,. •tmit- reııı, hueual miletHHlvde çallfllll· ~Y.cıtbı ppıı IJJrbabardakl hUkUme
tbı. a........ wn lpnlk • • l~uı mikdaruu artınDa,k igi~ tia inkıta Ulnttıtı. ellıonomlk faall
daireai..c1e T•pdmqtı. Hfikamet ~ bütün enerjilerine ~ V• iaiiüaCMt yeti taklb edememmldlr. 
leçimi ka7betmiftir. Dileri de • u etmektedir. Hatırlarda oldulu üzere Runeltln 
aGn Weet Ful'•am'da yapılmqıtır T B. Buvel~.,..Or ki: huaud aennaye lle ifbirliil etmek hu-
llelerdenberi konservator meb · • .. _ ~ bütün vatandqların ıellr· ıuaundakl pyretlerlnln muvaf fakl-
~ ba clain bu defa bir i . 111 ~ ,ı.cttıin artmuı aay11itıde itlerin tek• yetaizllkle netlcelerımeal Clzerlne ge
-....... rey ""nnittir "'...:ra. rar rev~ç bulacatma eminim.., ~n aonbaharda cumhur reiai, lcab e-
ba •MDud bir kact.Y M .. Jm aon fıkraları cumhur relei· den tedbirlerle mlllt ekonomiye yar-

lqilter. ....... bU ·
1 

Din Jeai kanunun meriyet mevkilne dan ılyuetlne avdet edllecellni ilin 
.t. aau ani:::- .~ Jronawı tadbtDdea 1ts7 .....,_. ka· etmiıtL 

nı..A....~•- IÇm -----------------------------------------------.un ..... tutı--
eçtilini........... . 

fidir. lfalQmd • kl- F ·-ı!-tJ • :::~ h'!k~ = ı-:: ramız soıyiUIB en 
. - latibal..WW, Baldwia ele -- ela 

tidan .. 931 MPmi G...m. "MilU hl- J .... , J k 
~=:1.:t.".-. ..._... arasın BlbqlD8'l• 

.... ı mali ............ telap icia· 
~k~ Mile Donald MMwti 
:cH-t• kabir bir -••w:aeur -... 

11
""- d&Ja:ıdılmda luıldlrau. 
~-.. tor Pl'OP'alDml lılldtik .... 

._lilJ1Dlildu. MM Dısdd clöl't 
:- bduo ... hGkGmet. ....... . 
~- IOlll'a lf>31 ....... ...... 
~ Baldwia'e twbtti. BUL 
--~ oldvlı•- Wr mlclclet 
~ . ı~ heldnn11a tatWk edi-

~ ;z:•rı 
dl. ladle.. ...... iıiii 

Parti, sen sosyalist federasyonunu ıaıvetti; fakat 
federasyon bu karan kabul etmiyor 

Parla, 15 (A.A.) - &o.yaliat parti • idi. Birkaç cOndep beri anlapuıd* 
aiain daimi idari komiaycıau HD aoe- b&d bir tekil almıftır. Sol,.U.t parti
yaliat federuyonunu ilp etmiftir. Bu ai bi1r01u, anlıpnazlıiı halletmek için 
tedbir 10e,.U.t partisinin ikiye ayrıl. Blum, Oryol ve Serol taraflarmdan 
mMIDI ~.edecek kadar vahim ~ 1arfediılen emekleri hop çıkarmak 
oder verebilv. Bu karara 1ebeb evelkı mab&dile grevler eanaauıcla takındık

. eeıı fe ruyonunun umumi ki· ları :vır Y: hareketten dolayı Pive 

Pırls ıretdlerllln 1111 ....., •11•11M1 •11n 
glnl l11 bllla11alan 1.~ ~~ihach 

hl 1 vatan! partisi akla gelmiyecek dalave· 111 eme relere bat vurmakta devam etmektedir. 
lıkendenm, Süveydiye, Anu.zda nafıa 

Parla. 15 (A.A.) - tı bakam, ma- ifleri vUcuda ıetirtilerek milnakeltar 

b
dent uanyl lhtlllfmda

1 
at~~~ ilin edilmekte ve fakıt cerek bu ifleri 

UtUn patron ft ame e t Uzerine alacak mliteahhid ve cerebe 
bir mektub 16ndererek milU müdafaa • plıpc:ak itçi ve uatalarm partiye kay· 
yı ve memleketin hayati menfaatlerini dedilmeai f&lt llıof\ıknuftur. Her itte 
temin etmek için itlere yeniden batla- oldutu &fbi bunda -da HUatı Cebbare 
nılmau lUzumuna ipret etmlftlr. en mühim rolU oynamaktadır. 

C.,danm m0tterek lyiliil namına Antakya, 15 (Huaual) - Ubdeainde 
nllfusunu lMima1 eden nuır, btıtUn pat- maliye tap ..... 1aı.. -" 
ronlarla ~ .. ı_,,a .... -....w bUIUUta • U, -. potta umum ....-

-r• -r-5- dürlilkleri ve Ziraat banbeı mtlcltlrlfl· 
riayet etmeie dant eylemektedir. 11 libi b~k vuifeler bulunan. fa-

Blttiln fabrilralann hemen bop1tll- kat bildin bu vaalfeleri yabus kendi 
matı ve bUtlln mOatahdeminin ıg nl· menfutl için kullanan mabud Hatan 
IPnda tekrar ite batfımılın, Cebbare, hiçbir f ırutı uç!rmamakta-

Bakan, nlaan 10nundan evvel tan. dır. Nilfuı memurlarım celbederek 
dm etmek arsuaunda bulunduiu kol- Hatay dıtrndaki bir takım ademları 
lektl.f mukavele mneleainl tetkik.mak nUfu1& kuydcttırmek için emirler wr
l&dlyle patron ve amele heyetlerini 16 mittir. 
nfunda toplantıya çaizrmaktadır. 

Grev bldiaeleri aebebile hiç bir ce
za tertib edilmiyecek, ip bırakıldığı 
anda iatlhklk keabedilmit olan tıcret • 
ler, _fabrikalann tahliyeainden ao~ 
derhal tediye ecUlecektlr. 

eı-nçUerın .aıı günü ı,e 
baflamalan muhtemel 

Macaristanda 

100 kadar yıhudl 
tevkif edildi Parla, 15 <A.A.) - :US Pöpl, Lö 

PopWer ve Umanite pzeteİeri, Parla 
mmtakuı maden! aanayi uneleai sen • Budapqte, 15 (A.A.) - Polt., ya
dikalar blrlili umum! kltibliiinln bir hudi kanununa kll'fl miıllleme olmak 
tebllllni nqretmlftlr. Bu teblitde ma- üzere "Macar devleti aleyhine bir boy
deni aanayl llemindeld ibtil!f için aert kotaj., tertib etmif olmakla itham edi· 
bir hal ıuretl buluıımq oldutu ve aah len yib kadar kifiyi tnldf etmiftir. 
gtlntı tekrar ite baflanmaamm muhte- Mı nmıilerlnl 
mel bulundulu beyan edilmektedir. aaJl' n 

pro~ 
Tayyare labri"1alannda Budapefte. 15 (A.A.) - Havaa ajall-

vn biui •ı muhabiriadeıı: Nui mebfilleri. ik-
ltçilerıe patroaluua delerelerl. hll- madl YUiyette müteıudi7en mrtmek· 

ldlmeıtin mbmHlini Abu! ettiklerin.. ta olan buaurıuzluiu wdamar etmekW 
dea b6dlD ta1)'IN ~ 111 lfle~ki itimad hilai.DiD yeniden 
crnhr ... eımif ~. te .. lıllkıU 1-ar edecek .. Jlayel 

lllabaulll .. ytaıar ortaya atmeJrtadular. 

B Tı t k • b• S.WU,.etıJ..-bflller, clokuma eadtfııl.. 
• Q GreS 0 yeni tr tdall15UerlDdea blr çotum yol Tiril-

• k mit olmuma ratmen vuiy.tln eDdite 
partı uruyor uyandıracak mahiyette olmadıluu be

Belgrad, 15 (A.A.) - Vreme guete-
yan etmektedir. 

aine BUkrqten büdirildiğine ıöre, Ta- • 
taıWo Jeni bir parti tefld1 etmektedir. Fransız -ltalyan tediye 
eeki Hberal parti adJannm bllylk bir 

c...u7u.. lrarp .......... .-... de ....... 11,-...., ... 9Uifeler lı.t ~rlal ~ ....... dl-
.._ ba kris u kaldl ~tar almak baklu Dldznlmıttır. Bu tedbire rektiflerlne dbl oıau,. muhtar bir beral partideki nifaka lrad nuartyle 
~·- ildıiclanlaa Wriildii)'Ol'da. rajmeG PiYer din itil federasyonu tıetWl&t baUne cettrmeıe çalııtı, Bun- be1rrlıbf1ercetmt ft yeni liberal parti -
-.... aala~ Baldwla, d.-ı lip- mecliainl toplantı)'& Plınmt. meclıia dan bqka Plver'ln eotyallet partW ata TataNeko'nun bu lefebbtllllnden 
lltiai deiittirü. Milletler ~- de bir Jr.arar tureti kabul ederek--. mW1 komefl tarafından asıla çıkan! IODl'a Bratyano ailesinin heıemonya
~ ..... 1&&7'-- Hoore it ........ 99- deleye bqlaıımaaım arar vermiı " iDii olan elemuılarla m8uMbMtıe bU - andan lnutuımq oldufunu lllve eyi• 

11 
:;-:illetler Cem17et1n1n tarafcla- bunun U-riıM MD ~ ilp e- lunmala dmml ettlll 18ylemnektedtr. mektedlr. 

._ Bd.. fldMara pldl. Hlk6.. dllmiftir. Bu m11tlenln wyallet kon,eylnln ıe-
~ ~ ~ " Milletler Anlafrnaslıfın ınenıef lecek toplmtıamda Wıla mevsuu edil-
... ,._ olaa llaillbl ... • açık . mel& beklenllmektedir • ...., ı-.ı. ifade etti. 8 b..L Bu anlapnazlık ao1yalıat partW ae-
~eclir ld ıeas ldncit.:a ~ ne1 sekreteri B. Pol For ile B. Pher L Sen JfJtlerwyonu partinin ita-

A11idük Ferdinand 
serbest bırakddı 

~ Sec'ı •• w...ı llanu va- ~~ huıUJDe! ytısUnden aylardan rannı kabul etınfyor 
tf&rt 'PartWniri ~ ~ berl"~U blr tekilde denm etmekte Parla, 15 (A.A.) _Sen ıoayaliat fe- Bertin, ıs (A.A.) _ Aqtdük Jonf 
~ "6zi ıeçbaa•a. tm -cimi ba deruyonu tarafmdan neıredilen bir Ferdinaıı d& Rab.bur aerbe9t bırakıl-
~ ualtanls M ,.. lmb rip eesfmjn tael~ için wliM tebliide federayonun haJarma hita • mıı ve Arpdilk, yükaek bir para cezası 
~ _ ....._., Mtlee .... bir takrir. ~tir.~. buma ben bir beyann.,,. nepederelr Mil fe tediye ettikten aonra Dqa• bmpm-
~ lsla WIJmı Wr ... nddetalit~· Si>TI~ -- bil' ini· cleruyonu mecliai tarafından 204 reye dan •)'fthmıtır. 
-.... . .._ -•. - WL D ıılıı o1..,... ld ..__ takta escü-h ,_, .. il' kh kartı 11500 reyle geçen çarpmba ıtl • Yunan • Avu.turya ticaret mtıahe-
ttf' i~ ttal 111· 'ni lroJW.. - Biaiaa basia meclilte ~- ntl verilen kararııı teyid edildip ka7 • d..W yunan • alman ticaret muahede -
._ ._..., MDletl• Cımtıtll wleeh ı-.. .-u-. bfbik Wr ekwiıeti w~ Bu karar mucibince llyle telif lçtıı ıı nhandan 14 niaana 

Franaıs ticaret nesareti, franm • i
talyan tediye an1af1"911 baklanda .,.. 
ı1n ııepttip bir teblilde llr:l memı .. 
ket aramda ldering liateminin kaldı • 
nldıp 'fle Mtbeat tediye uaullnUn .. 
nuldafuna bildirmektedir. Mal! borç. 
1ann n ticaret babyumm tedricen 
temyell ~ bir takım htudlmler lro • 
nulmuıtur. Muhtelit bir komiayon mll
badete muvueneaine nesaret edecektir. 

,.... ,, Dlsllrl cedld .. 

putlsl bpallldı 
~ılık, ltal7& lia! d • ....ı bllia oı.. itil> bilgAmetjn, Uin lra. I09)'8ls.t ,..d11 .. Datil&flar komiayo. lradar mlakerelente bulunulmapur. 
1- lr--~~ ~ slN Wr ......,.. .._ aqaf -..-cila bir parti tara- nu" nun bllJnnllne ratmen Plver ile Tedlyat )'UUn ·alman kHdaı an- Tunua, 15 (A.A.) - HUkUmet, '° -
.._ ~ 8• aralık ~- lmdan v.Ue~ takfin ~arak -.ıi· fechruyonun 4lier rlcall TUifelvlD. JlıpnNr ile~. kaklarda mUaellah nilma)'İflerde ve tab 
~ ~ MUl.tlw CemiyetiDe ..ı tuelemeii kabul elmc:ıli eafde. de ibb edllmebeclir rikttta bulunmq ve hamt deYletin bu-
IQ _._olan baihbk clereceebııe bir ..._ • I~ .a. Sen "-,il- .;_,__ _ ___ ... 1 7-Lll Apayd kukuna tecavUz etm•· otdua.·n,/l-- ....... 

... tud• ki Lonl s..il tarafmclan Xath "-ruyonu ~.auı -- ~ ın ..idi ., ... wuı uu-
llllteca.a:; kutı f.tuletler c.m,.- i• ~ ..a.wtta maWmWr oldukları k•mllarda sıkı bir ittifak • llV' laJ'I .. Yeni dUltur" adındaki 1'1mU9 
ti 1111111m ... , JUi ucrl t......_iu :.,: •;;:.~ olaa iki Jla !ark tem1a ...... w lftlılkp1llrm ..... Moüon lılJllr elçlmls B. Zekat nasy~naliıt fırkıunm fealıine bnr ftl' 
-... edilip ..................... bqwldl, .... .:::.:-::.:-.: Uf .............. .-....-- Apaydaa ......... ~.Bil- ..qm. 
~ .... ar&p mlaıaaatta tatllik nk ........ 11,t ır .... taf ............... Jdma ~ ~elsi. .. as ............. bJa- Bu tedbir, Tunua'ta w1ma gelen 
:::-- .,,... ... adedi - mil,.._ - Dua ..... ld' mı ft IJ ....... daftt etmekt:ıedlr. 0 

IOD karpfaltklar ilnrlne al~ • 
.... ..... .... -'bılia ~ olthmu. ...... olma711t &ıaı •ı .. ı.cs..,..--. bltma --~ ..... _______ ..,. ____________ _ 

Uyanan Fransa 
TAN'• Ahmed Emin Yalman, 

in ......... luırici .. c:Wıın tehlikelerin...,... - Aekibcla duy .. 
nık UT .... oldujuma anl•tarak eli.. 
)"Ol' ki ı 

"Hubm eonunct .. beri çok mü
him hidiıleler olamftur. Fr....., 
-..,. ...... .- r-ak :riiaüL 
cima pri kalmaya, birinci amıftaki ...... b,..tıme,., ilrinci ~79 
bat••m .... Yakan taraftan se1-
t.ı.lilrel..m eDCl"ııaile Y-.a71P cla
ıwk• c.abdan, lapuaya tarafua
daaa da kap111 ~..-. Afrika 
ile ......ıa ,vhı tehlike,. tliifalıit-

tir. laPJtere - ....... ~ 
bqlamq .. mütt-- ..-iJet ~ 

· R kendi. ... Mira se•iamiftir. _,., .,. 
ı--. d.hwlft ... Fraa•n• mili.ek 
•nchiı -a.ketler biNr -- •• 
VUfup sibniılerdir. Fraaaadm Al-
... ,. baldmMhki bütÜD kıarkulz 
riiyalan birw birw çıkmalt•· 

8ö,.Je bir harici tu7i1l ..... Fi •e 
aDU'fİclevua-..,diher ..,. .... 
men cliktatörlüiiD fil~ Ma .-a.o 
ni IMıld__. liaan plecıeıldi. S.-
,. ile --.ı. U11rmd•lri wçw • 
batM türMi tloldw ık imWim a... 
aWBDJ7&caldL 

Bq6n F ...... da..WwllNr-. 
IDUI için, l'&,.el m.hdtlll .-;w. Wm 
diktatöriik tecriilMei yapılıJw ... 
tecrübmin ~ .... ,. 
ile ...... ..... ...... __ ... mıilll 
bir köprü~ ...... . 

So.yaliet._. da,__ halk_.... 
ai hüldbnetl.-i, ....... _... ... ... 
....,. .... içtimai hıl ........ f&N 
----7• mı•• .. uJı•lardı. a. 
D- üerine ....... ,. ........... fra.. 

fl)Gl"Cla. Serma~ ---- ... rwa; kan.._ nmden ......._ ...... bir...., ...... sibi rahlfıı• 
...... batsa.teaia• ....... ...... .... ,.,....,. ... 

Abine olanık .., ..... cla7W' 
bnca IMil•· iti ... ....,..~ Wr 
PriiJtü imili.,........., 

...... .,......,. lraltiwi, ifrieiniat 
...... milli Wr ... ı, ...... ,.. .......a- ....... y.,._ .,. ... 
al ....... ~ fnınm ...,.ye1e_ 
rW seri setiııaw19 uiNfacak. .._ 
ele iKileri hofnad .....,., ........ 
:aaruri fedaklrhldan Pnil hotluiti 
ile brtılamalanru temin~ ~ 
htacakbr. 

İki mel lml1lb ........ - ...... 
-..iJ'etiue lllDlay blaT Y..a.--. 
fakat iyi niyetle hareket --... 

