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iç tü rizme doğru 
iç işler Bakanlığının, memleketin her şehir ve kasabasında yolcu

~~ iğrenmeden ~~tabilecekleri t:miz ve rahat birkaç otel odasının te
mmı hususunda vılayetlere yaptıgı tamimi çok yerinde bir alakanın 
tezahürü olarak alkqlamalıyız. 

Her yıl, memleket içinde dolapnların sayısı arttığım nakil vuıta
~n istatistikleri bize sarahatle haber veriyor. İ§ hacmi bUyüdükçe, de
nız, kara ve. h~va yolları.ı.mz genişledikçe, refah seviyesi yükseldikçe, 
bu artıfm, gıtgıd~ daha suratlenerek devam edeceği hiç §Üpheaizdir. Fa
kat ıurasıru da dikkate almak lazımdır ki, memleket içinde bugün ya
pılan .sey~tlerin en büyük kısmı it icabı zaruri yer değiftirmeleridiı. 
iç turızmımız, hele merkezlerden çevreye doğru, henüz ancak nüve ha
lindedir. Devlet demiryollarımmn, yol ücretlerinde gösterdiği büyük 
kolaylıklara rağmen bunun böyle olmaamda, her ,eyden evel, gidile
cek kasabalarda yatacak temiz bir oda bulamamak korkusunun amil 
olduğu muhakkaktı. Yukarıda bahsettiğimiz tamim sayeainde bu en 
mühim mahzurun en yakın bir zamanda ortadan kalkacağına eminiz. 

Memleket içinde münferid seyahatler için bugünkü §artlar düne ' 
nazaran çok müaaid bir safhaya girmiştir. Bu hakikati sevinçle ifade 
ederken, toplu seyahat inık.anlannı temin hususunda da bir an önce ha
rekete geçilmesini temenni edelim. 

Bazı seyahat acentalan, muhtelif Avrupa memleketlerine cazip ve 
ucuz müşt~r.ek seyahatler tertib etmeye ba§lamışlardır. Ancak bu işi, 
memleket ıçınde yapacak bir teşebbüs henüz görülmüyor. Zaman za
man, Ege bölgesine, cenub Akdenizine, Karadeniz limanlanna veya iç 
Anadoluya tertib edilecek ucuz ve rahat seyahatlerin halkxmızdan, bil
haua yaz aylannda, büyük bir rağbet göreceğini sanıyorum. Bu nevi
den tqebbüsler hususi müesseseler tarafından yapılmadığına göre, 
memleket için faydalan pek büyük olacak bu iti bir devlet müeaaeaesi
nin üzerine alması lüzumu belirmektedir. - YAŞAR NABi 

Sokak kazalarına karşı 
nasıl tedbir almalı? 

Dan halkevinde enteresan 
konferans verildi 

bir 

Dün saat 18.30 da İstanbul birinci hariciye kliniii doçenti Dr. 
Bay Fahri Arel tarafından Halkevinde ( 10kak kazalannm tehli
keleri) mevzulu bir konferans verilmittir. 

Kalabalık bir dinleyici önünde 
Yerilen bu konferana sonuna ka
dar alika ile takip edilmittir. 
Konferansta bilhaua polis ene -
titüaü talebeleriyle birçok sivil 
Ye reunl emniyet memurlan ha
Zil' bulUDIDUflardır. Konferanam 
kısa bir hüliaau ıudur: 

Aarımısda nakliye vasıtalarının 
gittikçe fazlala,ınası bilhaaaa motör
ı...-ıi imanlarm bayatını tehlikeye 
koyabilecek duruma kadar gelen so
kak kazalama sebebiyet wrmektedir. 
Gerçi belediye nbamları bu kazalan 
tahdit etmekteyae de tamamile önüne 
&eçemediğinden kaza vukuunda aıhı
imdat yet1'inceye kadar yaralmın et
raf nıda bulunanların ne gibi kil te
davi ittihaz etmeleri lizımdır. 

Zira bazan bu icil tedbirlerin alın
mamıı olma11 ya bqta aıhi imdat ye
tifllleden ylıhut doktor gelmeden ka
zaya uğnyenm ölümilne eebeb olur. 