• • apilli~ ~ ... , .. __ 
4e bir mllJııılılln,.. Y&• 

.,......_ uch. taze•-· ................ ....,.:, .. ~ ,tca1 • 1ılıWlltıl fuH,... F 
... ~ .......... ıw -- mainl -.;lıımleld ...,..., ...... ...-.,; --~· k. t k t 1 ;.::--(&& DWI bir ....... içWe ha bhirolwktı. ~ .......... , ... -sıa- ran IS 1 a a re .. .-Jlietldfltilebqünd.a,... 
~lclifl ..ataılıa..:ak o1--. ç.,.. Gel9 lllrlWrl ....._ ,...._ Ml :.!:" * ~ mlcabldler • 1 rma müAlt ..... malzemeei ~ 
>::7.ı ~ 1131 _.il aeçimhri ~·- b• .W.. .._ .. ~ ,qmüta de• Akd • k d ptirebil9D muasam bir ı.-... .._ .. ~ı.cn .. ....,. kar- riDitebip~.Fakatltlk6- ........ JltNedllmeldıldlı. enız ıyısın #\1 haline .... ~~tir. Baiti~ 
~ ~ _, ....... ına ... metin, eı- kmcli ........ ••ıaplan U iPa ~· berah.r crnw 'il. 
~ .......... pMtW ....,._ .......... Wr IMilM ......... tin. .. ....... p19..t• çalqmak ..... a..; 

N'~~,:ı- :...r--..:;t' ... ~=--, lrwl'de i!:"..!;':.~ta!t'-. _,, .. .-,........_. ...... ::.:=~=m UN~ .. 1 

~°'-'llflardar~Ba,'-ir,....;;. luıkilra........., putiulat ·,.. IJlil lalltllh~aJıd-... ... lall&+~ =-~!-""'••1~ c113n_w .... yltetldlatıba.--.·-· 
~d~!...~ ... _...... ................... tıemiaettiiilrallllt ......... Padl,1S(A.A.)-ı.u ...... ..., .................. ..,., .. -- »•:.. . .::: ~ ....... ~ıklralmq~ ... ~ 
tı-...;:~ m..nıa.ld an.. ,- cle ltw el•eriflklir· ç.,.lı ..... riıl ~ eltlM lk J'Wp9. dla ...... 4ıf. DID ......_ .w.tw tW4etle *"' Vh• ••• ltPI •••• ..wı _,_.. .......... P: malamele~a 
~~ Edeatlile ........ p latlk'-ti içbt telallb ............ Mrlclye illan B. Bonae De um bir kavemet edl,orlardı. Bu muıravem.t a.....ao.. ile v.1_.. ..,.., ... .-. ~ ._... 
t'iel ..,. ftllDlkte6 P..a.t ... hMWrl ........,._ ......... P• atSrtltmecle bulUlllDUftur. &lleye doiru aaydlamıt ve biı'u 80D• t.mc nmftMla ;,ol.- ale ..........-.. Jeoek Wi' ~'" ~~liyeti 
'it ~ iltll'n.el •ı·ı 11- .. rll)et ame.ati ......... llw;- Bu lli,aretia, BB. Daladlıe n Bon • ra da Ml'i bir rlcata in1d1Ab etmiftir edeW'm•• açm, pmclıd.a "1ıeiıi& 
~ ~~ malaaWet ... ......_ tliıa ........... T ..... pea11 ltla .... neala l;ondnya yapacakları M1abat Bu ıaretle de franldltler ful& ı.h Mü,,_.,er için ""'61rWr ktl!""• .......... A~, ukM 
l-....."".._. ..._ MIJlk •Sı eei .._ tir. q. ltlıba • athP' 11 w,.. etrafnada fikir teati etmek isen len pyret •rfetmeden San Jılalteo kaaa. Perpte1aa. ıs (A.A.) - lted _... lıa:blinl. M~ ~tama "' . .... 
~· ltaetl ......_ puıti W • .. ız'r 1-. •••• ti•.......... ol...... ....... ... ealAldyetli bllmı lfPl imlrlnmı bulmllflırdır. kamlar, frankl• kıtalann ltlratl• D•· __..., ........ ~ ealtltl 
~ .ıw.., l:- slbl ...._ a· il ._.ııdı ehWltli defll1t ç.,m. müfiller, h ..... hnla dat lfltr .. ....,.. Gwral Aranda, htddlmetsiJerden lemeleri doı.ysliyle Kataloa,....... ...... .... illa J'ftl tetkillt ----~ 
~ taW .:' "-4'e be- ._...,...._......,... ......... ma Laedra,. clde111ded lwlrlrıpdın mlltellddicl toplar aJmdıP,ı " birçok ecek mlllalm miktarda mllhd1f llllh .... ılllkılir. Mwnafila b6tlııl 
,.. ,..., s..., ......... isinde - teldlcioddlr. ç.,.......,. .......... lllMILlıberlerln ........ mltralfk. Psirildililll ~. 911-k ... 111.amı telllln.......... ..... ~ ~ _ .... _~ 
~~ Yaldl••• .. ler111 .,.... • ...,..,,. ld Mwllul • _.., .. • oldulmua ~- ı • mltral)'lalerla mikdan, iki fıra,. alelacele tedbir aım.kta4•1ar· teW ,....711 ukerlettimaeJl c111•~ "'6.., .................. 7& ....... , ..... ., •• v. ll•ım-IW ' tıethi• yetecek bdu bllytikttk Son B D---ı --"'-'-' .............. iktia4i,...... 
"ila ............. ~ .. km •ıkH ... _.,.. olaa baflra AJm•aya U, Rlriipaeler baberleft llre, fran1dat Jataler 

0

AW. • ~ •paAJ9 .., .... - sın·am- W..,. edecek MJI .. . 
ti b~•ni •,.. ...- tuıh-.- cllflt ulwd• .,... ol..,.Jr, ç.,.. Allmnya De • ....,... abclen 11 kilometre uakta idilK ,_,,., eld • C91h• reiai eimlerclea ... -. ... "-;:::~•t ç.,.11~!' k. .... ,.'la adsr ••• .._.. ..... nm tatltllderlnde tdran ._ ı:ı Franlcü,,_. ..4W...U · Parla, ıı (A.A.) - B. B08e, W .... "..._. .._,.. ~ ~ 
~ 8sl • C.S-laafta iMi pu- oelW ...... itla6 ld .. _. ..... &a1emek ıpn. ..__ U. Mt6::o.ed la-•-~- 0 blıla llpallyama ,_ı Pula llftri Bay &itana. "'ilm!!'9111dir. Y .. rs.-

.._ ............ .,.... ,. Waı.liıta • mis rwda __. ':,; - .,___. ...... ......... Pulma lludBMl Jııt1Nl - ....... 7ma ................. ~ ............... w.. ., . ....:;;.:~a.:--,...· .. ·~ ti (A.A.)- ........................... ti ............ , ................ llıtiilllfjlrQ 
T -. • ._.il aı: ._,, F ._. • ......... .. 



-41-

Prof. Pitar akdeniz hav2381niıı 
ilk medeniyetini anlatb 

-30- Yazan: M. Şevki Yazman 

Profesör 
· ovrupalı 

"bu medeniyetin 
değil, asyahdir" 

esası 

diy~ 
ihraç harekatı göstennittir ki kara
ya çıkan düımanın en zayıf zamanı 
kayıklar üzeride sahile yaklattıiı 
andır. Dü§man piyadesinin açılıp 
yayılamadığı, tüfeğini kullanamadı
ğı bu anda iyi yakalanan diifman 
az bir kuvvetle de ezilebilmekte ve 
hele müsavi kuvvetlerle kartılanrr
aa karada tutunmasına imken bıra
kılmama!dadır. 

İstanbul, 15 (A.A.) - Profesör Pi
tar, bugün verdiği koofaanata bilhaa
sa dcmi§tir ki: 

.. -Yontulmuş taş devri medeniye
ti ile cilalı taş devri medeniyeti arasın
da o kadar büyük bir fark vardır ki her 
hangi bir mukayeseye kalkışmanın im
kanı yoktur. 

Paleoletik devrinin insanları, göçe
be, avcı ve balıkçı idiler. Ne ziraat bili
yorlardı, ne de ehli hayvanat tanıyor

lardı. Bu insanlar, hiç şüphesiz et ye
meklerine ötede beride buldukları 
meyvaları da ilave ediyorlardı. 

Neolitik devrin insanları ise beledi 

Buna kar§ılık düıman piyadesi 
bir defa bu güç durumdan kurtulup 
karaya yerleıtikten ve ger:ıilerinin a
teıine dayandıktan aonra bizim za
yıf topçumuzla asla geri atılamaz. 
Bu cihetten de sinsi bir alayla iğne-

idiler: lediği türk komutanlığının eski usul ta-
biyeleri kendisininkinden çok üstün Ehli hayvanları vardı: Köpek, öküz, 
idi ve hadisat da gösterecektir. domuz, keçi, koyun .. 

Hot kendi geldikten sonra sahil Bu insanlar, hububat ekiyorlardı: 
muhafazasmda alınan tertibat eski- Birçok buğday nevileri, iki nevi arpa, 
ainden pek farklı değildi. Yegane iki nevi darı. 

Bu insanlar, ekmek imal etmesini 
husule gelen fark ihtiyatlarm ene- Mesudiye zırhlımız yana yatml§ V"•iyette d 1 af ·1 ~l 
hemiyetli noktalardan bir hayli ge- ._ biliyorlar ı, e y ı ı e ag ar ve mensu-
rilere çekilmesi idi ki bunun türk du ki gelecek kuvv~ nihayet 80-100 girinceye kadar yarımadanm üze- cat imal etmek için keten zeriyatı yapr
ordusuna yapacağı telafisi gayri bin arasmdadrr. Bu kadar kuvvet rinde derin bir ölüm sukutundan yorlardı. Bu insanlar, çömlekçiliği, de
kabil zararlan ileride göreceğiz. öyle alabildiğine dağılamaz ve tabii batka bir teY hissetmediler. Kim bi- niz ve nehirlerde sefer icrasını ihtira et 

Türk sahil muhafaza kıtalarmın en zayıf noktayı arar. Bu neresidir? tir yanmadada kimse kalmamq di- mişlerdir. Bunlar, Avrupanın bir kıs
bu mühim vazife uğruna uyupnuf Görmek çok güç değil ama bunun ye belki sevindiler de. mında göllerde kazıklar üzerinde kasa-
kalmıt olmalarmı bir i.n için varid için gurur değil göz ister. Etraflarma bakan Mehmedlerin balar vücude getirmişlerdir. Bu iş, bin-
görsek bile, talim ve terbiye maksa- korku olmasa bile yüreklerinde bir lerce ağacın kesilmesini ve bunların iş· 
diyıe bu en mühim atayıarm daha Karaya asker ~ıkartma acı hissetmemelerine imkan yoktu. lenmesini zarurı kılmış otan muazzam 
gerilere almmasında makul bir ae- Şu kartılarma 77.000 insanla dünya bir iştir. Bu insanlar, böylece bir araya 
beb olamaz. Bu alaylar pek ala ea- 915 seneei nisanmm 25 inci sabahı tarihinin yazmadığı geni§likte bir gelmek suretile ilk beldeyi ve hiç şüp -
ki yerlerinde de talim görürler ve ortalık ağarırken Gelibolu adaamm armadayı çıkannak için Londra'da hesiz ilk kanunlan, ilk içtimai ahlakı 
yürüyüf yaparlardı. Bu hiç bir vakit dik yamaçları Üzerlerinde tüfekle- nazırlar toplanır, meclisler aktedi- vücude getirmişlerdir. 
füzumsuz gerilere sürüklenmelerin- rine dayanarak denizi sözetleyen lir, milyonlar saçılır, Seli.nik ve Ka- Bu Alem, medeniyet tarihinde mey
den daha tehlikeli olamazdı. seyrek nöbetçiler sahilden çok uzak valadan kayıklar, mavnalar satm dana gelen yepyeni bir alemdir. Acaba 

Bütün bunları harb vakaları göa- olmayan meaafelerde muazzam bir almrrken onların batına bir Alman neler olmuştur? Bu devirleki Avrupalı
terecek ve bize anlatacaktır. Fakat armadanm kara siluetini gördüler. pafASI (bu o vakitki Mehmedlerin lann sadece selefleri olan yontulmuş 
turada entere&an bir vesikayı yaz- Bu muazzam annadayı ne bu bo- tabiriydi) gelmif, onlara top bulup, taş devri insal\lanrun ihtira etmiş ol-
madan geçmiyeceğim: ğazm kıyısında Greklerin hücumu- cephane tedarik edip, kıtalar yığa- dukları maddi istihaleleri takib etmit 
Kitabınm büyük bir kısmmı hem- nu karfılayan Trovalılar, ne Daryü- cak iken kim bilir hangi densiz bir olduklannı mı kabul etmek İcab eder? 

ıerilik aaikasiyle hep mareşah öv- sü klll'!dayan GrekleT ne de Haçlı dütünce ile turacıkta, hemen gerile- Böyle bir faraziye, ihtimal haricinde
meğe hasreden Pruayalı General seferlerinde Fredrik Ba.rberctsarun rindeki an"tta ihtiyatta bulunan a- dir. Böyle bir tekamülün üzerinde izle
Kannenıiesser ne de olaa askerliği gelitini kartılamak için bekleyen laylanru da alını! ta kilometrelerce rine hiçbir yerde tesadüf etmemekte
dolayı&iyle bu noktadaki yanlıthiı türkler görmemişlerdi. Hatta dünya gerilere götünn~tü (Mehmedcik, yiz 
anlllllllf olacak ki - böyle bir §ey tarihi bile bu zamana kadar 77.000 kendi düzgün Jojiği ile alman paıa- Bu yeni medeniyetin esası avrupa
itiraf etmemekle beraber - Llma- insanı birden karaya döken böyle smm guya bu alaylan UY11fulduk- 1t değildir. Acaba nereden gelmiştir? 
nm tümenlerini dağıbtını anlattık- bir armadayı kaydetmemiıti: tan .kurtarmak için gerilere çektiği Hiç §Üphcsiz hububatın kendiliğinden 
tan aonra gayri ihtiyari ve kelimesi Onde dünyanın en kudretli iki aafaatasmı nereden keatirebilsin ta- yeti§ip yaşamakta olduğu memleketler-
~elimesine §Öyle aöylüyor. "lngiliz- deniz devletinin ( lngiltere ve Fran- lim ve yürüyüı için illa bir sürü ge- den, ehli hayvanatın gelmi§ olduğu 
)er ancak garb cephelerinden ve a- sa) korkunç zİrhlılan, (K.üin Eliza· rilel"e citmeie ne lüzum vardı) bu memleektlerden gelmişlerdir. 

buğday, arpa ve çavdara mAIMm mik
tarda tesadüf edi)ebilcc:eğini öğTeanif-
tir. 

Filhakika, kayda şayan bir hadise
dir ki, kendiliğinden yetişip yaıaınakta 
olan bu hububata Suriye'ye müteveccih 
olan sathı maillerde teeadüf edil~kte 
olup Akdenıizıe doğru olan satilı mail
lerde rast gel.inmektedir. 

Aaronsonh'm kefifleri, fevkal!de 
mühim idi. Bu keşifleri, bir rua neba
tat aliminin keşifleri takib etmİiftir. 
Rus nebata alimi, Vavilof, hububatın 
asıl vatanını şarkta daha uzaklara, Ef
ganistana kadar götürmüştür. 
Şu halde, fimdi icab eden malt1mata 

sahih bulunduğumuzu söyliyebiliriz. 
Hububatın mcnşeini Efganiatandan 

Mannaraya kadar uzanan bir coğrafi 
sahada aramamız icab eder. Ehli hay
vanatın bize fimalde Ural. Hazer mın
takasında intişar dairesi daha geniş 
olmak üzere aynı eraziden gelmi1 ol
maları muhtemeldir. Şu halde meaele
nin iki unsuruna halledilıriif nazariyle 
bakılabilir. 

Üçüncü bir mesele daha vardır: 
lsviçrede göllerdeki meskenlerde -

ki bu mıntakanın en eski neolitik'ine 
aid olan meskenlerdir - tesadüf edilen 
insan iskeletleri tetkik edildiği .zaman 
görülür ki insan kafatasları, brakise
fal tipindendir. Halbuki hatırlaraınız 

ki, muhtelif paleolitik zamanlarda do
likoeefal ırklar olduğu esaslı bir hadi
sedir. 

Avrupa toprağının yeni sekenesi o
lan bu brakisefaller nereden geliyor
lar? Bu fiziki karaktere malik insan
ların sakin oldukları eraziden ıimdi, 
garbi Asya, brakisefallerin büyük bir 
vatanı grni gôrunmcktedir. Bu braki
sefaller, dinarık ırk ile alpin ırka vü
cud vermiş olan başlıca iki tipe men
supturlar. Hatırımızda tutmak icab e
der ki, brakisefal tipler ilk defa Ofne
de - Bavyera • mezolitik biı: i&taayon
da zuhur etmiştir. Ofnenin bu braki
sefallerine şarktan gelmit olan bir 
pi§dar nazariyle bakabiliriz. Bu euret
le mevzuubahs meaelenin üçüncü un
suru meyahında bunları nakleden in
sanlar, garbi Aayadan gelmi!)erdir. v~ 
Anadolu .ayru UIDl!nda hem ilk vatan 
hem de Avrupayı lakla eden inanla-
rın taki.b etmiş oldukları ~ olarak 
görünmektedir. 

Bizim ılutamızda yukarıda işaret et
mif olduğumuz iki ırk - ki efradı çok
tur • türk halkının büyük bir kısmının 
aynı ilk köke menaubiyet iddiaaında 
bulunabilir.,, 

navatan için kwlanılmau ıbeıikuu 'bet, l:bndon. PNIUOValü; Triyamf, en :rakm alaylarm bile keacli 7..ı"- Uzun mllddet hububatın vatanının 
bahis olmayan kıtalardan ayll'abil- Majestik mrhblan) arta.da 1ao.na- rma vannuı, kendi &aflar.ında sa- dünyanın hangi kısmında olduğunu ta 
cliklerini Çanakkaleye gönderiyor- zörler, torpidolar, muhripler, daha vaflJl&Sı için en az iki üç saat lazım- yin etmek mümkün almamıştır. Çok es
lardı. Bu aebebden de Kiçner bu gerilerde alabildiğine nakliye gemi- dı. Bu yollan bol bol tepen Mehmed ki ve 19 uncu asrın bidayetine raci bazı 
mahdud kıtalarm küçük. Asya leri, arkalarında mavnalar, tatlar, bunu biliyordu. Mehmed gene bili- müşahedeler, hiç olmazsa tekrar bu
aahralarmda dağılmasını muvafık kayıklar, hatta aandallan iplere yordu ki kendilerinden haber varıp lunmut vatan gibi, Mezopotamyayı 
bulmuyordu. Bunda aonradan de- takmı.t bu yalçm kayalıklara doğru bu alaylar yerlerinden kalkıp kendi gösteriyordu. Fakat bu müp.hedelerin 
vamlı talebler karıısmda kalmak aürüklüyordular. yanma gelinceye kadar şu Allahın çoğu, bilhassa münferid ve pek az emin 
tehlikesini görüyordu. Bunun için de Sabahm alaca karanlığında daha cezası demir yığınlan çoktan sahili idi. Ve fazla olarak hububatın bir iki 
kıtalarını satıh itibariyle mahdud korkunç, daha çok ve daha kalaba- boylamıf, içlerindeki kolorduları nevini ihtiva ediyordu. Bu babtaki ma-
ola.n yarımada üzerinde kullanmayı lık görünen bu annadayı gören Meh- boıaltmrş, kendilerini sahi.iden at- liımat, ancak 1909 seensinden itibaren Şarta bağlı tahliyeler 
tercih etmi•ti. medcikler teli.fa düpediler desem bul k B u1ı kkakt . Mahk·.__,arı ,.:ılıotırmak _.,. .. r uz" e-"' kendil mıf unaca tı. u m a ı. sarahat kesbetmeğe başlanuştır. Devrı- w.ı..u :r- .,~ ... _ 

Bunlann hepaini tabii mareıal bi- yalan olur fakat korkuclaln d nb 9: Kendileri zaten ne idi ki? En toplu mize aid ilk mühim keşifleri musevi bir rine kurulınut olan yeni ceza evlerio
Jemezdi. Kararlarmı ekseriya bir- rini de ıaıırmadılar. Ay ar a en buhmduklan yerlerde bir takan. nebatat alemine, aarensohn'l medyu- de, cezalarını çekmekte olan mahkUm-

Ankara: 

Öğle Defriyatı : 
13.30 Kanşık pli* 

netrintı - 1-1.50 Plik: Türk musikısı ff 
ballt ..,.ıw.. - 14.45 Dahili ve harici lıl' 
berler. · 

A.qam. Defriyab : 
18.30 Plak ııef 

rintı - 18.35 Çocuklara karagöz (}{ÜÇ~ 
Ali) - 19.15 Türk musikisi ve halk şar~ 
lan (Servet Adoan ve arkadaşları) - 20. ~ 
Saat ayarı ve arabça oeşriyat - 20.15 'f~ 
musikisi -.e bük şarkıları (Hikmet Rıza l 
srlı:adaşlan) - 21.00 Hukuki konuııma ( r 
met) (Vakıflarda icareteyin ve bunla~ 
kanuni tasfiyesi) - 21,15 Stiıdyo salon f. 
kastraaı: 1 - Sydney Jones: Die Geisha. 
Cbopin: Pour vous !es larmcs. 3. Rac~ 
ninow: Eleıie. 4 - Becce: Zweite italieır; 
scbe Suite - 22.00 Ajans haberleri - ZZ. 
Yarınki prouam. 

İstanbul : 

Oğlc Iıefrİyatı ~ 12.30 Plakla ~ 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Pl~ 
türk musikisi - 13.30 - 14 Muhtelif ı-
neıriyatı. 

Akşam.neşriyatı ~ . _,.., 
. .. . 18.30 Şişli ~ 

evl ıoıtent kolu tarafından bir temsıl 
19.lS Konferans: Üniversite namına J)O' 
çent Eıat Raıit Tuksavul (Tansyon ve b". 
yindeki akiıleri) - 19.55 Borsa haberle" 
- 20.00 Necmettin Rıza ve arkadaşlan" 
rafından türk musikisi ve halk prkılatı "' 
20.45 Hava raporu - 20.48 Ömer Rıza ':; 
rafından arabça söylev - 21.00 Belı:ııa 
arkadaıları tarafından türk musikisi ve ~ 
prkıları (Saat ayarı) - 21.45 ORK~~ 
RA: 1 • Ofenbah: La bel Elen. 2 - F~ 
Endi yan love kal. 3 • Çaykovski: Na ta ..W 
- ?2.15 Ajana haberleri - 22.30 Plakla t11 
!olar, opera ve operet parçalan - 22.50 • 
23.30 Son haberler ve ertesi &iinüıı pro8" 
mı. 

Avrupa: ' 

OPERA VE OPERETLER: 14.15,,. 
lano - 18.20 Moakova - 19.10 Berlin ~ 
19.45 Skottiı Recyon~l - 20.30 Paris - S~ 
fel kulesi - 21.Monte Ceneri, Roma -21.7 
Varıova. 

ORKESTRA KONSE1U,ER1 VE s&JI' 
FONİK KONSERLER: 1~ 10 Viyana"' 
20 London - Recyonal, Moskov .. , Mon~~ 
Ceneri, Sottenı - 20.45 Moskova - aı ' 
lano - 21.15 Luksemburg. 

ODA MUSİKİSİ: 16,35 Beromünstefo 
SOLO KONSERLERİ: 12.40 Monte~ 

Ceneri - 13 Stokholm - lS.10 Brcsla~., 
17.30 Stokholm - 18.30 Keza - 19.30 St~ 
burg - 22.45 Kopenhag. 
NEFESLİ SAZLAR (Mars v. &.).: 19' 

Frankfurt, Kolonya, Laypzig. 
ORG KONSERLERİ VE KOR~ 

16 Vartova - 17 Prağ - 18.10 Münibd.., 
18.15 Laypzig - 18.30 Hamburg - 20' 
penhag - ?2.5 Paria. 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Alman~ 

n - 7.10 Kolonya - 8,30 Alman istaal'a" 
lan - 10.30 Hamburg - 12 Alman is.,, 
yonlan Ye Viyana - 14.10 Frankfurt. ~~ 
lonya, Laypzig - 14.15 Berlin - !~ 
Stokholm - ıs Stuttıart - 15.20 Haml>U'" 
- ~ AliıWi istasyonlan - 16.30 Pari~;, 
P.T.T.- 18 Berlla-18.20 Breslav-lV 
Frankfurt - 19 Monte Ceneri - 20 ~ 
istaayonlan - 20.45 Tuluz - 22.35 Bud' 
peşte - 23.S Kopenhag - 24 Bedin.~ 
furt. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stuttpd 
21.35 Buclas>e1te (sican orkestrası). J 

DANS Mttzıoı: 14.25 Münib - 21 .1 
Sofya - Z2 Sottenı - 22.15 Stokholnı ~ 
22.30 Droytviç, Prağ, London - Recyona!.l 
23 DroytYiç, Lüksemburc, Paris - ~ 
Moskova - 23.15 Milano - 24 Koloıır 
Münib - 0.30 Milano. 

Aleni teşekkür 
bır. m· i nakzeden haberler üzerine nasıl tallın etmiıler ve nasıl öiren· B ı k rkm !arın ke d" · t kl · ·· · h"' kmü Bir avı..- türk eri. u er er o ı- nuz Bu ke•ifler Filı'stın· 'ın' muhtelif n 1 18 e erı uzerıne u .. ·vı·mı·zde b"ır hafta ,.~lıştıktan .,,.. _ ... ~ b esnada kendi asker mitlerae öyle harekete geçtiler, ıöz- · -Y • :ır ' mahk · · · af d ""' :s- ....,,11"' 
:vermege ve u - ~- yacak, kaçmıyacak, fakat oldukları noktalarında yapılmıştır. Bu keıifler veren emenın reı.sı tar ın an P" ayrrlan w giderken beraberı"nde kıf 
lik tecrübelerine dayanmaya mec- ler gene ileride, tüfek sene elQCll •• --lerde en"yec-1·)erdır· . ta bag~lı tahliyelerine karar yeritebil· _... 

"- oa bize bu memleketin •imalinden cenubu- tl" b' · • · · .. .. drv burdu ve öyle yaptı ... ilah" riye haber verdilr. s mektedir. Mahkiımların evralilarına me ı ır ıgnemızı aşırıp goturen a 
1 ! (Sonu var) na doğru kcndiligınv• den yeti-ip y~ıc1yan h'· · t' · b·ı d'ğ' · k d dt Jyi ama, kumandanlık hassası, at- - DÜflll&n g iyor s -:ır- mühim bir takım huausl.a.rm iliveai au- ve uvıye ını ı mc ı unız a ını 11"' 

ratejik :görüt diye bildiğimiz §eYler Telaı ve korku yok diyordum ve bu- retiyle Bakanlıla g6nderilmesini, ad- gece içinde üzerindeki iğne ile beti' 
nerede kalır? Bir kumandan mağ- nu bugün de ıunclan anlıyorum ki ..ha- .,.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. liye bakanhlı büıtün cumhuriyet müd- ber bulmaya muvaffak olan Doğanb'1 
lup olduğu zaman ''ben ne yapayım hın alaca karanlığında 200 büyük harb E yazan: Alexia Tolıtoi No: 60 --= dei umumiliklerine bildirnıiştir. Tah- merkezi komiseri Sadri Altmtuğ i~ 
dütmanm ıu ve §U hareketi yapa- ve nakliye gemisini önlerinde gö- _ _ liye olunan mahkiimların cezayı ge- muavinleri İbrahim Başaran ve ll~ 
cağını nereden bileyim'' diyebilir renler bu gemiler ve arkalarında : : rektirebilecek bir suç işlemesi veya ri- Çetinere, 180 numaralı polis meınıJ 
mi? Hayır. Büyük kumandan elemek sürükledikleri mavnalar, sandallar : : ayete mecbur olduğu ,artları yerine Hüseyin Oğuza ve arkadaşlarına tP 
yalnız iyi kararlar veren demek de- sahile yanafıp da atet meaafeaine : : getirmemesi halinde tarta bağlı tahli- dir ve te§ekkürlerimi beyan ederiın. 
iildir. Düımanın ne yapacağmı kes- girinceye kadar tek bir ku11un pat- : : ye kararının geri alınacağı da bildiri!· Operatör Doktor 
tiren de demektir. Maretal biliyor- !atmadılar ve gelenler bu mesafeye ~ § ı mittir. , , Şevket Pek; ~ 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ~ıııııııııııııııııııııııııııııılııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı .. ı~ 
- Çalsan belki daha iyi olurdu. luımdır. : : geçmiyordu. Aakerler .zorla bazı bo- ralık edildi. Ve bizzat Nataliya ~ 

Söyle bakayım bana, iki koyun neden Ovaei, Çingenenin yakasına aarıbp : : yarların evine gidip, onlara, bu gülünç lovna'nın kalkıp Preobrajenkoe 
öldü? İnekler neden keyfsiz, sütleri vahşice bağırarak suratına yumruğu : : vazifeyi yerine getirmek üzere der- giderek affını ve avdetini temin cf1fll 
neden ağza alınmıyacak kadar koku- ~rleştirdi. Çingene eğilmiyecek olsa : : hal Preobrajenakoe'ye müracaat etme- si lazım geldi ... 
yor, neden? (Ovsei, kenarına doğru c-- ikinci yumruk onu öldürebilirdi. : : le~. emrini getirdile~··• İhtiyar prens Çar Petroya gelince_ Bu gibi rttıl 
ğilerek masayı yumrukladı.) Nede:ı K.onstantin kardetinin önüne geçerek : : Prıimkof Roatovskı bacakları felce zaralar karşısında beyhude bir şaşlc.,r 
bizim karıların neden sonbaharın de- nefretten tiril tiril titreyen Çingene- : : uğradı .. Bir .takımları hastalık bahane lıkla insanın kollarını havaya 1caıdıf 
vamınca karınları ağrıdı? Niçin yedi- nin omuzlarından tuttu. : : etmek ıste?ıl~rse de muvaffak ol~a- maıından başka çaresi yoktur _al 
ğim yemeğin bir faydasını gönnüyo- Çingene sallana sallana dıprı çıktı. : : d~lar. Emrın ıfasından kaçn~~k ım- ade nefer kaftanı iledir ve hiç 
rum? Çünkü nazarın değiyor 1 O fırıl Konstantin onun ardı sıra kol\lp ya- : : kansızdı. Bu utanca tahammul etmek .. tb . . t kt d pr"eö' 
fırıl donen tek gözün.... kaladı, ite ite dışarıya, sokağa çıkardı. : : gerekti. Preaburg'un kütüklerden ya- r~k .. e.~ı~n~:ı aşım:a a kır~f z; i'" 

Çingene, bıkkın bir tavırla: Çingene, tek gözü ile, uzun uzun ara- : : pılmış sekiz köşeli kulelerdi, üze~leri ~'ı::.nve \uı:h?~e~şa~~ralı ~a ~ 
- Delilik etme, Ovsei, dedi. Senin balık kapıaına baktı - aanki onu bakı- : : çayırlı ve toplarla dolu ka eme §ıvle- d' b 't b' t b ı'· 

· · d M b · - : . be d 1 .. il .. d B e ınce ona aaı ır e aasına ç ~ t gibi zeki bir müjik... şı ile ateşlemek ıstıyor u... eyus ır : : rı, yaz ça ır arı gor nuyor u. un- k ktad B 
1 

r .,e 
- Konstantin, nasıl küfrediyor, gö- tavırla: "Hele dür, hele aabret" dedi. : : lar bir ruau delirtmeğe Wi idi Ma casına çı lfllla ır. oyar a 

: - b' ·· ad 'b' la 1•. • kolniçiler utançtan yüzleri morar . .d rüyor musun? Deli ben miyim? Elini yanağına götürdü: Kan akıyos- - : nasız ır ruy a gı ı oyun rea ıte a- b .. 
1
.. d d ha b 

1 _ _,..,.,. 
d bak : - d h ..ı....d k u gu unç uma a zır u unu- ,., Ovsei, parmaklarını oynatıp yum- du. Sokaktan geçenler önüp ona • - - raaın a uuu yo tu. 

1 
.
1 

. k b 
1 

_..1.1. k 
1 

_._t~ 
d . ç· b : : e çı erı a u OC'Ul ıp u az ar n.,r 

ruklarmı sıkarak sofradan kalktı. Çin- tılar, gülümse ıler. ıngene atını : : Kaba re8imlerle sU.lü bir aalonda; mektedirler. Ve, gece, Lö For'un 
genenin uzun boylu söz söylemesine kaldırdı, ağır adımlarla, gcliti giiul = : koyu kırmızı bir taht siperi altında, rayında ziyafetler ve irkiler de.,aıı' ._. 

1 · d · 'k" · d yürüdii uittL : - k d' · ::ır ır lüzum yoktu: kı kar eşın ı ısı e - e : : kıral Frederiküa en ını beğenmİ§ce diyor ve Nikita Zotof, bu Ufir, el 
gürbüz, iyice doymuş adamlardı. Çin· - 1 - : ,. : tavırlar takınarak ot\K'uyordu :bqmda "hükümdar papa", Kukuy'un ve pt i'İ 
gene ihtiyatla ayağa kalktı. Bu i§ ilk baharda batladı: Kediyi Birinci Petro, 1>ğlu Alekıi'ye kiliaelerdeki ,anlaTua kalduılmaana bakırdan bir taç, sırtında üzeri yıldız burg'wı bu aoytarl8ı da orada bii1' ~ 

- Zorla dostluk olmaz. Ben ıenin i- güldüren fareyi ağlatır. lki kıral biri· nezaret etmeftni emrdi1.,0' lada doDılm>If beyu aatenden bir kaf· sürmektedir ... Ona şöylece bir baJdP" 
çin iyi çalı§tım. Sana teşekkür ederim birine haııb ilin etti: "Poloaya kualı" tan. tavfM1 ~ndan bir manto, ayak- bile iğ~nç bir ,eydir... _ J 
(Klim verdi). Hakkımdaki dütüncen ile "Presburg baftClµ-i, Yavuza ve Ku· İfln baflangrcmda gene Petronun yıa oilUGtm yaptıklarından ihtiyatla larmda da trkırdayan mahmw:lu uzun Ve ifte _bizim tamamiyle malf"'_:,, 
başka türlü ise ne yapayım... ~alnız kuy kıralı". Pre.t>urg kıralı bütün po- her vakıtki eğlenceleri bahis mevzuu bahsedildi. Çariçe bunlardan bir fey konçlu çizmeler vardı. Ağzında bir L 

b · Go ..:ı--• Lö' F • oldug·u sanıldı, fakat her gün, sonra- anlamaksızın "Ne yapayıın?" der gibi ,.ubuk. !•i tamamiyle ciddiye alarak mamızı niyet etmiş olan o mclUl' ·.ı ana paramı ver... tieşnıleri, ruuı, un ve orun a- :ır r ol'~ 
_ Hangi paranı? laylarını almıttı; Polonya kıralı iae ki öncekinden daha tasalandırıcı yeni .kollarını açııordu. Lev Kiriloviç, etrafına yıldırunlı bakıtlar fulatıyor- bancdarın dinsizce tavsiyelerile .1, 
Ovsei kardeşine doğru, kavgayı 0 ö- streliç alaylarının en mümtazlarını ..•. yeni ukaı:lar çıktığı göıüldü. Boyar- küskün, tekrarlıyordu: "Ne yapalmı? du. Fakat ona diılı:katle bakılınca Fe- ki - Moekovadan bin kadar dial' ~ 

lü gözü ile seyreden bıiyük anaya doğ- Fedor Romodifbovski Yuriyeviç, Fre· lar. stolnikler iki kıratın maiyetine ta- Çardan, usulü dairesinde mühürlen- dor Yuriyeviç olduğu görülüyordu. diak muavini getirttiler. Bunlar• ~ 
ru döndü: deriküs adı ile Presburg tahtına çıka- yin edilr.:ıeğe başladılar. Petronun ma- mi§ bir ukaz aldık .. Gidip kendisini Fakat haddin varsa ona memnuniyet- l&hladılar, atlara bindirdiler, ve ıce1 _ Bana parasını mı emanet etmiş· rrlmış, 1van lvanoviç Buturlin, bu e.ze- iyeti adamları büyük bir ~hemiyet ah- bulunuz, uka.zı geri almasını kendiain- sizlik eseri göster. Zinovief illllinde 1' 
ti? Ben ondan para mı almıştım? il earhof, müstehA ve haris miuçlı, yordu. Boyarlardan çoğu kaygılanı- den isteyı;iniz.~" Fakat kimse Petronun bir asilzade i.atihfafla yere tükürerek dilerine merhamet göstermiyere r/ 

- Ovaei sen allahdan korkmaz mı· fakat her türlü gürültülü eğlenceler- yordu: Unvanlar ve rütbelerle bu de- huzuruna çıkmak tehlikesini göze ala- böyle bir harekette bu1unmak iatediii kerlik sanatını öğrettiler. Fredet 
ım? Ayda yarını rubleden çalIJtığım den mükemmel anlayan bu adam da receye kadar oynanılabileceği hiç tah· madL Bu di~likler.inin niba)'ICt ge- gün. b.iır mlijiık ........ biadirilip dıı~ IÖY.le diyor.-
miWdetc Mel iki buçuk ı\lblmı gla>M fol91111~1Ji•ll~-odilm-. Adihmmi~is-~Ma1q..IGsW..'· •· _IMJ_,. Jiılkat .-ıe;tw ti ili' r•e•wk•1''• iotfli ~uııı' 
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Bugünkü yarınki maçlar 

Balkanlar daha 
iyi birleşm.elidirler 

ve 

Först viyennahlar 
yarın 'geliyorlar 
Ankara muhteliti nasll kurulacak ! 

(Ba§ı 1. inci sayfada) 
sayede biz, müttefik memleketlerin 
hadiselerini günü gününe ta.k:ib edebi
liyoruz. Fakat, bu kafi değildir ve dol
durulması icab eden daha nice botluk
lar vardır. Hele şu hakikat bize kor
kunç göründü: türk gazetelerinin ne 
Belgradda, ne Atinada ve ne de Bük
reşte bir tek muhabiri yoktur. At.inada 
Belgrad gazetelerinden yalnız ikisi
nin muhabirleri vardır ve mevcud bun
dan ibarettir. Belgrad gazeteleri de 
BükreŞte iki muhabir bulundurmakta· 
dırlar. 