Bir yaralı futa kan kaybediyorsa 
kol veya bacakta kanryan yerin U.tün 
den bir kiuf&k veya askı ile sıkıca sık
malıdır. Bu turetle kan birdenbire 
durmQf olur. Toprakta kirlenmit ya· 
ralarda tatanos ve gulı kangran teh
likesi vardır. Bü.yükhari>ta edindiği
mb tecrilbelere göre, mikroplar yara 
athıııda 15 saat kadar hiç bir faaliyet 
pteremezler. Fakat bu mUddet geç
tikten 90nra çolalarak derinlere ka
dar nilfuz ederler. Bu gibi yaralarda 

Yeni arazi vergisi 
kanun projesi 

Finane bakanlığı, arul vergiai ka
nununun buı hWdlm1erinln deilttl
dlmai hakkında bir kamın projeel. ba
zırlamııtır. Bina ve arazi vergileri vi
layet hususi idarelerine devredildiği 
halde arazi vergisi kanunu üzerinde 
bir değitiklik yapılmadığından tatbik 
lerde zorluk çekiliyordu. Bu zorluğun 
giderilmesi ve arul vergltri kanunun • 
dan sonra yürürlUie giren iakin ka -
nunu ile bu kanunun telifi maksadile 
arazi vergisinde lüzum görülen deği -
tiklikler yapılmakta.dır. 

Projede f inanı bakanlığına vcril
mit olan ulihiyetler iç bakanlığa 

devrolunmakta ve tadiller komisyon · 
larmm kurulut tanı:ı gö&terilmekte 
finana memurlarınm arul verıiainde
ki vazife ve l&Wılyetleri de viliyet 
huaual idareleri varidat memurlarına 
verilmektedir. 

Arazi kanunu,r&çmenlere verilen 
araziyi Uç aene milddetle .ergidaı 

muaf tutuyordu. lakin kanunu iae üç 
ve bet aenelik arazi vergiıi muafiyeti 
kabul etmiıtir. Yeni proje bu iki ka
nun arasındaki birbirine uymıyan hll -
kümleri de ortadan kaldırmaktadır. 

r:::~~~ı~: ::~~] 
Konserler: 

Pazar günkü konser 
İstanbul, konservatuvarında viyolo

nist Ali Sezin'in talebe.si ve Ankara 
Cumhur Başkanlığı orkestrası viyola
niıtlerinden B. Kemal Suaad pazar gü
nil saat 18 de Halkevinde bir kon9Cr 
verecektir. Bu konsere geçen hafta bü
yük bir muvaffakıyet gösteren ve tak
dir edilen çek piyanistlerinden Bayan 
Stangl de piyanoda refakat edecektir. 
Davetiyeler, halkevindcn ve müzik öğ 
retmen okulundan tedarik edilebilir. 

Hılkıthlde: 

Prof. Dr. Hans Rayhenhah'ın 
konferansı 

Bugün saat 18 de İstanbul üniversi
tesi umumi filozofi ve mantık ordinar
yüa profesörü Dr. Hans Rayhenbah ta
rafından halkevinde (Tabiat kanunu 
meselesi) mevzulu bir konferans veri
lecektir. Konferans profesörün eski 
asistanı Bay Nusret Hızır tarafından 

türkçeye çevrilecektir. FilozofiYe dair 
olan bu konferans herkesin anlıyabile
ceği bir şekilde hazırlan.mıı olduğu i
çin dinleyicileri alakalandınnıt olacak
tır. Konferansa istiyen gelebilir. Ayn
ca davetiyeye ihtiyaç yoktur. 

TEMSiL 
Bu gece saat 20.30 da Halkevinde 

temsil kolu tarafından (Kavga sonu) 
adlı iki perdelik bir komedi temsil e
dilecektir. Şimdiye kadar üç defa tem
sil edilen bu oyun daha ıekiz kere tek
rarlanacaktır. 

Bugünkü 
Kamutay 

Kamutay bugün toplanacaktır. Ruz
name 11udur': 

Bir defa müzakereye tabi olan mad
deler: 

1 - Aıkeri ve mülki tekaüd kanu
nunun 26 ve 43 üncü maddeleriııin tef· 
siri hakkında Batyekilet tezkeresi ve 
Maliye ve büdce encümenleri mubata
lan. · 

İkinci miizakertSi yapılacak madde
ler;. 

ı - Ttlrkl}'e - Lritdııtya tlıı:ant ma
kavelenamesinin tasdiki hakkında ka
nun layihası ve hariciye, iktisad encü
menleri mazbataları. 

Birinci müzakereai yapılacak mad
deler: 
1- ltalyadan ithal edilecek buı ct

yaya aid lcra vekilleri Heyetinüı 28. 
ıx.1937 tarihli kararnamesinin tasdiki 
hakkında kanun l&yihası ve Hariciye 
ve lktısad encümenleri mubatalarL 

2 - Japonya ile 27 te9rinievel 1937 
tarihinde akid ve imza olunan ticaret 
anl•JmUı ve buna müteferri mektup· 
lar ve anlqmanm tatbikine mütedair 
uzlapnanın taadiki hakkında kanun li· 
yihuı ve Hariciye ve lktısad encü
menleri mazbataları. 

3 - Türkiye - İtalya ticaret anlaf" 
maaına müteallik olan İcra Vekilleri 
Heyetinin 2.:ıu.1937 tarihli kararname· 
sinin tudiki hakkında Llnun layihası 
ve Hariciye ve lktıud encümenleri 
ınazıbataları. 

4 - Ordu subayları heyetinin terfi
lerine aid 2162 aayılı kmunun 3 üncü 
maddesinin (B) fıkrasına ek kanun la
yihası ve Mitıt müdafaa encümeni 
mazbatası 

Rakamlarla Türkiye 

Ne işler görürüz? 
8\lgÜD, kendi İf tubembclen --

edeceğiz: Kiiıd ve tabı .anayii.. Ki-
-
2 

tab ve gazete tabı, litograf, hikkik 
lik, klife, çinkogt"af t..abeainde 280 
erkek, 61 kadın çalıııyor. Mücellid 
lik, kağıdcılık, deftercilikte 820 
kek, 30 kadm vazife sönnekted 
F otofrafçıbkta 1620 erkek, 32 ka 
dın vardır. Yek6n, 5288 erkek, 1 
kadındır. lzmit kaiıd fabrikaamd 
aonra bu ayı, bir hayli yükaelmif 

-
er-
ir. 
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32 
an 

-
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Deri, kösele, buçuk, .S.Uortoit, U.. 
mik, boynuz, kehribar, etY• eDCIW.. 
triai ıubeaind• 16704 erkek, 324 ka 
dm var. Bu kıuıun ea yükaek say 
tabaklıktadır: 7772 erkek, 193 k 
dın ... Saraççılık, deri ve köaele eı 
imalatı, kundura hariç olarak 802 
erkek, 103 kadın toplayor. Kauçu 
eıya imalinde 221 erkek, 21 kadm 
aelloit, kemik, boynuz, kehrib 
91ya imali.tında 671 erkek, 7 kadm 
vazife görüyor. 

Bu kıaımlar üzerinde çalı§ADlann 
mikdarmm azalmaıı, ittisal mevzu 
larmın huauaiyeti dolayıailedir. 
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Entereaan bir it tubeaine geçiyo 
ruz: Gıda, içki ve tütün aanayü ... D 
ğirmencilikte 13093 erkek, 776 ka 
dın; ekmekçilikte 18140 erkek, 103 
kadm; reçel, puta, biaküvi, çikola 
ta ve ıeker imalabnda 6119 erkek 
172 kadm; hamur itlerinde 392 er 
kek, 117 kadm; tekerde 2130 erkek, 
19 kadm; kaaapbkta 13946 erkek 
39 kadın; peynircilik, ıütçülükt 

1493 erkek, 2333 kadm, konaerv 
gıda imali.tında 201 erkek, 29 ka 
dm; kahve hazırlama itlerinde 144 
erkek, 16 kadın; aaİt' gıda maddele 
rinde 3263 erkek, 2880 kadm; alko 
lü içkiler imalinde 2313 erkek, 5 
kadm; buz dahil olarak alkolıuz iç 
kilerde 785 erkek, 23 kadın; zeytin 
yağ ve sair nebati ve tabii yallar ia
tihaalitında 974 enek, 260 kadın 
tütün endüetrisinde 6843 erkek 
8319 kadın. Yekiin da tudur: 7083 
el'krk, 1 eo1s kadın." 