Bu vaziyet böyle devam edemez, de
ğiştirilmelidir. Bundan başka Balkan 

Först Viyenna takımı bugün atan· ' ~ memleketlerinin edebi ve artistik cere-
bulda ilk maçını yaptıktan sonra ak- Bugünkü Spor Hareketleri yanlarını da takib edebilmemiz lizun-
şam treniyle hareket ederek yarın sa- dır. Esefle söyliyeyim ki, biz henüz, 
bah buraya gelmiş bulunacaktır. BÖLGE KUPASI biribirimizin üstadlarımızı tanımıyo-
Vienna'nın bu seyahate iştirak et· ruz. Bunun kin baıı.şehirlerimiz ara.sın-

. Ticaret lisesi. lnf88.t U. mektebi ~ T 
tırdiği oyunculara aiu liste federas- da kültür yazıları teatisi arzuya değer. 
yona gönderilmiştir. Bu listey.e dahil Ankara Gücü sahası. Saat 14 de Balkan konfederasyonunun temelleri 
sporcuların o/c 90 ı tanınmış ve şöhret- Hakem : Ali Riza bu yazılarla atılacaktır. Bana kalırsa 
leri memleketimize kadar gelmiş kim bunu yapmak gür. deg" ildir. Muvaffa-

Harbiye mektebi • Ziraat Enıtitüıü ~ 
selerdir. Bu sebeble gelecek takımın kiyetin uzak olmadığı kadar ... 
kuvvetli olduğunu pe§in olarak kabul Ankara Gücü sahası. Saat 16 da Dün için "lüzumlu,. olan bu if, bu-
ctmek lazımdır. Hakem : İbrahim gün "elzem,. bir ihtiyaç halini almış-

Ancak1 Ankara muhtelitinin alaca- "'" "" tır. İstikbal bir birliğin metanetine da-
ğı netice hakkında önceden bir mü- • ·· b t t" k a k taraftan mektebliler likine dahil olan yanacagına gore, u me ane ı ur ca 
talca ileri sürmek mevsimsiz olur. • ·ıı · k t k t · t l' · harbiyelilerin mülkiyeye 2 _ 4 yenil- amı en te er e er emın e me ıyız. 
Först Viyennalılar İstanbul karıı.ılacı.. M" t k b' "Balkan gazetesi" dalı 

T :s dikten sonra yapacakları bu ikinci uş ere ır • a 
masını yaptıktan sonradır ki oyun- maç yüksek mekteble~ arasında büyü.k doğrusu "Balkan mecmuası., fikri or-
larmın mahiyeti hakkında aşağı yu- bir alaka ile karıı.ılan.maktadır. Harbı- taya atılmı~ bulunmaktadır. Biz buna 
karı bir fikir edinmek kabil olacak- T ı·· .. .. B" ~nso"ler' yelilerin bugünkü rakibleri çok kuv- uzum gormuyoruz. ıze .,... ı, ar-
dır. vetlidir. Ziraat enstitüsü takımı gazi şiv ve redaksiyon organları lazım de-

şimdi Ankara muhtelitı"nı"n ne su- ld" B'l'k" ı.;. ·· t" halk tabakala terbiye nstitüsünü 6 - O gibi geniş gı ır. ı a ıs, uu un rı-
retle teşkil edilebileceğine gelince : bir farkla yenmiştir. İçlerinde Anka- na nüfuz eden geniş matbuat ile çalış-
Bölge futbol ajanlığının aşağıdaki ra kulüblerine mensup kuvvetli ele- mağa ihtiyaç vardır. Yalnız politika 
tebliğini inceden inceye tetkik ede- manlar vardır. Bugünkü maçla harbi. liderlerimizi değil, Balkan milletleri-
rek Viyanalılara karAı •Öyle bir ta,_ wl b' t' ' nin kültür liderlerini de bU matbuat k k l T T ye mektebi geçenki mag u ıye. ının 
r~ı; :çı arı masını münasib görüyo- anormal olduğunu gösterek, zıraat 

.Fuad (Muhafız Gücü). Sabri (Har
bıye) - Şükrü (Harbiye) Celal (Har
biye) Cihad (Muhafız gücü) - Keşfi 
(Gençler birliği)- Mücahid (Harbiye) 
·Hasan (Gençler Birliği)- Rıza (Mu· 
bairz gücü} - lzzet (Harbiye)- Musta
fa (Gençler birliği). 

Bu takımın muhtelif hatları üze
~i~de durmak lazımdır. Kaleyi bugün 
ıçın Fuad ve Fethi (Harbiye) den 
ınada dolduracak kaleci göremiyoruz. 
Fuad Fethiye nazaran dah tecrübeli
dir. 

b Bek hattını ya yukarıdaki şekilde 
ıraJanak, bu takdirde bu iki oyuncu

nun çıkış ve süratlerinden istifade et· 
~ek Yahud da İhsan (G. birliği) ve 

ffet (Muhafız Gücü) &ibi teknik 
•e çok tecrübeli iki bek ile P'uadın 
i§ini daha kolaylaştırmak icabeder. 

Şüphesiz ki haf hattı denilince or
tada Hasan (Gençler Birliği} ilk er 
larak hatıra gelir. Yalnız Ankaranın 
değil, Türkiyenin birinci sınıf bir o
Yuncusu olan Hasan, santrahaflığın 
bitic:ik namzedidir. Ancak, fo"ert 
hattında bilhassa sağ içte oynatabile
ccğinıiz Hasan ayarında bir oyuncu 
göremiyoruz. 

. Binaenaleyh Hasan'ı Rainer gi
bı beynelmilel bir şöhretin karşısına 
koymakla hücum hattını azami şekil
de kuvvetlendirmiş olacağız. 
Hasanı ileri alınca Cihad (Muha. 

frz Gücü) den bafkasını santrahaf oy· 
natmak doğru olmıyacaktır.. Sol ve 
&ağında keşfi (Gençler Birliği), Celal 
(liarbiye) Her suretle itimada ıayan 
.futbolculardır. 

.Forvert hattında, sağ açıkta Müca
hıd (Harbiye) ve solda Mustafa 
(Gençler Birli) rakibsizdirler. Sol iç 
tc İzzet (Harbiye) nin şiltlerine gü
\'cnebiliriz. 

lo Rıza (M. gücü) geri dönüşleri bıra
r ve topu ayağıda tutmazsa takımı 

nıuvaffakiyete götürebilir, dikkatli, 
&tıl~an ve topa hakim bir oyuncudur. 
Ajanlık Nihad (Güneş)i muhtelite 

:.•vette büyük b.ir isabet göstennit· t· Nihad, haf ve bek hattında muvaf-
ak olabilir • 

f Yukarıda yazdığımız takım ufak te;k aksaklıklar belki gösterecektir. 
f u takdirde Hasanı tekrar santraha. 
. a ve Celali sağ içe geçirmek zor bir 
11 olmıyacaktır. 
ha Muhtelit eksersizlerini weyrederken 

ı. rntrenörün de düşündüğümüz 
tek .:le bir takım kurmata çalıştığını 
•e hledik. Esasen aklı •elim de bu
nu icabettiriyor. 

Gençlerimize şimdiden muvaffaki
~Ctler dileriz. 

Bugünkü maçlar 
t ~u_gün saat 14 de in,aat uıta mek-
ebı ıle ticaret lisesi ve 16 ela harbiye 

llıektebi ile ziraat enıtitüıü takımları 
bölge kupası için karııla§acaklardır .• 
b' İntaat uıta mektebi sanayi mekte-
ın~ 4 - 1 yenildikten sonra erkek li

ıcsı?i 2 • 3 yenmiştir. Buna mukabil 
gazı lisesine 3 _ 1 yenilen ticaret li
•csi de sanat mektebi ile 2 - 2 berabe
re kalmıştır. Bugünkü maç takımla· 
rrn p · d ha ı· ·· . ~an vaziyetlerın e y ı mues. 
•ırdir. Bu sebeble maçın heyecanlı 
olacağını tahmin ediyoruz. 

Harbiye mektebi - Ziraat 
.. Enstitüsü 
l3ir taraftan millt kUme maçlarına 

lntl"'a\fakiY.etie donm -cdrcktlt dip., 

enstitüsü de bize hakiki değerini 
vermif olacaktır. 

Futbol ajanlığının tebliği 
Bölge Futbol Ajanlıjtından : 
1 - Bu hafta yapılacak bölge ku-

pası maçlarına aşağıda adlan yazılı 
okulların birinci takımları arasında 
Ankara Gücü sahasında devam edile
cektir. 

A - Ticaret lisesi - tn,aat usta 
okulu 16 • nisan - 938 cumartesi saat 
14 de hakem : Ali Rıza 

B - Harb okulu - Ziraat enstitüsü 
16 - nisan. 1938 cumarteai eaat 16 da 
hakem İbrahim. 

2 - Ankara muhteliti - Fönt Vi
yenna takımları arasmdaki maç 17 • 
niaan • 938 pazar &ünü saat 16 da §C• 
bir •tadında yapılacaktır. 

A - Bu ma~a i§tİrak etmek il:rere 
adları aJ-'lğıda yazılı aporeular futbol 
ayak kapıariyle maç günü saat 15 de 
şehir stadında bulunacaklardrr •. 
Mulıafaz Gücünden : Fuad, Cıhad,. 

Rıza, l\tıf. 
Ankara Güneı;ı kulübünden : Nihad 
Gençler Birliğinden: İhsan. Keşfi, 

Hasan, Mustafa 
Harbiye İdman Yurdundan: Fethi, 

Sabri, Şükrü, Celi.l, İzze~ Mücahid. 
Bu gençlerden teşkil edılecek muh.. 

telit takımın kaptanı Hasan (Gençler 

Birliği) dir. 
B _Muhtelit takım oyuncul~rı ~a

vetiyelerini lik heyeti mutemedı Hık
met Akgülden alacaklardır. 

3 _ Muhtelit takım idmancılariy· 
le kulüb mümessille:rinin ve sporcu
ların ekspresle gelecek misafir takrmı 
karşılamak üzere 17 - nisan - 938 pazar 
günü sabah istasyonda bulunmaları 
lazımdır. 

Ankara 
BASIN SPOR KULtlBtl 

Kongresi 
Basın Spor Kulübü Umumi Katib

liğinden : 
J0/4/9J8 tarihinde toplanan kulü

bümüzün umumi konKresi J{Örülen 
lüzum üzerine 17 /4/938 pazar J{Ünü 
saat 10 a bırakılmıştır. Sayın azaları
mızın o gün saat 10 da teşrifleri rica 
olunur. 

Atletizm 
~:.nç kız ve erkek 

atletlerin 
ilk müsabakalan 
Mevsimin ilk atletizm tC9Vik müaa

bakalarına bu.gün saat 15 de Şehir atad-
yumunda baflanılacaktır. . . . . 

Evelce de haber verdiğ.ımu: gıbı bu 
müsabakalara ıehrimizd• ilk defa ola
rak genç kızlarmuz da ittiriık edecek· 
lerdir. 

Bugünk üprogram ıudur: 
110-M. Engel; gençlere (91,4) 
110-M. Engel; büyüklere (91,4) 
100-M. Seçme büyüklere 
800-M. Büyüklere 

300-M. Seçme büyüklere 
60-M. Kı:rlara 

80-M. Seçme ; gençlere 
100-M. Fmal ~ 
-.ıf.Billl•.-.... 

yolu ile halka tanıtmalıyız. 
Dört memleketin matbuat umum 

müdürlükleri şefleri bu konferansta 
hazır bulunduklarından Balkan mil
letleri arasında bu propaganda acrvi
sinin ne tarzda organize edileceğinin 
şimdiden tayin ve tcsbit edilmesi mu
vafık olur. Yalnız hlr matbuat ataşesi 
tayin etmek kifi değildir. Ataşe, haber 
ve ıncUıimatm dağıtılması için bir ka
nal olabilir. Fakat bu hususta her ga
zete idarehanesinde bir de salahiyetli 
muhabir bulunmalıdır. Belgrada gön
derilecek birkaç gazeteci, günlük i§:le· 
riyle birlikte zaman zaman bir türk, 
bir yunan ve bir roınen gazetesi a<iına 
servis yapmalıdır. Atina ve Bükre§te, 
Ankara, yani İstanbulda da, aynı fCY 
yapılmalıdır. Bunu tahakkuk ettinnek 
için eenit fedaklrlıldara v e bU)rillıt ,,._ 
sıtalara ihtiyaç yoktur. SietemH bir 
gayrıetle bu it kısa bir zamanda bqarı
labilir. Her fCyden evel efkarı umumi
ycde alaka uyandırmalıdır. 

Bu, mevcud yollardan biridir. İkinci 
yol, mcmleketlerimiz hakkında mono
grafiler alıp vemıckıtir. Bu da gazete-
cilik mübadelesi demektir. Her acne S 
gazeteciden mürekkep bir grup·balkan 
memleketlerinin birinde üç dört hafta
lık bir yaz gezintiaini yapabilir; gaze
teciler, bu fırsatla bulundukları mcm. 
leketleri tanıyabilirler.Bir yaz türk ar
kadaşlarımız Yugoslavyada, başka bir 
yaz Romanyada, üçün<:ü yaz da Yuna
nistanda kalabilirler. Bu sayede üçse
ne içinde hariciye nazırları için iyi bi
rer mesai arkadaşı olan on kişilik bir 
kadro vücuda gelmiş olacaktır. 

Çorumda seylôb 
Çorum, 15 (A.A.) - Kızdırma~ 

taşmış İskilip ve Çorum arasındakı 
şosenin 150 metresi ve ırmak kıyıım
daki Karaburun köyü tamamen ıu al· 
tında kalmıştır. Vili vekili ve na~ia 
müdürü vaka mahalline gitmiılerdır. 
Maddi zarar henüz tesbit ediemcmit
tir. İnaanca zayiat yoktur. 

lstanbulda bir sahtekir 
yakalandı 

İstanbul 15 (Telefonla) - Müddei 
' b' · · aahte umumilik Şevket adında ırını 

nüfus kağıdı yapmakla z~ altı~a al
mı§ tevkif etmiştir. Şevketın evı aran 
mıf bir çok nüfus kiğıdları ve pasa· 
portlar bulunmuştur .. Bu adam .. Ne
sim adında bir yahudiye sahte nüfus 
kağıdı ve pasaport verirken yakalan
mıştır. 

Trak vapuru mayısta 

memleketimize gelecek 
Haber aldığımıza göre alman t~z

gihlarında inpsı bitirilmi§ ve teılım 
almmıı olan Trak vapuru yarın Jtiel· 
den hareket edecek ve mayısın ·ilk 
haftası içinde 1ıtanbul limanmll gel· 
mit olacaktır. 

600-M. Gençlere 
80-M. Final: gençlere 

4xlOOM.Bayrak koşusu 
Yüksek atlama; kızlara 
Disk atma 
Gülle atma: kızlara 
Gülle atma gençlere 
Gülle atma b\iy\Hdere 
Yüksek atlama; gençlere 
l'iibck atlama; JMWMr':arr 

Balkan basın 

iıllrak koni eransına 
eden heyetlerden 
samimi telgraflar 

(Başı 1. inci sayfada) 

mennisiyle derin bir muhabbetle ta
kib ettim. ,. 

Yunan heyetinin telgrafı 
İstanbul, 15 ( A.A.} ) - Balkan 

antantı matbuat kongresindeki yunan 
heyeti, milli komite reisine aşağıdaki 
telgrafı çekmiştir : 

"Güzel memleketinizi terkederken 
yunan heyeti kardeşlik hislerinin ve 
üçüncü balkan antantı matbuat k.on· 
feransı esnasında kendisine gösterilen 
hararetli kabülden ve antantımız e
serini teşvik edici gayretlerinizle 
yaptığınız hizmetten dolayı teşekkür
lerimin kabulünü ve buna türk mat.. 
buat nezdinde tercüman olmanızı rica 
ederim. 
Dahiliye vekilimize telgra/lar 

Balkan birliği matbuat kongresine 
iştirak eden yugoslav heyeti Türkiye
den ayrılırken Dahiliye vekili ve par
ti genel sekreteri B. Şükrü Kayaya 
aşağıdaki telgrafı çekmiflerdir : 

Ekselans Şükrü Kaya 
Dahiliye Vekili 

ANKARA 
Güzel Türkiye topraklarından ay

rılırken yuğoslav matbuat heyeti gör-

d .. - .. samimi misafirperverlikten do-
ugu kk'" 

layı ekselansmıza hararetle teşe ~r 
eder ve memleketinizin refah ve bü
yüklüğünü candan diler. 

Yuğoslav Matbuat Merkez ~ürosu 
Reia Koata Lukovıç ; 

Ba3ın Genel Direktörüne 
gönderilen telgraf /.ar 

Diğer taraftan basın genel direktö
rü Naci Kıcıman da aşağıdaki telgra-

fı almıştır. : 
Uzunköprü, - Yugoslav gazetecile

ri eevimli memleketinizi terkederken 
wıutulmaz hatırasını saklıyacakları ha
raretli ve kardeıçe kabulden dolayı de
rin t epkldlrJed.ni ar.uderler. 

· ıco.ta Lukoviç 
Beyoğlu-Yunan heyeti, latanbul

daki ikameti sırasında sizden ve mesai 
arkadaılannızdan gördüğü kardeıçe 
kabuldıen dolayı samimi tctckkürlerinin 
kabulünü rica eder. 

Seferiam. 
Filibe - Romen heyeti, unutulmaz 

bir hatırasuu gördüğü yükaek ve tatlı 
miaafirperverlik ve kardetlikten dolayı 
hararetle size tetekkür eder. 

Dragu Nasta 

B. YunwNadi'yegörlıderilen 
telgraflar 

İatanbul, 15 (A.A.) - Balkan an
tantı matbuat konferanaına i§tirik et· 
mit olan romen milli komitesi reiai B. 
Liviu Nasta ile Romanya matbuat ida
rC;si miimessili B. J an Dragu, Fili be
den konferans reisi B. Yunus Nadi'ye 
qağıdoki telgrafı göndenniılerdir: 

.. Hayranlıklar uyandıran memleke
tinizi ~rkederken mazhar olduğumuz 
kardeıçe kabulden dolayı hararetli te
tckkilrlerimizi ve pek güzel tertib edil
miş olan konferansın muvaf faldyeti ııe
bebile tebriklerimizi arzedıcriz." 

Yugo•la" baf delegeıinln 
telgrafı 

Diğer taraftan, yugoslav delegas • 
yonu reisi B. Yovanoviç de B. Yunus 
Nadi'ye Uzunköprüden şu telgrafı gön
dermiştir : 

'' Güzel Türkiyeyi terkeıderken 
bütün yugoslav delegasyonu namına, 
bize göeterilen sıcak ve unutulmaz ka· 
b~ dolayıaiylıe minnettarlığımızı bildi
nr ve bütün türk matbuatına kalbt ve 
kardetÇe selamlarımızı ibliğ etmenizi 
rica eyl~rim. Bütün yuAlav matbua -
tının dauna türk matbuatı ve ·kahraman 
türk milleti ile müteeanid bulunacatı -
na kani olabilirsiniz . ., 

Konferansa iftirak etmit olan yunan 
gazetecileri bugün bir vapurla memle -
ketlerine dönmüılerdir. Heyet nhtnnda 
tilrk mealektatJan 'tarafından ufurJan.. 
tnlflardır. 

lstanbul 350 ingffiz 

seyyah geldi 
İatanbul, 15 (Telefonla) - İngiliz 

bandralı Lctitia vapuriyle dün ıehri
mize 350 seyyah gelmif tir Araların
da ingiliz ünivcraite talebelerinin de 
bulunduğu kafile 1atanbulun görül
meğe değer yerlerini gemıiper pc:ıe 
d!Q. limaıumrad&a~ 

STREZA CEPHESi 
DİRİLTİLECEK 

-5-

Balkan ekonomik 
konseyi kapapdı 

(Ba.<p ı. inci sayfada) 
ımk üere ingiliz • italyan an...,.. .... 
nm bile tarta bağlı olduğu, çünkü bu 
ankfmarım lapanyadüi ~talyan g~. 
nüllülerinin 2eri ,sekilmeeini ve İngil. 
t.ere tarafından H.abefiatan ilhakının 
tanmmaamı müteakib meriyete gire
ceği eöylenmektedir. 

(BA§ı 1. inci sayfada) 
de eylemiştir. 

Görüımeler çabuk bitecek 
Diğer cihetten bu a.nlapna iki mcm

kltet arasında bir sükunet temin et
mekle beraber aynı derecede Akdeni
zin ve dolayısile Avrupanın vaziye
tindeki gerginliğin izalesini de istih -
daf etmektedir. 

Fransa ile İtalya arasındaki meaelc
ler, İngiltere ile yapılan müzakereler 
ecnasında geniş mikyasta halledilmiı 
bulunmaktadır. Bu itibarla Fransa ile 
İtalya arasında yapılacak müzakereler 
ıüratle intac edilecektir. Pariste hasıl 
olan kanaate göre bu müzakereler baş
ladığı takdirde milletler cemiyetinin 
mayıs ayındaki toplantısından önce bi
tirilmiı olacaktır. 