. 
-

Görüyor mu.unuz! Bizim hazll' 
bulduğumuz yiyecek ve içec:elden
miz için ne kadar vatandqomz ça 
llfl70I' ? 

Tekalde senedllecek 
lllllllytl-""" 

-

-

Emniyet işleri genel direktörlüğü, 
yeni teşkilat kanununa göre muayyen 
yq baddinıi doldurmU§ olan memurla
rını tekaüde 1evkedec:cktir. Tekaüde 
8C'Ykedilecek memurların muamelele 
riııin yapılmuına timdiden baflana
caktır. Bu memurlar 13 temmuz 1938 
de emekliye ayrılmlf olacaklardır. 13 
temmuzda tekaüde ıevkedilec:ek olan 
lar, 1304 doiamlu polia memurlarile 
bu derecedeki diğer memurlar, 1301 
doğumlu komiaerlerle bu dereceye 
muadil memurlar, 1299 doğumlu mü
fettiılerle bu dereceyıe muadil memur
lar, 1296 dotumlu ikinci sınıf polia ve 
emniyet müfettitlerile bu dereceye 
muadil memurlar, 1294 doğumlu birin
ci ımıf polia ve emniyet miifettikleri 
ile bu "dereceye muadil memurlar ve 
emniyeti umumiye 9ube direktörleri 
ve birinci 11nıf emniyet direktörlükle-
ri fevkinde emniyet direktörleri ve 
muadil direktörliiklerle bag müfettiş -
lerdir. 

Kliring vaziyetimiz 

Kliring bakiyeleri ve kredili 
mübayaalara aid taahhttdler 
Türkiye Cümhu.riyet Merkez banka- ı 

sın.dan alınan heaap hulasalarına göre 
2.4.1938 tarihindeki kliring heapları 
bakiyeleri ve kredili ithalit için Cum
huriyet Merkez bankasına verilmif te
ahhütler yekOnları: 

CETVEL: 1 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka-

amdaki ldirina heaablan borçlu 
INıki,.leri 

Memleket Miktar T .L 

Avusturya 
Çekoslovakya 
Finlandiya 

1.519.300 
3.454.300 

647.600 

Franaa 
Holanda 
İngiltere 
İspanya 
İsveç 
lsviçre 
İtalya 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
Rusya 
Yugoslavya 
Yunanistan 

CETVEL:2 
Kredili ithalat için Cumhuriyet Merkez Bankuına verilmiı 

yüunlan. 
Reami dairelcc Hususi p.hıslar 

Memleket T.L T.L. 

Almanya 13.158.038,- 8.4St.914,42 
Avusturya 46.074,- 20l.3i8,18 
Belçika 3.149,- 12.011,,7 
Çekoslovakya 558.726,- 320.865,2') 
Es ton ya -,- 21.053,-
Finlandiya 170,- 9.139,-
Fransa 5.010,- 216.983,68 
Holanda 83.864,- 60.644,-
İngiltere ,,30.656,- 525.670,99 
İapanya 14.849,- 6.330,-
İaveç •. 743.484,- 284.564,80 
laviçre 33.637,- 225.431,74 
İtalya 173.936,- 278.283,71 
Macaristan 418.903,68 109.764,16 
Norveç 554,- 59.716,-
Lehistan 5.997,- 6.402,-
Yugoslavya 12.515,- 8.554,-
Yunaniatan -.- 28.634,-
Ruaya 2.744,- 17.646,-

y ukandaki iki numaralı cetvelde yuı h kredili ithalitm 
vaziyetleri. 