Streza cephesi dirütilecek 
Paris, ıs (A.A.) - Ekıelsiyor gaze

tesinin Londra muhabiri mutiye •· 
ğıdaki haberi veriyor: 

"Emin bir kaynaktan öğrendiğimize 
göre, fransız ve ingiliz hükümctleri 
Fransanın cumarteai günü Romada 
imzalanacak olan İngiliz • italyan an
la§masına iltihakı suretile ,Str eza cep· 
hesini diriltmek tasavvurundaüırlar.,, 

lngiliz- itıılyan anlaşm:ısmın 

esaslar& 
Roma, 15 (A.A.) - Öğrenildiğine 

göre sah günü imza edilecek olan İngi
liz - İtalyan anlaşması, bir mukaddeme 
ve birkaç maddeden ibaret r~mi bir 
beyannameyi havi bir protokol ile mü
zakerelerin mevzuunu te§kil etmi' o· 
lan bütün meselelere dair ekleri ihtiva 
eylemektedir. Bu meselelr Akdniz, 
Yakın prk, Şarki Afrika ve İspanya 
i'lerinden ibarettir. 
Anlaşmada, iki tarafın Akdenizdeki 

mütekabil menfaatlerinin eh.emiyetini 
takdir eden 1937 tarihli muvakkat an
latmanın hükümleri tekrar edilmekte, 
yakın ,arkta devletlerin nüfuz mınta
kaları hakkındaki 1927 tarihli İngiliz -
italyan muahedesi teyid ve Süvey§ ka
nalından bütün gemilerin serbestçe 
geçmelerini temin eden 1888 tarihli 
enternasyonal mukavelenin mcriyeti 
tasdik edilmektedir. 

Tmrih edüen bcqlıca noktal.ar 
Anlaşmada fU noktalar taarih edil· 

mektedir: 
L • İtalya Adenln Jıimaycami tanı

makta. ••radyo dal&aları harbı., me9ele
aitıi ve arabmcmleketlerinde ve bilhas
sa Filistindeki ıiyaai ingiliz - ita~an 
rekabeti meselcaini halleylcmektcdir. 

2 - Anlatmada İtalyanın Habeşistan 
imparatorluğunun tanınması derpif e
dilmekte ve iki tarafm Şarki Afrika
daki müstemlekeleri arasında iy.i kom
İuluk münasebetleri idame edecekleri
ne dair mtüekabil teminatı ihtiva eyle
mektedir. 

3 - İtalya, Libyadaki asker mevcudu
nu hissolunur derecede azaltmağı te
ahhüd etmektedir. 

4 - İspanyaya gelince, iki hükümet 
garıbi Akdenizdcki mülki statükoya ri
ayet etmcği tcahhüd eylemektedirler. 

ltalyan mahfillerinin 
mütaleaları 

Roma mahfilleri bu anlaşmanın ak
dinden memnun olmakla beraber ehe
miyetinin bilhassa p&ikolojik olduğu
nu kabul etmekte ve kıymetinin onu 
tatbikte hakim olacak olan zihniyete 
kuvvetle bağlı bulunduğunu beyan ey
lemcktedirler. Bununla •beraber, iki 
memleket arasındaki yakınlaşma yo
lunda ehemiyetli bir merhale elde e
dil.mit olup bu sayede Roma ile Paris 
arasındaki münasebetlerin ıslahına dıa 
yol açılmlf olmaktadır. 

Cenevre prenlfipleri 
''gömülecek mi? 

Vartova, 15 (A.A.) - Pat ajansı bil· 
diriyor: Gazeta Polskanın Pariı mu
habiri gazetesine gönderdiği bir yazı
da: 

"Pariste ümid edildiğine göre, Mil· 
letler cemiyeti konseyinin önümüzde
ki toplantısında, kollektivizm ve ya· 
hut menfaatleri baJka ba'ka olan dev
letlerin muhayyel birletmeleri gibi 
modası geçmif zihniyetler üzerine da
yanan bazı Cenevre prensiplerinin kati 
olarak gömüleceği,, bildirilmektedir. 

Görü,meler ve yugoıla" 
gaeteleri 

BeJ.crad, 15 (A.A.) - İngiliz - ital: 
yan müzakereleri yugoalav gazıetelen 
tarafmdan büyük bir alika ile takib e
dilmektedir. Bu münasebetle Vreme 
gazetesi Romadan aldığı bir haberi 
netretmektedir. Bu habere nazaran 
Romanın diplomatik mahfillerinde 
Fransa ile de müzak~relere batlanma· 
sına intizar edilmektedir. 

t 

B. Burhan Zihni geldi 

Tiir.kofis s.paı. B. :sum.n Zw.i 
s.w .clüa·P'· cc· c dı sıetts 

Koıwey Bükreşte biri yunan - romen 
ve diğeri tüıık - romen ticaret odalar~ 
nm tesisini memnuniyetle kaydetmiş-
tir. KDnaey, Balkan antantı memleket
lerinin Balkan harici memleketlerle 
yapacakları ticaret muahedelerine Bal 
kan klozunun koyulmasını istihdaf e
den siyasetlerine dev~ lüzumunu c
hemiyetle kaydeylcınıştır. 

Konsey bu karara müteallik tatbi-• . 
kata da başlanmış olduğunu memnunı-
yetle müşahede eyler. 

Konsey, Balkan antantı ~~lek.~tle
rinden iki veya birçokları ıçın mu.şt~
rek olan bazı istihsal ınaddelemun 
Balkan harici piyasalarda satış husu
sundaki, danışıklı hareketi mese~esin
de şark tütünlerinin satışma daır da
ha geçen şubatta lstanbulda bir top
lantı yapılmıJ olduğunu müşahede ey
ler. 

Konsey, keza ,antant merkez banka.-
lan genel direktörlerinin son to?l~nt1-
sına aid zabıtları da kaydeylemıştır. 

Ekonomik konsey, demiryolları mü
nakalatında elde edilen terakkilere de 
muttali olmuş ve dört memleket d~: 
yolları idareleri arasında yolcu, ba.ga] 
ve eşya nakliyatı için müşterek tarüe· 
ler yapılması ve ıbirihlrini.n ~~n.ı nak
liyat nizamnamesinin tanzımı !çın~
yıı ayı sonunda Bükreşte bır dcmır 
yolları eksperler komitesinin toplan
masına karar vermiştir. 

Konsey, mesaisinin devamlıhğ·ın·ı ~e 
demiryollan meselelerinin tetkıkının 
tesrii için daimi bir Balkan antantı 
demiryolları komitesi teşkilini karar-
laştırmıştır. . 

Konsey, son toplantısından berı da
imi deniz komitesinin faaliyetini taı
vib ettikten sonra, mcvcud Balkan de
niz yollarının direkt vesaik vasıtasir
le teşriki mesaileri hususunda mezkur 
komitenin verdiği diğer kararı keza 
yugoslav heyetinin yakında tesi~ini 
bildirdiği yeni bir Balkan hattı ıçın 
hasıl olan anlaşmayı memnuniyetle 
kaydeylemiştir. 

Konsey, hava seyriseferleri tali ko
mitesinin mesaisiyle daimi turizm ko
mi tcsinin faaliyetine ve dört Balkan 
antantı memleketinin posta ve telgraf 
ashalarındaki teşriki mesaileri netice
lerine memnuniyetle muttali olmut
tur. 

Konsey bilhassa, posta ücretlerini 
ve telgraflarda da son memleket ür-l': -"'l 
tinin tenzili sayesinde mübadele i\_ ~ 
rinin hissedilir derecede artmış olo .. 
ğunu ka~eylemiştir. 

Balkan antantı, ekonomik konseyi 
nin gelecek toplantısı Bükrcşte yapı
lacaktır. 

İetanbul imar planmm 
tatbiki 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Prostun 
hazırladığı imar planını tetkik etmek 
Üzere belediye imar müdürü B. Ziya
nın reisliğinde teşkil edilen muhte
lit encümen bugün ilk toplantısıu.ı 

yapmıştır. 

Mesud bir nişan 
T. B. M. M. diş tabibi Bay Ahmet 

Refik İmre'nin kızı Bayan Nasiha 
lmre ile Zonğuldakta Türkiş şirketi 
muhasebe memurlarından Bay Tur
ğud Öztuna'nın nişan törenleri düıı 
yapılmıştır .• Genç nişanlılara saadet
ler dileriz. 

NESTLE BÜYÜK ETiKET 
Müaahakaıınm 15 • nisan - 1938 

Ankara ketidesinde kazanan 
Numaralar 

1.-224242 
2.-201105 
3.-200736 
4.-200597 
5.-225142 
6.-201064 
7.-224799 
8.-200372 
9.-200823 

1o.-224318 
ıı.-200950 
12.-201088 
13.-224497 
14.-225120 
15.-200503 
16.-200932 
17.-201138 
18.-200594 
19.-225118 
20.-224468 
21.-200308 
22.-201027 
23.-224333 
24.-225134 
25.-200573 
26.-224326 
27.-224932 
28.-200525 
29.-224694 
30.-224815 
31.-200486 
32.-224274 
33.-225128 
34.-224296 
35.-200)63 

36.-225116 
37.-224878 
38.-200804 
39.-200889 
40.-201176 
41.-224271 
42.-224290 
43.-224283 
44.-225055 
45.-200945 
46.-200551 
47.-200470 
48.-200850 
49.-224894 
50.-201053 
51.-224260 
52.-200799 
53.-224776 
54.-200928 
55.-224174 
56.-224822 
57.-200835 
58.--225105 
59.-225107 
60.-224670 
61.- 224310 
62.-225140 
63.-224636 
64.-224967 
65.-224900 
66.- 224707 
67.-200395 
68.-200297 
69.-200421 
70.-224287 
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RESMi iLANLAR 
Dahiliye bakanlığı -

Harita yaptınlacak 

Ziraat bakanhğı 

Sı~t pülverizatörü 

ah nacak 
Ziraat Vek&leti Satın Alma Ko

ınia:ronundan ı 
1 ...:.. Kapalı zarf usuliyle 500 adi 

ıırt Pülverizatörü ıatın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedel 9000, lira ilk 

teminat 675 liradır. 
3 - Euiltme 26-4-938 tarihinde 

ıaat ıs te Ziraat Vekaleti binasında 
yapılacaktır. 

4 - Şartnameler Ankarada Zlraat 
Veklleti satın alma komiıyonundan, 
lstanbul'da Ziraat Müdürlüğünden pa 
raıız olarak verilir. 

S - İlteklilerin teklif mektupları
nı ilk teminattariyle birlikte muayyen 
günde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 
S UncU maddelerinde zikredilen veıi
kalarla birlikte ekıiltme saatinden bir 

· aaat önceye kadar komisyona verme-
leri. (974) 2061 

M. M. bakanhğı 

Haki gabardin kumaı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma 

Komiayonundan : 
l · Bir metresine tahmin edilen fiat 

(620) kurut olan (12500) metre h!ki 
ıabardin kuma, kapalı urf uıulü ile 
Ntın alınacaktır. 

2 - Şartnameai (388) kurut bedel mu
kabilinde hergün M.M. vekileti satın 
alma komisyonundan alınabilir. 

3 - İlk teminatı (5125) liradır. 
4 ·İhalesi 20 nisan 938 çarşamba gü

nü saat on birde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı vesikaları ilk teminat
lariyle birlikte teklif mektuplarını i
hale uatinden en u bir ıaat evel M.M. 
V. utın alma komisyonuna vermeleri 
Jbımdır. (858) 1780 

Satıhk at 
M. M. V ekileti Satın Alma Komia

JOGundan ı 
Çürüğe çıkarıl.n bir bet at 19 nisan 

1938 salı günü ıaat 10 da M. M. V. sa
tın alma Ko. da artırın& ıuretiyle aatı
lıcaktır. İsteklilerin artırma (Ün 
ve ıaatinde M. M. V. utın alma Ko. da 
bulu~lan (1063) 2147 

(ıma11rhk beı altnacak 
•M. M. V eületi Sabn Alma Komia-

7onundan ı 
1 - Her bir metreıine tahmin eoilen 

fiatı (24.5) yirmi dört buçuk kuruı o· 
lan 185000 ili 240000 metre çamaJırlık 
bez kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuıtur. 

2 - İhalesi 30-4-938 cumartesi gUnU 
N&t 11 dedir. 

3 ·- İlk teminat ( 4190) dart bin yüz 
dokıan liradır. 

4 - Evsaf ve tutnamc.i (294) iki 
1Uk doksan dört kuru9 mukabilinde 
M.M.V. atın alma kocniıyonundan a
lınır. 

5 - Ekslltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü ınaddc
lerjnde pterilen veaailde teminat ve 
teklif mektublıriyle birlikte ihale aa
ıtinden eri 'a.ı bir nat evvel komisyo
na Yetmeleri. 

(1023) 2080 

Defter ve cedvel bashr1lacık 
M. M. V ekileti Sabn Alma Komiı

)'Oftundan ı 

12 kalem defter ve cetvel pazarlık
la baİtırılacaktır. Pazarlığı 18 nisan 
1938 pazartesi günü aaat onda M. M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

Örneklerini görmek için hergün ve 
ekailtmeye girmek için pazarlık &ün 
ve ıaatinde M. M. V. satın allilıJ Ko. nı 
müracaat edilmesi. (1062) 2146 

Kuşaklama kanal işi 

M. M. Vekal~ti Sahn Alma Ko
ınit:ronundan : 

1 - Kütahya tayyare alanında yap. 
tmlacak kupklama kanal iti pazar· 
lılda eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Ketlf bedeli 49.200 liradır. 
S - Pazarlık 26 nisan 938 salı ıü· 

nü saat 10 da Ankarada M. M. V. sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İlk teminat 3690 liradır. Ketif 
proje ve tartnameler 246 kunı,a M. 
M. V. ıatın alma Ko. dan alınır. 

$ - Pazarlığa girecekler kınunt te· 
mlnat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
UçUncU maddelerinde yasılı vesikalar. 
la mUteabhidlik vesikaları ile birlik
lt. puırhk gün ve saatındı M. M. V. 
utm alma komiıyonunda bulunmalı· 
n. (1091). 2199 

•• 

Muhtelif. insaat 
M. M. Veklı.ti S.t111. Alma Ko

mt.yonundan ı 
1 - Çorluda yaptırılacak (F) tlpi 

iki hangar, hamam, mutfak, ıu teıiaatı 
n 6 erat pavyonu, yol, meydan teıvi -
yesi, elektrik teıiaatr, kanalizasyon, 
cebhanelik, 10ndaj itleri inpatı kapa
lı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Bu inpat n tesisata ait itlerin 
heyeti umumiyesinin keıif bedeli 
(852.522,89} sekiz yüz elli iki bin bet 
yüz yirmi iki lira eekaen dokuz kuruı
tur. 
3- Eksiltme 25. Nisan. 938 pazarte

si gUnU ıaat 15 de M. M. V. Satın Alına 
Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Ke,if, proje ve prtnameler 42 
lira 63 kuruştur. 

5 - llk teminat (37851) otuz yedi 
bin ıekiz yüz elli bir liradır. 

6 - Eksiltmeye girec~kler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerile idart prtnamenin 4 
üncü maddesinin (F) fıkrasında ya
zılı belgelerle birlikte teklif mektup • 
!arını eksiltme ıaatinden behemehal 
bir aaat evet M M V Satın Alma Ko
miıyonu riyasetine vermeleri (951) 

1931 

2 - Mu.hamemen b.deli 14.000I Ji. 
ra ilk teminatı 1050 liradır. Şartname 
ve nümuneei komisyonda gprUlür. 
Kanunt ntıikalarda bulunan teklif 
mektublannın IUllt 14 ı kadM- lmomi .. 
yona wrilmeai. 

(896) 1827 

.. 
Patiska ar.nacak 

Ankara Levazım Amirliği Saba Al
ma Komiıronundan ı 

1 - Ordu hastaneleri için 24000 : 
27000 metre patiskanm kapalı zarfla 
eksiltmesi 19-nisan-938 aaat 15 de Top
hane İstanbul Levazım Amirliği satın -
alına komisyonunda yapılacaktı?'. 

2 - Muhammen bedeli 16200 lira 
Uk teminatı 1215 liradır. Şartname ve 
nlimuneai komisyonda görülür. İstek -
lilerin kanuni vesikalariyle beraber tek
lif mektublannı ihale saatmdan bir sa
at evveline kadar komisyona vermele-
ri. (882) 1812 

300.000 kilo sığır 
eti alınacak 

Ankara Leazan Amirliği Satm 
Alma Komiaoııundan ı 

80 ton mazot ahnacak 1 - Kırklareli tümen birliklerinin 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komiı- 938 malt yılı ihtiyacı için 300.000 kilo 

yonundan 1 sığır etinin kapalı zarfla eksiltmesi 3 
1) 80 ton mazot kapalı zarfla ekıilt- mayıs 938 ıaat 16 da Kırklareli tümen 

meye konmuıtur. ı.atın alma komisyonunda yapılacaktır. 
2) Tahmin edilen bedeli 5400 lira o- 2 - Kilosunun muhammen fiatı 32 

lup ilk teminat parası 405 liradır. ' kuru' 50 aantim olup ilk teminatı 6125 
3) İhalesi 18-nisan-938 pazartesi gi\· liradır. Şartnamesi 500 kuruı mukabi-

nü saat 11 dedir. ~inde komisyondan alınabilir. Taliple-
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 u- rin ~an.unun 2: 3 üncü maddelerind: 

yılı kanunun 2, 3 ilncil maddelerinde veaaık ıle tem~nat mektuplarını havı 
yazıl ıbelgeleriyle teminat ve teklif z~rflarını be~lı gUn ve aaa:ıen en az: 
mektuplannı ihale gilnünde en geç bir bıı saat evelıne kadar komuıyona ver-
saat evveline kadar M. M. V. Satın al- meleri. (1111) 2216 
ma komisyonuna vermeleri. (899) 

1830 

Firenk gömleği alrnacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Komia

yonundan t 
1 - Her bir tanesine tahmin edilen 

fiyatı (240) iki yUz kırk kuruf olan 
(17830) on yedi bin sekiz yUz otuz 
tane firenk g!Smlefl kapalı sarf uau
liyle mUnakaaaya konulmUftur. 

2 - İhalesi 28 nisan 938 parJembe 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (3209) Uç bin iki 
yüz dokuz lira (40) kuruttur. 

4 - Evsaf ve f&rtname bedeli (214) 
iki yUz on dört kuru1 mukabilinde 
M. M. V. Ntm alma komisyonundan 
ılınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve UçUncU mad
delerinde gösterilen veıaikle teminat 
ve teklif mektublariyle birlikte ihale 
saatından en az bir saat evvel komis-
yona vermeleri. (914) 1946 

lstanbul Deniz lv. A. 

Muhtelif halat ahnacak 
M. M. Vekaleti Deniz Merkz Sa 

tm Alma Komiayonundan ı 
1 - <ah.min edilen bedeli 8896 lira 

20 kurUJ olan 133 roda lif, 11 roda ma
nili ve 22 roda kendir halatın pazarhk· 
la mUnakasası 20 nisan 938 tarihine 
milsadif çagamba gUnü saat 14 de ve
kllet binasında mütetekkil komisyo· 
numuzda icra edilecektir. 

2 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin hergUn ve münakasaya girmek iı
tiyenlerin de mezkOr gUn ve saatte 667 
lira 22 kurutluk ilk teminatları ve ka
nuni belgeleriyle komiayonumuza mü-
racaatları. (992) 2065 

A. levazım Amirligi 

90 ton şeker alrnacak 
Ankara Lenznn Amirliii Satm 

Alma Komiayonundan ı 

9 kalem eşya 
alınacak 

Anil:ara Len.zan Amirliği S&tm 
Alma~aııı 

1 - 1938 yılında Harp okulundan 
yaraubay çıkacak okurlar için af&ğıda 
cinısleri ve mikdarları yazılı e9yaların 
hizalarında gösterilen cUnlerde eallt
meleri Ankarada Harp okulunda müte
şekkil komisyonda yapılacaktır. 

2 - İstekliler hergün saat "9" dan 
itibaren komisyona müracaatla, nü
munelerini görüp tartnamelerini de 
parMız alabilirler. 

3 - Ekailtmeye i1tirtk edecekler 
muayyen gün ve saatinden aagad bir 
ıaat evel teklif ve teminat makbuzla
riyle mektuplarını ve vc.ikalarmı ko
misyona vermi9 olacaklardır. (1110) 

E11a 
cinai 
Elblıc 
Kıput 
Çizme 
Manevra 
kemeri 
Sırma ke
mer kıhı; 
Matra 
Battaniye 
Sındılı: 
Portatif 
karyola 

Eksiltme 
tarihi Saati 

25.Nisan.938 9 
25.Niaan.938 14 
26.Nlsan.938 9 

" H " 
11 

.. " .. 14 
27 .Nlıın.9S8 g 

" " .. 14 
28.Niaan.938 51 

,, H .. 1'4 

llk Milı:
teminat tarı 
Lira Kr. adet 
2757 1050 
2757 
ııos 

197 

1260 
197 
ııos 
552 

eso 

.. .. 
H 

.. .. .. .. 
,, 

2215 

20.000 kilo koyun eti ılınacak 
Ankara LevUllD Amirliii Sabıı Al

ma Komiıyonundan ı 

Kırklareli tümen birliklerinin 938 
mali yılı ihtiyacı için 20.000 kilo ko· 
yun eti kapalı .zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuıtur. Beher kiloeunun mu
hammen fiati 45 kuruf olup tutarı 
9000 lira ilk teminatı 675 liradır. İhale 
si 4 mayıs 938 saat 16 dadır. İsteklile
rin ıartnamesini her gün komisyonda 
görebilirler. Taliblerin kanunun 2: 3 

üncU maddelerindeki vesaik ile temi
nat mektublarını havi zarflarını belli 
gUn ve aaatten en u bir saat evetine 
kadar tümen satın alına komieyonuna 
vt!rmeleri. (1113) 2218 

Dahiliye V eklletinden ı 
Konya Yillyetine bağlı Ecetff ı...

bMınm hali huır bartalarmm. W.l
mi i9i kapalı •rf YMlliyle .-ıım.ye 
çıkarılmı,tır. Makttt k.pf IM4eM J8tQ 

liradır. 

Eksiltme 30. ıınwı. 1918 ..,.. nN-' 
günü öğleden enl saat 11 eh ~· 
vek!leti binasında belediyM.r .._. M
yetinde yapılacaktır . 

Muvakkat t«ninat 325.- Hradw. 
Şartnamelu bilabedel belediy91er i

mar heyeti fen tefliğindc alıoabiHr. 
(991) 2064 

Urfa ıehri İçme 
suyu teaiaab eksiltmeli 

Dahiliye V ek&letiaden ı 
Urfa tehrine takriben 4 ve 2 kilo

met.re meufodıeki menbalardan suyun 
i.aleai iki depo inf:Mı ve tehir febekc
ainin ve buna aid bilcümle itleriA v'll· 
cüda getiı:ilmeıi kapalı zarf ueuliyle 
ek;iltmeye konulmuttur. 

1 - İşin muhammen bedeli 175000 
lira ·-kuruştur. 

2 - htekliler bu ite aid p.rtııame, 
proje ve ıair evrakı 875 kurll§ muka· 
bilinde dahiliye vekileti belediyeler 
imar heyeti fen ,efliğinden alabilir-
ler. , 

3 - Eksiltme 31. Maym. 1938 tari
hine rutlayan ıalt günü aaat on birde 
Ankarada de.biliye vekaleti bi.n.aaıooa 
toplanacak belediyeler imar heyetince 
yapılacaktır. 

4 - Ek&iltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat 10 a kadar ko
mi.yon reisliğine teslim etmit olmala
rı liı:ımdır.: 

A - 2490 aayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 10000 lira ... 
kuru9luk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Kanunun dördilncü maddeei 

mucibi~ eksiltmeye girmeye bir ma
ni bulunmadığına dair imzalı bir mek
tup, 

D. - Belediyeler imar heyeti fen 
tefliğinden münakasaya girme için a
lacakları veeika. 

5 - Teklif mektubları ihale gti11ü 
•-t ona kadar makbuz mukabilinde 
'k<ımhıyon reiallgl~ verllec:c-ktlr. 

Posta ile gönderilecek teklif mek· 
tutlarının iadeli teahhUdlU olınaaı ve 
nihayet bu saate kadar komisyona gel· 
mit bulunma.ı llumdır. 

Bu it hakkında fula lsahat almak 
ieteyenlerln belediyeler imar heyeti 
fen ıefliğine mUrac:aat etmeleri. 

(1101) 2204 

Tekirdağ şehri İçme 

suyu tesiaab eksiltmeli 
Dahiliye Vekaletinden : 

Tekirda~ına 4800, 5300, 3800 metre 
mesafeler-deki mcnbalardan su isalesi 
ve şebeke ve iki ıu deposu iınıaaı ve 
müteferri diğer i9lerin vUcude getiril
mcei kapalı zarf usuliyle ekailtmeye 

konulmu,tur. 

1 - l9in muhammen bedeli 16500 
lira ... kuruştur. 

2 - lstekliler bu ite aid J&rtname, 
pro~ ve sair evrakı 825 kurut muka
bilinde dahiliye vekileti belediyeler 
imar heyeti fen ,efliğinden alabilir
ler. 

3 - Elcailtme 31. Mayuı. 1938 tari· 
hine rastlayan salı gUnU saat on birde 
Ankarada dahiliye vektleti binuında 
toplanacak belediyeler irnar heyetince 
yapılacaktır. 

4 - Ekailtmeye girebilmek için iı· 
teklilerin a9ağıda yazılı teminat ve ve· 
ıaiki aynı glin aaat 10 a kadar ko
misyon reiıliğine teılim etmit olmala
rı lhımdır.: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 n 17 
inci maddelerine uygun 9500 lira ... 
kuruttuk muvakkat teminat, 1- İdareleri İstanbul leva.zan Amir

liğine bağlı mileHesat için 90 ton Jeke
rin kapalı zarfla eksiltmesi 28 nisan 
938 saat 15 de Tophanede İ<Jtanbul le
vazım amirliği Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

B - Kanunun tayin ettiği veeikalar, 
C - Kanunun dördilncil maddesi 

Ankara Levaznn Amirliii Satm mucibince eksiltmeye girmeye bir ma
Alma Komisyonundan : ni bulunmadığına dair imzalı bir mek-

50.000 kilo sade yalı ahnacak 

2 - Muhammen bedeli 24075 lira ilk 
teminatı 1805 lira 63 kuruttur. Şartna
me ve numunesi komlıyonda görillür. 
İateklilerin kanunt ve11lkalad1~le bera
ber teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evel komisyona vermeleri. 

(1017) 2067 

Pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri için 70.000 kilo pirincin 
kapalı s.uflı ekailtmesi 151 • niıan • 
938 saat ıs de Ankara levazım lmirli
ii aatm alma Ko.d& :yıpılac:aktır. 

1 - Kırklareli tilmen birliklerinin 
938 malt yılı ihtiyacı için 50.000 kilo 
sade yağının kapalı zarfla eksiltmeei 
6 mayıa 938 saat 1(5 da Kırklareli tü
men ıatm alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Kilotunun muhammen fiatı 115 
kurut olup ilk teminatı 4125 liradır. 
Şartnamesi 300 kurut mukabilinde ko
miıyondan alınabilir. Talihlerin ka· 
nunun 2 : 3 Uncü maddelerindeki ya
zılı vcaaik ile teminat mektublarını ha
vi zarfların belli gün ve saatten en az 
bir aaat evveline kadar komisyona ver· 
meleri. (1112). 3217 

tup, 
D - Belediyeler imar heyeti fen 

fefliiinden münakasaya &inne için a
lacakları vesika. 

5 - Teklif mektublarx ihale gUn\i 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
:Comisyon reUıliğine verilecoktir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tublarının iadeli teahhüdlU olmaaı ve 
nihayet bu ıaate kadar komisyona gel
miş bulunması lizımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
isteyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine milracaat etmeleri. 

.( 1103) IJ06 

Zongulclak içaae ~ 

teeilMı rrt ek••• 
DdMipe V •u 'O l ı ı 

~ ..... -.v ••••• 
• iaaleei" (iepoı.. iaf-ı ,.-,.. 
ı..i yapa.ım.eı w m6W•d cMtec ail
cümle İfMdG nHtl& .......... 
ıpüı wi ~M •ihıae,. ~al..-. 

1 - itin m * •• M4leM 1-IMGe 
lirL.- ku.rYfWt. 

:ı - leteık&iler M ite ai4 ~. 
pcoje n .Mr wNlııl 600 Mtnlt 11111-:ı.
biıliode ~lıye "ff lrıllıeıtl bele.cliye1ec 
imar beyeıtıi M ,.ntiindeo. aiabilil'
les. 

3 - Elatilune 31. May•. 1918 taci· 
hine rastlayan aalı günü ... t on birde 
AnM.raıda dılııhiliye Yü.Meu bin•ında 
k>planacak belediyelec isme heyetince 
yaprlacaktrr. 

4 - ElmilıSney• girebMmok içkı. ie
tcklilerin &f&ğıda yazılı teminat ve n
uiki aynı gün aaat ona adar ko
misyon reiıliğine t-eslim ewi.f olılaala
rı lazımdır.: 

A - 2490 sayılı kao\ınUn 16 ve 17 
ind maddelerine uygun 7250 lira ... 
kurutluk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Kanunun dördüncü maddc.i 

mucibince ekeiltmeye girmeye bir ma

ni bulunmadığına dair imsalt bir mek

tup, 
D - Belediy~er imar heyeti fen 

Jefliğinden münakasaya girme için a
lacakları vesika. 

5 - Teklif me.ktubları ihale günü 
eaat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reieliğine nrileceıkıtir. 

P06ta ile gönderilecek teklif mek
tublarının iadeli teahhildlü olmaaı ve 
nihayet bu saate kadar komieyona gel
mit bulunması lizımchr. 

Bu if hakkında fazla izahat almak 
isteyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(1102) 2205 

Bergama içme suyu 

tesisatı münakaaaaı 
Dahiliye V ekaletind..ı ı 

Bergama tchrine takriben 9 kilo
metre meeafoden ıuyun iaaleai ve bu
na aid kabtaj ve aair müteferri i'lerin 
yapılması kapalı zarf ueuliyle elmilt
aıcye kooulmuftur. 

1 - İşin muhammen bedeli 80.000 

lira ... kuruftur. 
2 - İatekliler bu i.fC aid ,artname, 

proje ve ui.r C'Vr&kı 4-00 kur~ muka
bilinde dahiliye veklleti belediyelec 
imar heyeti fen ,efliğinden alabilir· 
ler. 

3 .:... Eksiltme 31. May•. 1938 tari
hine rastlayan aalı günü sa.at on birde 
Ankarada dahiliye vekaleti binasında 
toplanacak belediyeler imar heyetince 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin apğıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı giln ıaat ona kadar ko. 
mieyon reieliğine teslim etmit olmala
rı lazımdır.: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 5250 lira .... 
kurufluk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Kanunun dördüncü maddesi 

mucibince eksiltmeye girmeye bir ma
ni bulunmad~ğına dair imı:ah bir mek
tup, 

D - Belediyeler imar heyeti fen 
9cfliğinden mUnakuaya girme için a· 
lacakları vesika. 

5 - Teklif mektubları ihale gUnü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reiıli~ine verilecektir. 
· Potta ile gönderilecek teklif mek· 
tubl,mnın iadeli teahhüdlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona gel· 
miş bulunması llznndır. 

Bu it hakkında fazla izahat almak 
ieteyenlerin belediyeler imar heyeti 
!en ıenlğine milracaat etmeleri. 

(1104) 2207 

Tokat • 
ıçme 

suyu teliaab eluilbneai 
Dahiliye V ekalettnden : 
Tokat tehrine 11700 metreden ıu i

aaleai bir su deposu intaaı febeke ya
pılmaeı ve diğer müteferri itlerin vü
cuda getirilmeai kapalı ucf ueuliyle 
ekai~y• kıonulmuftur. 

1 - İfin muhammen bedeli 1.50000 
lira ... kuruttur. 

2 - htekliler bu ite aid f&rtname, 
proje ve sair evrakı 750 kurut muka· 
bilinde dahiliye veklleti belediyeler 
imar heyeti fen tcflilinden alabilir
ler. 

3 - Eksiltme 31. May•. 1938 tari
hine rastlayan sah eUnU 1Ut on birde 
Mıkarada cWaH ... .,...,ti ~-M .... 

,. - 4 - 11111 

'8flr utı "•hMt du .._ ..., .... 
,... ,,.., 1 

4 - = ,, ....... ek iıPtı .. 
11'11 ..... ,..., •• ia·tYC....-
MiJıııi qDI , .... 10 a k.Milıır ko-
...... ni91!ijioe .-.. ..... oiıwııla-
N M ılu.ı 

A. - J4ie Nt'WI MmtiMIUl l(i ?e 11 

iAA IRIMWıeleri.ac llf'ilHl. 17 H ma -
kıK..-C 11111ı1vaıkeM t~ 

B - :limlunını _,ill Mtili 't'.W.M•<, 
c - •a.'lıınllıll .tldW>ci ı:wı.

mucibinıw 11ı:aH11ncrc girmeye ai.r _.. 
ni b\ll'Hllladığma _. imalı bU mıek· 
wp, 

D - ~ydw lımM a.,,.a hl& 
fOUİiiHen minaU..,. 8inae ~R a
lacalDlact Yesika. 

5 - Te«lif mekt\lblan hlc ginl 
saat ona lNdar maldMK J:ı:M1bbiAaıi• 

komi&yon rckliğine Yorilecoktir. 
Poetıa ile gönderiı...a.: tekiif __... 

tublannKı iadeli teaıhhMM olması .e 
nihayet w ıeate kadar --.ı.~ ... ~ 
mit bwlu~ l&zımdıs. 

Bu;, haıkıkmda f..- i...a.t __. 
ietcyenıkrin belediyıeMc imar lMpeıll 

:faa toflijıine mi.raeMt etmeleri. 
(11~) ııee 

Merıif on Jehri ~ suyı 
lesisafl miillaısası 

DalUhye Vekaletim i ıa ı 
Merzifon tchrine yedi kilomıMre 

meıaf6den ıuyun Wale.M. bir ~ ve 
tehi.r fd>ckeai in§a&ı ve mUtefer:ri ai· 
ğer işlerin yapılması kapalı ;ıarf .... 
liyle münakııaaya kon~r. 

1 - l9irı muhammM. bedeli 8'IOQO 

lira ... kuruftur. 
2 - !etekliler bu ite aicl ş~ 

proje ve sair evrakı 435 kurut ma-ka
bilinde dahiliye veknıoti bel.Qi~ 
imar heyeti fen ~fliğeaden abıbi)W.. 

ler. 
3 - Elmiltme 31. May•. 1938 -.rl

hine raatlayan sah güai tlMt OG bWde 
Ankarada dahiliye velıı&Ha birıı ıJe. 

toplanacak belediyelw imar 1ıq..-.. 
yapılacakıtır. 

4 - Ed.eikrneye gir.cbiimcC: i9a ie
teklilerin qağıda yazılı ~ w ye

aaiki aynı gün aaa.t 10 a adlw ko
miılyon reisliğine t~im ..-, .._. .. 
rı 18.znndır.: 

A - 2490 sayılı ır......,. 14 w '!f 
inci maddelerine uy,gwı Jl()i lıİılıa -

Jcurutluk muvakkat temioAt. 
B - Kanunun tayfın e.t"'ti '" tt 'ı r, 
C - Kanunun dördüne! ın.we9l 

mucibince ek6iltıneye girmqe bİI' sııa
ni bulunmadığına dak n.k Wr _.. 
tup, 

D - Belediyele.r imar bepo4ll fMl 
fefliğindcn münakaeaya ,.._. içılıR .,. 
lacakları Yeıika. 

5 - Teklif mektubları ..._ ~ 
uat ona ka.dar maıro.z DMeCabiloita.ö
'komkyon reisli~ine Yeriı.et~ir. 

Posta ile gönderilecek telctil me~ 
tublarının iadeli teahhüdıti olması yt 

nihayet bu saate kadar komk,.on& gela 
mi§ bulunması llzımdır . 

Bu i• hakkında fazla i..ı.t almak 
isteyenlerin belediyeler imar befdl 
ien ıefliğinc mlirae&at etımft«i. 

(1105) U08 

Ankara Valiliği · 

Bina ve arazi vergileri 
Anlara Valiliğtııden ı 

1938 maH yılı bina vergili awtd 
müddetlerinin temmuz, eylfıl 918 •• 
kanunuaani 939 ayları olmak 1i&e1'e ~ 
taksitte ve arazi vergisinin eyl&l 938 
ve kanunusani 939 ayları olacak iki 
taksitte tahsili kabul ve teebit edil
mif olduğu alakadarlarm mal&nu ol
mak üzere il!n olunur. (918) 1977 

Çimento alınacak 
D. D. Y ol&lll'ı S.bn Alma Komia,.. 

nurıdan: 

Muhammen bedeli 87.500 lira ol_,. 

5000 ton ıuni portlant çiıncntoau 2'.1·4• 
1938 cuma gUnU saat 15.30 da kape.I' 
zarf usum ile Ankarada idare binaaıP' 
de satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 5625 lir•• 
hk muvakkat teminat ile kanunwn ti' 
yin ettiği nie«aları ve nafıa ml•eall' 
hidlik vesikuı ve tekliflerini ayni gil11 

ıaat 14.30 a kadar komigyon reiııı.iii-' 
vermeleri lhnndır. 

Şartnameler (43-0) kuru,a Anker• ti 
Haydarpa,.. vemelerinde aatılmaıctY 
drr. (1046) %12' 

.Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

= ~ : 100 ERKEÔE BİR KIZ i = ~ 
;.llll'IM1ı111111MIMlllllllll-IN .. ,,/ 

6 

b 
l 
~ 

s 

ıt 

k 

is 
ıb. 

aı 

Jtı 

et 
n 
§ 
tı 

rn 
d 
6a 
d' 
ti 
ıti 

rı 

la 
m 

k 

ıi 

ek 
ha 
\Pc 

la 

tin 
ra 
3'e 
lr 

lllc 
\riy 

!?ıu 

•aa 
Ça 
kap 

3 
tllü 
l'u 
bili 

4 
tcltl: 
nat 
hu1ı: 
lınn: 
atı r 
l~ı:ıı 

1 

İkin 
C\r\r~ 

kabı 
c 

tll{i}-j 
tını 

" ' bttı e 

N 

ç, 
1-

Vil&yc 
i:ataj 
ra. 77 



Vilôyetler 
Muhtelif inıaat 
Erzurum inhisarı ... Batmidürlü

liinden : 
1 :--- Eksiltmeye konulan ı1 Erzu

~m ı~iaarlar bapı11dtır1Uğibıe batlı 
alazgırt kuaeı dahilinde Ak tuzla-

·~~a 7211 lira 98 kurut bedeli ke,ifll 
~_ır ıdarehane 3325 lira 22 kuruı bede
.1 .ke~ifli bir çatı altmda fkiter odalı 
dd .aıle evi ve 5801 lira 77 kurut be
delı keJifli 600 tonluk bir tuz amban 
:.o gün müddetle Ye kapalı sarf uıu-
ıyle toptan mtınıkaNya konulmUf • 

tur. 

2 - ihale 25 nluıı 938 tarihine te
,;düf eden pazartetl gtınil IUt 14 de 

rzurum tnhlaarlar bafmGdlirltlk oda· 
•ında yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye eirebilmek için ia
teklilerin 1225 lirı 41 kurut muvak
kat teminat parası vermeleri lbımdır. 

4 - İsteklilerin kepf tartname 
\'e projeleri latanbulda l~iıarlar u
~unı müdürlüğünde ve Erzurum tn
~ıa:'-rlar baflllUdürlüğü tus fen fUbe-
erınde görebilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek ~in 
lateklilerin müteahhitlik veaibamı ve 
bir teahhütte en az on bin liralık bu
ılla benzer intaatı eyi bir eurette yap
tıklarını iıbat edecek Yeaikalan ibraz 
ıttmeleri ,arttır. Ve iateklilerin mü
naJcua ve ihale kanununda göaterilen 
!lerait ve evsafı tamamen haiz olmala
lt lbnndır. 

6 - Teklif mektublan kmnuı 
lrlumıa milhürlü olduğu halde yukar
<la ikinci maddede yazılı aaatten bir 
e&at evvel Erzurum lnhiaarlar batmil· 
dilrlilftl eksiltme komisyonu r· 
ıt" ıyasc-
.!ne makbuz mukabilinde verilecek-
~r. 

Posta ile gönderilecek mektupla • 
'1nda bu taatte komisyonda bulunma. 
1ar~ Jlznndır. Postada olacak gecik
me er kabul edilmez. (971) 1989 

Parti ve halkavi binası 
yaptlralacak 

C. H. P. S.Jhq b~ a.,.. 
lcanbimdan ı 

4. 4. 1938 tarihine milaadif puarte:1 ~il ıaat (15) de kapalı zarfla ve 
ıı:ııtme yolu ile ihalesi ilin edildiği 

de iıtekli çıkmayan Adana parti 
;: halk~ binaıı inpatmnı puarlık-

1lba.ıeaıne karar verilmlıtir. 
lla - ~lıkla yapılacak lfı Ada-

2 partı Ye halkm binaıı in,aatıdır. 
)ed·- Keıif bedeli: (117,468) yüz on 

2 - Ba ite aid pıtmme w nrü 
9unlardır: 

A • Ekıiltme prtn1meel, 
B • Mukavele projesi 
C • BaymdrHık iflerl pnel prtna-

mesi, 
D • Fennt p.rtname 
E • Huıuei prtmme 
F • Keııf cetnll, aileilel ffat cetve· 

lı, metraj cetveli • 
G • Proje ve graf'ik 
İitiyenler bu :vrak ve prtnamelerl 

Çankırı ili Nafıa mildUrlUIUnde ıöro
bilirler. 

3 - Ebiltme Z may• 1938 puartıeai 
&tiJıU aaat 16 da Çankırı villyeti Dai
mi encümeninde yapılacaktır. 

4 - EJııailtme kapalı zarf uauliyle 
yapılacaktır. 

5 - Ebiltmeye prebilmek için ia
teklilerin 1467 llra 36 kurut muvakkat 
temfaat nrmeel bundan b8fka en u on 
bin liralık y~pı iti yapmı9 olmaeı 'Ye 

Nafıa vekiletınden alnınııt ehliyet ve
ıibaı lbru etmeal Ye ticaret oduına 
kayıtlı bulunmaaı §arttır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda il
çUn~il maddede yazılı saatten bir aaat 
evelıne kadar eksiltme komı's ial. ~. yonu re-
ıı~e makbuz mukabilinde verile

cektır. ;Posta ile gönderilecek mektup
larnı nıhayet üçüncü maddede yazılı 
~t~. kadar gelmit olmaaı ve dıı zarfın 
mühur mumu ile iyice kapatılmıt ol
ması lazımdır. Postada olacak gecik
meler kabul edilmez. (2067-1120) 

2220 

363 baı çift 
öküzü ahnacak 
Kocaeli iskan M6dürliiiünden : 

Kocaeli viliyeti çevreıinde iıkin e
dilen göçmenlere daiıtılmak IU~re 
(363) bat çift 8küzii kapalı urf uauli 
ile ebiltmeye konulınuftur. Eksiltme 
28 niAn 938 pel'fCIDbe gUnU saat (14) 
de Kocaell laican müdUrlUpnöe topla
nacak iakin komisyonu huzurunda ya
pılacaktır. Teklif mektupları ihale gü
nü aaat (12) ye kadar iakh müdilrlil· 
iüne talim edilmelidir. Alınacak 
(363) b8f öküzün muhammen bedeli 
(19,965) liradır. Şartname.i Kocaeli 
iskan müdürlüğünden paraau verilir. 
lateklllerin yüzde 7,5 muvakkat temJ. 
nat paralan Ye ticaret oduı Yeaikala
riyle birlikte yukarıda yuıh gUn ve 
aaatte komiayona mGracaatları ilin o-
lunur. (1118-2039) UlD 

[9,~~~~:~ı 
Yatak ve yastıkhk 

ULUS 

Jandarma 
Yaılı• ellllseli kw1 alılll<lk 

Jandarma Genel Komatanııtı 
Aabra Satm Ala. Kcımisyonuacl.n· 

1 - Bir metrealne altmıı kurUf fi
yat tahmin edilen (35,000) metreden 
(45,000) metreye kadar (22,900) lira 
değerinde vurf Ye örneğine uygun 
yazlık erat elblaellk kumq 3. 5. 938 
lalı günü aaat onda kapalı zarf uau
llyle aatm alınacaktır. 

2 - Şartnamıeai paruu olarak ko. 
mfıyondan alınabilecek olan bu ek
alltmeye girmek iateyeıılerin (1717) 
lira (50) kurufluk ilk teminat mak
buz nya banka mektubunu w tutna
mede yazılı Yeıilııalan m11hteri teklif 
mektubunu belll ef1n Nat dokuaa ka
dar komiayonumun Termit olmaları. 

(1082) 2198 

Mahkemelerden 
AJueki Sulh Huktak Meh~ 

cleıa: 

Aklelri Buğu mahallealnde kAin aa
lı Kara la oğlu Osman babçeai, 10lu 

kısı Fatma mm1anna tıeecil edilec:ıe. 
ğinden iddiayı mtllld,.eıt edenlıtrin bir 
ay içinde mmlDemeye mllncu.tlan 
ilin olunur. 2227 
Eıwwww ~ H.._ H&;mı~ 

tinden: 
Erzurum in!ılurlar bq müdürü Saf

fet Kihya oflu tarafından karııı 
Ankar~ Yenifehirde Karanfil eokak 
17 numaralı evde Kemal Fatma aley
hinde açılan nafaka katı, kUçilk kızla
n Tllrklnm mtyetine tevdi.i ve bo
pnma davalarmdan dolayı milddei a
leyhanm ibmetglıhı meçhul bulunma
ıı huebiyle teblipt J'lpılamadığı mli
bafirin JDef!Uhabndan anl&fılmıı ~ 
bu baptaki durutma 27 .4.1938 çarpın. 
ba aUDil aaat ona talik kılınarak ilanen 
tebligat ifuma karar verilmiı oldu
fundan mezburenin aynı giin ve aaatte 
mahkemede hazır bulunmuı veya mu
Nddak vekil g&ıdermeai aksi takdirde 
gıyabında durupna yapılacafı tebliğ 
makamına kaim olmak üzere hukuk u
eulU muhakemeleri kanununun 141 in
ci maddeaine tevfibn llAn olunur. 

2226 

Kazalar 
ve önU yol ,arkuı Ekiz Mehmet oğlu H •ta .. 1 k 
Hiiaeyin haneıi babçeai ile çevrili bir Gft JClpun GCG 
bap evi 20 acncden fazla malik ııfati. A,.ancık Beledi,.eainden : 
le nizuız fasılasız yedinde buhındur- 1 - Ayancık kuabaıı ııfır rakım-
duiundan ve tapuda kaydı olmadığın lı 15 hektarı meakiln n hektarı gayri 
dan mmlle tapuca llMnma twilini meık&ı araziyi havi 1/1000 mikyuh 
talep eden Boju mahallaiGden Em- ınevcud belediye haritaımın nirengi 
rullah oğlu H&Nn Kabak Dlllllna tea- poligon ve kemmiyeti vaziye te,kili· 
dl edileceğinden alikadaranın bir ay tına müatenit teaviyei münıbanisi ve 
içinde mahkemeye müracaatları. Ak- muntazam nivelman ve detayları 11lih 
ıl takdirde davacı namına tapuya edilmek iUere muhammen bedeli 612 
teacll ettirileceği illn olunur. 2228 liradır. 
Akıeki Sulh Hukuk Mahkemeaiıa- 2 - Bu ite alt tartname belediye-

den ı de mevcuttur. 
Buiu mahalleei.nde kain ağ Ak. 3 - İhale açık ekailtme auretiıf le 

otlllll otlu Hu.eyin haneai ~ . 18-4-938 tarihine rutlayan puarıeai 
10lu Yürük kızı Dudu evi Ye azteaı, günll aaat 10 da Belediye encUmenin
Bay Kadir bah~i, &ıil yol ile çevr8:i de. ya~n1!-k ıuretiyle 15 etin temdit 
bir bap evi 20 ICDeden fula ~ il• edılınıttır. 
fatile ni.zaaız fuıluıs tuarruflarmda 4- Muvakkat teminat 45 llra dok
bulundurduklarnıdan bahille tapuca aan kunıttur. 
tescilini iıti Bu w mahall • .ı- Taliplerin ehliyeti fenniyeleri na-

yen gaz eaınwı;u fıa Yelciletince muNddak milheadiı 
Kalaycı otlu Muatafa br111 Fatma Ye Ye topoğraf olmaaı prttır. 2056 

Birinci nevi ekmeklik un münakasası 
~J ........ SabaA.Jma ~ ............. 

. Miktarı Tutarı Teminatı il. Teminat K. !bale ,unu Nat Eksiltme 
Cmal Kilo Lira Ura kurut Lira kuru' tekli 

2051 40 4102 80 

Koçuk ilan 1Qrtfar1 
Dön aatırWı: kiiçük illnlarduı 
Bir defa için 30 kurut 
İki defa için 50 kuruı 
Uç defa için 70 bnat 
Dön defa için IO lmnat abmr. 
Devamlı küçük U1a1inD be defaı 
için 10 kuruı alam. 11...ı& 10 defa 
nqredilecek bir Ula lçba 140 karat 
alınacaktır. 
Bir lrolaJ'lılr olmak 1s.-.. ber •tir, 
kelime aralanndald botlülar mtate.
na 30 harf itibv ediJmlttlr. Bir lı:tlclll 
iıtn 120 barftoa ibaret ol1Mlrchr, 
Dön aatudan fula be •tir lçiD ~ 
nca 10 lnınıı ahım. 

Sablık: 

Sabhk arsalar - Yenftehirln en mu· 
tena yerlerinde 400 den 2000 metre 
murabbarna kadar ebadda l~ par
aellenmiı ve ucuz fiatla T. 2992 1430 

Acele aabhk ......_ - Yenlfdılr 
SelAnik caddesinde malmtldlrlOP Jıcar.. 
pnda 423, 592 metrelik aaalar. n 
1538 komiıyoncu Hayri. 1699 

Satılık arsa - Yenlıeblr Mimar Ke
mal mektebi karııaında. güneıe nazır, 
blok batı yüzil 13.5 mecmuu 347 met. 
Tel: 1538 1954 

Ucuz arsalar - lmarca panellen
mit 80 • 100 Kr. Cebeci Aptipap H. 
Dilman Karaoğlan Koç Ap. 4 TL 2181 

2030 

Sablık - Etlik Eğlence'de asfalt Ü· 
zerinde gayet mamur evli bağ ve par. 
ça arsalar. H . DiJman Koç Ap. 4 T. 
2181 2031 

SabMc arsa - M. Müdafaaya giden 
aafaltta lrurum!ar caddemnde Yetil N· 

haya nazır 344 M. murabbaı münferit 
ana. Tel 3057 2074 

Satılık bmyon - 34 model Şevrole 
kamyonu müaait fiatla verilecek. Ata • 
tilrk Bulvan Toycar apr. daire 5 
TL 2311 2096 

Sabbk radyolar - 6 llmba Telefun
ken 7 limba Blanpunkt 18rmek, pazar
lık için İnhisarlar B. MüdUrlURUnde 
Fuat'a..mltracaat. 2122 

Satılık ev - lıtanbulda Bllyllkdere
de cami S. 23 2 katlı 4 odalı ıu elektrik 
Ankaradaki bir mülkle de mübadele 
edilir. Tel. 2181 2142 

Sabbk analar - Yeniteblrin en ne
zaretli yerlerinde milnferit lnpata mil· 
sait mütedil fiyat. H. Dilman K. otlan 

a~1~2~W=ıl: 
de per,embe ıtlntı uat (15) dı Ada· 
:- parti binasında t:gekkill edecek 

ahnaca~ F~~~w&ııli\ilidiiiWifi~ 
pdacütır. 

~ 4 Tel: .ım 21a 

liıliLlı ..... - lurayı Dwlet ulra
amda Tunuı Ar. lttlaalinde 701 metre 
kare bir ana aatıhktır. Telefon: 1585 Ollıiıyon odaanıda pazarlıkla yapıla

Cllrtır. 

Orman "---Genel k.amataa- S - Teminat mektubları llomlıJOD cUnU saat 14 e kadar komiayona ve-
biı Satm Alma KamiaJODuncluu rilmlı olacaktır. 

~ - Eksiltme prtnameai ve buna 
• ~Uteferri evrak -(1) Ura bedel 
~UN llnde !ıtanbul, Ankara, Ada-

1 - Onnan koruma ıenel komu- Temina 
tanlık kıtaları ihtiyacı için 15779 met 4 - tlar hilJıdlm•tGe muteber banka mektubları, cihanı ve tahvi· 
re yatak ve )'Utlkhk bu apk tbilıme llt kanununa tnfilma almır. 
ile ihaleli 25-4-lDH pUarteel sini u- 5 - lartmmeler ~p Jandarma aatmaJnıa komiıyonunda para-

A •fıa ıntldUrlllklerlnden alınabilir. 
l'bı ) Pazarbp. ıtrmek lçia iateklile
l'l (7124) Yedi bin yjl% yirmi dört li
) muvakkat teminat vermeleri ve 
lr etınit bet bhı liralık it yaptı~ma da· 

at 16 da Aııkarada Ycıaitehirde komu- llS rlrWUr '"nrillr. <1724-111) 1793 

evrak ıaatermeat lbımdır. 
B) lateldUert.n 21. 4. 938 perttmbe 

:: aaat (15) de Adanada C. H. P. 
baıı ındald komlayona mUracaatlan 

olunur. (l91J/l009) 2038 

Kapah zarf usulile 
eksiltme ilanı 

tanlık binaıındalı:i Ntııı alma komla
yonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammeq bedeli 5680 Ura 
44 kul'Uf muvakkat teminatı 426 Ura 
30 kuruftur. 

3 - faıtnameai ber sün paruu 
olantk komt.yonda ~rillebilir. 

4 - bteklilerhı muvakkat temi
nat makbuu " prtııameelndeld w
ıikalarla ihale &Un ve uatmda komla
yona mtlracutları nan olu.nur. 

(986) 1999 

Kıllık elltlsellk • ılln .. k 
.. :-Bingöl Vila;reti Daimi Le-. . Orman Korama Gmel Komuta .. 
-den : .. s.tm Alma Komi.,..tmclan ı 
1ııa1.~ - ~tmeye konulan it: Ça- 1 ·Orman koruma eenel komutanlık 
~ur • Biııcöl yolwıun 38X40 kilo- kıtaıan ihtiyacı için 9641 metre kıfhk 
-.ı elerl arumdaJd Çoban byaa te. •lblMUk lnuaq kapalı ad uaultl ile 
~biyeli ve menfez lnpatı olup ibalnf 25 nıiaan lDil puarteai rfin6 

2 il kttif bedeli 26750 liradır. ıaat 11 de Aaırarada Yenitchirde ko· 
lla - 2biltıne l0-Ml8 .ıı eünü amQnlık binumdald Atıla aJma ko
ç. t 15 de Binc81 villyeti merkezi olan mlayonunda yapılacaktır. 
lrt P&kçurda daimi encUmen odaaında 2 • Muhammen bedeli 27D58 lira 90 

Palı zarf uauliyle yapılacaktır. kuruı Ye munkkat teminatı (2097) 11· 3 - Ekail 00 '-·-· lllUtef • tme prtnameal Ye buna ra aunıftur. 
'rıı e111 enaJıı iateJdiıer Bbıral ye 3 • fartnameler bir lira 40 kuruf aa
btur~ Nafıa llüdürlWdtriade clre- kabilinde aatın abaa komiayon.WMlan 

4 
er. almablllr. 

teldiJ: ~tmeye clrebilmek 1ç1n la- 4 • !ıteklllerin p~~e yuılı 
ıı.t rtn (2006) lira muvakkat temi- vniblarla benıber teklif mektuplan
bııı verıneıer1 ve kanuni vealblan haiz m Uaale aaatindeıı bir auıt weliae ıra. 
~llıbnaıarı n Nafıa Veklletinden a- dar lromia7oaa vermeleri ilin olwıur. 
ltı teaviyef turabiye YC Jıclrclr inp- (989) 200Z 

~:~:~hhftlik veelkaa lbru etmesi Camaıırlık bez alınacak 
ildn!ı- lıte:CliJ~rln teklif mektuplanm Onu.a Korama Genel KGmataa .. 
t'l\tcli maddede yuıb Natten bir ıaat ilk Sabn Alma ~ 1 

~bib:e kadar komilyoaa mübu ana. 1 • Orman koruma ıeael komutlıabk 
6 verıneai ilamdır. kıtaları ihtiyacı için 42144 metre sa-

lllUhü; Potta llc celeoek mektl&;>lann m&f"IJk be.ıhı kapalı zarf uıulil ile ~
~ nıunıu ile bpatı1mq o1muı ıa.. haleal 25.4.1938 puartNl &üm1 aut 

7 • 15 de Ankarada Yeniıehlrde komutan-
bııı tdllmPoatada olacak pcilrmeJer b· lık binumdaJd •tın alma lromiıyo-

ez. 11.16 manda yapılacaJmr. 

N f • b" • 2 • Muhanuneıı bedeli (10538) Hra n 
Q ıa IRQSI Ve 9GfGJ mwakkat teminatı (790) Ura 20 lna

ru,ıur. 

JQphnlacak 3 • ~ler heJ'IUn parlllS ola· 
~ rak komlıyonda cörWebilir. 

ı _ VD1"tl Eaclln_..._ ı 4 • !ateldllerbi tartnamnlnde yanh 
•Ua1etlıbiltmeye kanala it: Çaalırn ••liralarla beraber teklif melnuplan
hrıj ın:rlrealnde yapılacak nafıa ve nı ihale taathıden bir aaat nılıiııe a. 
~ 77 ın.-~~up k.,U btdell 19564 11- 4ar..,... "fll••llleri 1111 01..,.. --..,wr. l/İl'I) .. 

Krem Balsamin 
Kumral, Sanpn. ~r her tene tevafuk eden )'esine uhbt mm. 

lerdlr. Cildi bealu. ÇU, Leb n tiYilcelert lrtmilen isale eder Yarım 
uırdaııbtri ldbar mahfillerin takdirle ku1Ja'M111rJın llhhl ~mır 
kremleridlr. 

DEM BALSAlllN 4 IBKILDB TAID>lM BDlLlR 
ı - Krem Balnmfa ,aflı, pce ~la pembe realdl 
2 - Krem Balgmf11 ,ataıs, ,udfb lfill. btyu mık1l 
S - Krem Balmnla acı blldem, ıtlndfb lpa beyu renkU 
4 - Krem Balumfn acı w-. ıece l~n. Pembe renklL 
brGtLtz KANZUK BCZANESt - Beyoğlu, lıtanbul ... 

111m--REÇETELERINlzt--~ 
(Sakarya eczane) llndeıa J&Ptınnıs. Her lltedl· 

ll1lls yeril w A'mlpa IJll1arı bu11IDIU'. Remnl hu111d mlett
aeaata umar bla711k a&teriJlr. Balık Yatı kilon 85 kunqtm. 
Ulut, Halk .ı,,..uı Ul'MDldL Telefon 2011 1--613 

2161 

Ucıuz aabbk iki bal- Yukarı Ay. 
rancı'da yeni kamutaya civar imarce 
Sayfiye mevkii. Emniyeti Umumiyede 
Tel"Cilman Şefik. 2194 

Kunlar ı 

Daktilo inana - Mayıs ilk haftum. 
da blfhyor. Kayıt yapılmaktadır. 2 "1· 
da diploma verilir. Yenihal arkuı Yeni 
h~.apart. Kat 2 Tel: 3714 2162 

Pratik uaul - El•erifli ücretle fran
auca cliraleri. Bir tecrübe der.al ile aJ. 
lapnak lıdyeııler lç Cebeci SUngtl bayı-
n S. No. 11 Bn. Melek. 2083 

it arayanları 
Piyano Denim - Bir Macar Piya

nlat ve lconpozit8ril piyano derai veri
yor. Uluı'da (B.F.) Rumuzuna mek
tabla müracaat. 2193 

ft verenler: 

Satılık 4 arsa 

' 
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Kiralık: 

Kiralık - Kavaklıdere Kooperatif 
mahallel!İnde 18 No. fevkalade manza
ralı evin müıtakil 6 oda, müştemili
tı veya semin katiyle 8 oda 1 Kav. 
Tl.1272 2108 

Kiralık - Kavaklıdere Güven ma
hallellnde 31 No. lu evde 2 oda 1 hol ve 
1 banyodan mürekkep milatakil kat. İ· 
çindekilere müracaat. 21 18 

Kinhk daire- Kalorifer, ucak ıu
lu 2 da 1 hol 50 lira Atatürk bulvarın
da Kalaç apartmwu TL 1477 müraca-
at. 2140 

Kirük Irat - Kavaklıdere yolundaki 
San köfkiln arkuında bahçeli köşkün 
3 •eya 4 odalı alt veyahut 3 oda banyo 
ve taruah 3 Uncu katı. 2145 

Kiralık - YenifChir Yllkael Cadde
li Özenli aokak No: 3. 1.ci kat konfor
lu Uç oda 1 hol Uçilncil kata müracaat. 

2165 

KinlıJı Ev - Apiı Ayrancıda Ba
kanlıklara yakın 6 oda 1 salon, güzel l 
hol ve teferruatı elektrik ve ıuyu nr
dır. Tel: 2901 2167 

Kiralık - 1 veya 2 oda Demirtepe 
YenicGn ıokak yeni apartıman birinci 
kata müracaat. 2224 

Aranıyor: 

E• aranı,or - Altı yedi odalı terci• 
han bUtiln konforlu bir ev veay apartı
man aranıyor. Derhal için veya iki ay 
aonra için de fimdiden kootrato yapıla· 
bilir. Telefon 1415 müracaat. 212S 

lıtanbu14a aatıbk ev lll'Ullyor - A
dalar, Kadıköy, Moda, Suadiye, Ama
vudköy, Büyükdere semtlerinde 3 ve 4 
odah evleri olanlann son istiyecekled 
fiatlarla prtlarmı Ankaarda Bankalar 
caddeainde Erği Tuhafiye mağazasına 
mektupla müracaattan. 2135 

Maille oda....,._ - Yenitchirde 
veya Iııkla~.~armda kan koca ·..;il 
konforlu IDÖl!ll'e 1 oda aranıyor. Pos 
kutuau 196 P. K. 2163 

Mobilyasız bir oda yahut küçük bir 
daire ariyorum. Milhendis Zeki P. K. 
397 2203 

Aramh,.or - Balkan harbinden son
ra Mitroviçeden Türkiyey~ hicref ecleıı 
lııta•eamı. ~ yübapaı Bay s.. 
lll (cJil») mn Eti Bay.an Gaibe ve· o
lullan Kemal ve Enveri bir miru itle
ri için arıyorum. Nerede bulunduJdan. 
nın kendileri tarafmdan ye yahud onla;. 
n tanıyanlarca adresime malGmat ... 
rilmesini dilerim. D. Demiryollan huı
lit daireainde Cemal Ongar. 2097 

Motosiklet - Satm alınacaktır. As 
lrullanılmıı 5 - 7 lnı\1Yetinde olacaktır. 
K. Yozgat Brt. Fb. H. Kurt Bergere 
mektupla müracaat. 2085 

icra 
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H A S A 
Yarnn yağlı gece ve deniz kremile · 

menekşe ve acıbadem 

ACIBADEM Y AGI 
KREMİ 

Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. 
İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelle§tirir 

HASAN ismine ve markasına dikkat. 1914 

H. • GHAZANFAR 
'r.1 CARETHANES t 

TESlS T ARlHI 1860 
Post Box No. 831, Tel Adresi: GHAZANFAR 

BOMBAY 

HİNDİSTANDA 
Türk mallarının en büyük alıcısı ve her nevi Hind malı ihracatçısı 
Referansları: Bombaydaki her hangi bir Banka ve Türkofis 862 

1937 ANKARA ENTERNASYONAL 
KÖMÜR SERGiSİNDE 

l~~~~~T BİR.İNCİ MÜKAFAT ve ŞEREF DİPLOMALI 
TEMİNATLI 

CANK 
TERMOSİFON[AR vEYEM~K OCAKLAR! 

Mimar Vedat N?J7.-i STANSUL 

1943 

FOS F 

TRİUMPH 
Motosikletleri 

Emin Sait Erran 
Telefon: 2686 P. K. 

No. 507 Ankau 

1925 

R SOL 
K A N, K U V V E T, 

'S TA H 

Sıhat Vekaletinin res
mi ruhsatını haiz o
lan doktorların beğen 
dikleri bir fUrubdur. 
Kansızlık, iştahasız • 
lık, kuvvetsizlik bil
h a s a a nevraı • 
teni, ademi iktidar, 
mide ve barsak ten· 
belliğinden doğan ha
zımsızlık ve kabı.ılar
da en birinci devadır. 
Tifo, grip, zatürrie, 
artma nekahatlerinde 
pyanı hayret tesir 
gösterir. Vücuda dinç 
lik cilde pembelik, 
ı~lara, gözlere par· 
laklık veren bu KUV
VET !LACIN! sa-

uı:us 

Ankara Belediyesi 

Kirahk odmı ve kömür 

depolan 
Ankara Belediyesinden ~ 
1-Hapishane civarında 1, 2, 3, 4, 5, 

numaralı odun ve kömür depoları oc 
bef gün müddetle açık arttırmaya ko-
nulmUftur. ·'-

2 - Bunlardan 1, 2, numaralı depo 
yerlerinin senelik icar bedelleri 240, 
3, 4, 5, numaralı depo yerlerinin sene
lik icarları (180) liradır. 

Çocuklarınıza En Kıymetli 
Hediye DADI' dır. 

3-Muvakkat teminatları 1, 2 numa· Dadı çocuğunuzu eğlendirir, 
ralar için (18), 3, 4, 5, numaralar için yürümeğe alıştırır, gezintilerde 
(12,60) liradır. taşnnağa yaradığı gibi icabında 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle- rahat bir salıncak olur. 

rin her giln yazı işleri kalemine ve is- ••Y•en•i •E•c•za•n•e•d•e-sa•t•ılıiıyiııııo•r•. •1•6•5•9• 
teklilerin de 22 nisan 938 cuma günü 
saat on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (1028) 2048 

Ambar ve divar 
yaptırllacak 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Otobüs idaresine yaptırılacak 

anbar binasiyle şark cephesine yaptı· 
rılacak drvar inşaatı on beş gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli ( 4638,38) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (348) lira· 

dır. 

4 - Ke,ifnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
İsteklilerin de 22 nisan 938 cuma giinü 
saat on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (1027) 2047 

Kasablrk çanlı hayvan 
alış veriş yeri 

Belediye Reisliğinden : 
Ankara mezbahası yanındaki hay

van pazarının etrafı çevrilmi§tir. Şe
hirdeki bütün kasaplık canlı hayvan 
alış verişi bu pazar y~inde yapıla
caktır. 

Pazar yerine yalnız elinde menşe 
şehadetnamesi bulunan mal sahibleri 
hayvan sokabilecek ve buradan ancak 
şehir istihlaki için mal satın alına
caktır. 

NEOSTERIN 
Ağız, boğaz, burun yollariyle 

vücuda giren nezle, kızamık, kı
zıl, grip gibi bulaşıcı hastalık
lardan korur, dişleri ve diş etle
rini temizler, kuvvetlendirir. Ec
zanelerde reçetesiz satılır. 483 

.JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. - -
~ KİREC § - -
E En eyi cins damarsız halis mer-E 
: merden yapılmış Karaköy çalı ki-E 
: reçlerini 2791, 2861, 1446 ve 3300E 
:E telefonlardan arayınız. 2093 : 

., .....................................• ,. 

Bayanlara müjde 
Şapkaya aid bir şey tazım 
oldu mu, Akhnrza gelecek 
ilk yer : 

ALTIN DAG 
Olmalıdır. 

Zevkinize uygun ve ucuz, her 
zaman son moda mal satar. 

İkinci Anafartalar Caddesi 
Mehmet Topçu ap. kat 3 .. 
Tel : 3614 Ankaraya hariçten kasaplrk hayvan 

getirmeyi meslek edinen kimselerin lı••••••••••••ıl 
evvela belediyeden bir ruhsatiye al
maları lhımdır. Şehirde kasaplık ya
panlar da esnaf cüzdanlarmı beledi
l)'eye tasdik ettireceklerdir. 

Bu muamelelerin tamamlanması 1-

~in alakadarlara 20 nisan 1938 cuma 
glinline kadar mühlet verilmiştir. Mu
amelelerini tamamlamıyanlar o gün
den sonra hayvan pazarına sokulmı -
yacaktır. 

(1081) 2158 

Kirahk dükkônlar 
Ankara Belediye Reisliğinden : 
1 - Halde ve Samanpazarında müd-

detleri uzatılmış olan dükkanlardan 
maaga diğer dük~lar 1.6.1938 tari
hinden itibaren 1 sene müddetle kira
ya verilmek üzere artırmaya çıkarıl

mı~ır. 

2 - Bu dükkıinların ayrı ayrı tan
zim odilmi§ şartnamelerini görmek ve 
her biri hakkında izahat almak istiyen
ler hergün hesap işleri müdürlüğüne 

müracaat edebilirler. 
3 - İstekli olanlar muhammen kira 

bedelinin yüzde 7,5 nisbetinde teminat 
paralarını ihaleden evel belediye vez
nesine yatıracaklar ve mukabilinde a
lacakları makbuz ilmühaberini encü
mene vermiş olacaklardır. 

ı 4 - İhale 6.5.1938 cuma günü saat 
10.30 da encümende yapılacaktır. ! 

S - Artırmaya çıkarılan bu dükk!n· 
ların p.rtname ve muhammen bedelle
rini ve teminat mikdarlarını gösteren 
cetveller ayrıca da belediye kapısında
ki ilan tahtasına ve hal içinde muhte
lif mahallere asılmıştır. (1109) 2214 

Sahlık eski kamyon 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Opel markalı bir adet eski kam
yon açık arttırma ile satılacaktır. 

2 - İhale '.l.5.938 salı günü saat 10 
1/2 de encümende yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (150) muvak· 
kat teminatı (11.25) liradır. 

• .Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ -
= Dr. B sıt Üre - -- -: Cebeci :ıuerkez Hastanesi : 
S İç HastalıkJan mütehassısı E 
§ Her gün hastalarını Y enişe- _ 
: hir Meırutiyet caddesi Orek: 
E apartmanında saat 13 denE 
E sonra kabul eder. Tel: 1694 : 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Zayii er 
Adıma yazılı 939 sayılı Memurin 

Kooperatif hisse senedini kaybettim 
yenisini alacağımdan eskisinin hük-
mü yoktur. Nusret Sağnak 

2202 

Zayi köy muhtarlık mühürü 
Küçük Yozğada bağlı Yeşildere kö

yünün muhtarlık resmi mlihürü kay
bedilmiştir. Yenisi yaptmlacağından 
eskinin hükmü olmadığı ilan olunur. 

Yeşildere köyü muhtarı Şükrü 
Kavaklı 2210 

U L U S - 19. uncu yıl. - No. 6001 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umum! Neşriyatı idare eden 
Yazı İ~lerl Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basrmevi: Ankara 

YENİ 
BUGUN BU GECE 

Yalnız 

MlZ 
Hakikaten müeairdir 

KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 

Mide 
Ekti1ik, tişkinlik ye yan
malarını giderir. Mide ve 
barsakları alrıtırmaz:. A
ğızdaki fena kokuyu, tat
sızlığı ve dildeki paalılığı 
defeder. 
Son derece teksif edilmiş bir 
tuz olup müıabih isimli.müs
tab:zarlarla kıyas kabul etmez. 
Horoı markasına dikkat. 

2200 

Ev yıktırılması ve enkaz nakliyesi 
Ankara Defterdarlığmdan : 

Muhammen 
Ada l"fo: Lira 

Ke,if.. 
bedel il 
Kurus. 

Muvakkat temin'' 
Lira J{urıJ* 

-----~-34U 1900 142 !-JJ 
353 800 60 
1696 2900 217 gJ 
331 9500 712 flJ 
m 1~ ~ ~ 
325 7140 535 so 
321 8470 635 ıs 
322 8245 618 3'J 
323 66so 491 ıs 
326 8995 674 63 

1 - Tıp fakültesi inıa edilmek üzere sihat vekaletince istimlak edile' 
Nümune hastanesi civarında kain ve on ada dahilinde mevcud bilumuın rtl-' 
baninin yıktırılması ve enkazının belediyece gösterilecek mahalle nakli fi 
yerinin mevcud yollar seviyesine kadar inşaata müsait bir şokilde tesviye5 

2 - Yukarıda yazılı adalar ayrı ayrı ihale edileceklerdir . 
3 - Yıkma ve enkazinin nakli işine aid keşif bedelleri ve muvakkat tt' 

minatları hizalarında gösterilmiştir. 

4 - Kapalı zarfla artırma 18 - 4. 938 pazartesi günü saat 15 de deftt'° 
darlıkta müteşekkil komisyonda yapılacaktır . 

S - Arlırma i!}i yukarıda yazılı oldpğu üzere keşif bedellerine göro ~ 
palı zarf uauliyle yapılacaktır. 

6 - Kapalı zarfla arttırmaya girebilmek içi,; isteklilerin hizalarında yP 
lı muvakkat teminatları ile birlikte nafia müdürlüğünden alacakları fe~ 
ehliyet belgesi getirmeleri. 

~ 

7 - Taliplerin teklif mektublarını ve teminat makbuzlarmı sözü geY 
gün ve saatten bir saat evvel komisyon başkanlığına makbuz muka.biliP&ı 
vermiş olmaları. rıf 

8 - İsteklilerin fennt şartname ve keşif raporlarını görmek üzere J1ll 
Emlak müdürlüğüne müracaatları. (885) 1843 _,/ 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ = ~ 

~ Türk Hava Kurumu ~ = ~ 

~ 25. ci ter.tip ~ 

~ ÜYÜ PİYANGOSU 1 
~ BiRiNCi KEŞiDE: 11. Mayıs. 938 dedir •' ~ 
= ~ 
EE Büyük ikramiye: 40.000 liradır ... ~ 
= Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralrk ~ 
=: ikramiyelerle ( 20.000 ve 10.000 ) liralık iki ~ 
- adet mükafat vardır • • • ~ 
E: Şimdiye kadar binlerce kitiyİ zengin eden bu piyangoya ~ 
E: ittirak ebnek suretiyle siz ele taliinizi deneyiniz. ~ 

~1111111!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Büyük Fransız Sanatkarı 
Piyanist Alfred Kortonun Konseri 

20 Nisan Çartamba Günü Saat 21 de 

Halkevinde 
Biletler için : 2399 - 1888 Numaraya Telefon 2201 

~ ........... Kadın Terzisi~~ 
BEDiA 

Zengin bir kollekıiyon ile Pariıten avdet etti. 
Siparitlerinizi Atatürk Bulvarı Kınacı 2134 

Apr. No. 3 de kabul eder 
Nakil dolayısiyle telefon, ıimdilik kapalıdır. 

SİNEMALAR HALK 4 - İstekli olanlardan tartnamesini 
ve kamyonu görmek için her gün leva
zım müdürlüğüne müracaat etmelidir-
ler. (1121) 2221 Mevsimin en güzel - en nefis ve 

.......... - - BU GÜN BU GECE - -en ,ahane musiki filmi - -- -- -- -- - Atk - Esrar - Heyecan - Macera SARI ZAMBAK - -- -- -- -- - vahti hayvanların mücadelesi - -Ba! rollerde: - -- -- -- -MARTHA EGGERTH - POL HÖR· - .. - BAY TEKİN AVCI - -- - .... 
BİGER • THEO LİGNEN - - 1 - -- . ... "' 

.JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. - -- -: Dr. ~evkel Hüsnü Taray E = • -: Cebeci hastahanesi : 
: Kulak, burun, boğaz mütehassısı E 
E Adliye sarayı köşesi Saraf Hakkı E 

yın müşterilerine ta- : apart. No. 5 Tel. 3912. - ev 1279 E 
nıtmakla müftehir • _ Seanslar 1 - 2,45 - 4,45 6,45 Gece 21 de 

- -- - Sca!lslar: 11,30 - 2,30 - 5,30 Gece 21 de ıO - - .... .,, ... ,,. _ -:.-ı.--_.._ ________ c_ dir. Her eczanede bu- E Saat 3-7. E -., .....................................• ,. lunur. 1869 

Yangın, hayat, otQQlQbil, caoı sigortalarJ 
. ,~ 

1 Halil Naci Mıhcıoğlu, Telefoıı·ı 

YGP. l ır ' Anafartalar cad. No. 111 Teı.: ,si 
, • ~on" Aııbıa ac:eııtalJiı 1 

" 