3.551.000 
1.068.700 
8.968.600 

455.500 
1.858.200 

936.000 
164.500 
73.900 

1.060.400 
831.500 

1.669.500 

819.300 
369.300 

163.100 

Yekun 

T.L. ------
21.609.952,42 

247.462,18 
15.162,87 

879.592,29 
21.053,-
9.309,-

221.994,68 
144 . .SOS.-
656.326,99 
ıt.179,10 

2.028.'\48,80 
259.061.,74 
452.219,~ 

528.667,84 
60.270,-
12.399,-
21.069,-
28.634,-
20.390,-

vadelerine sörf o 

6 aya kadar vadeli Daha U%UD HJ& batka vadeli 

Reıımi daireler Nususi 11ahıslar Resmi daireler Hmuai şahı.al 

Memleket T.L T.L. T.L. T.L. 

Almanya 
D. M. 

1.468.015,. 4.581.344,52 11.690.023,. 3.870.569,90 
957.103,08 462.0%,20 1.435. 981,34 2.972.234,48 

1 

CETVEL:3 
Muhtelif .,.....w.etıerin merkez banka lanncla tutulan ldirinc 

alaca klanına 
Memleket Miktar T.I. 

AlmmlJ• 
Belçika 

(Aft B beuıplan) 13.481.200, 
215.700 
43.SOO 

196.900 

u 

Es ton ya 
Lehistan 

X Millt Müdafaa Encilmeni bugtln 
mumi heyetten aonra toplanacaktır. 

he 
X lktiaad Encilmeni buclln umumi 
yet içtimaından tonra toplanacak-

tır 

X Dahiliye encUmeni bugün ımıumt 
yetten tonra toplanacaktır. be 
X Arzuhal encümeni bugün heyeti 

umumiyeden sonra toplanacaktır. 

anların hizmet müddetlerinin uzatıl
muı için emniyet itleri genel direk -

rlülü Bakanlar heyetindea karar a -
acaktır. Viliyetler bu gibilerin adla
mı 15 nitana kadar emniyet itleri 

nel dirıe·ktörlüğiine bildirecekler
• Tekaüde 1evkedileceklerin vtSi
arının tam yollanmaaı ve bunların 

1 

ta 
1 
r 
ge 
dir 
kal 

B. Leman 
devam ediyor 

İcra mütehauIM profesör LemaO 
iz.mirden aonra latanbulun muhtelif e 
kazalarında tetkiklerine devam etmek
tedir. Profesör, tetkiklerinin netice9İ 
hakkında timdilik bir teY töyleme
mekle beraber devletle halk arasında
ki borçlanma ınünasd>etlerine dair p- • 
zetecilere: 

"-Ben devlet borçlarının doğnl
dan doğruyıl hap1edilerek tuylk sure
tiyle yürütülmesine muarızmı. Hap 
le tazyikin kaldırılması belki de _.,.. 
çok faydalıdır . ., demiftir. 

Bunlardan sicilli, iktidarı, mesleki un zaman maapız kalmalarmm ön-uz 
len bilgisi ve sıhi hali itibarile daha bir mesi valiliklerden ayrıca iatenmit-

müddet çahıtırılmaaında fayda umu - tır. 

yannm i1atO, yakında eczahane varsa 
takimll pız besleriyle, yoba temiz 
bir mendille kapatılarak yaralı der
hal en yakın hastahaneye götürülmeli 
dtr. Zira lhım gelen cerrahi tedavi 
blr an evvel yapılmq olıun. Efer ka
fatası IUt bir ciane çarpm1J1& o za
man beynin içinde kan toplanır te
neffüe ve kalb merkezlerini ııkıştır
maya baflar. Bu ,ekil walarda bas. 
tayı düz yatırarak batını oynatmama
ıma dikkat etmeli ve en seri bir va-
11ta ile en yakın hastahaneye götll
melidir. Sokak kazalarının aebeb ol
duğu bir ansa da kırıklardır: Kırık 

1*akta ite bacalın lki tarafına tahta 
parçaları yahut baston konarak bir 
bvlu veya mendil ile aarlır. Bunlar 
destek vuifeeini görür ve kırılan ke

mik parçalarının oynamasına mani o
lur. 
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""" nzlulu • llzelel 
E.velki ıün, Yeniıdirde bir ka

sap dQkkinıadan bir kilo et alan a
damımdan 60 kuruı almıflar. Öğle
den sonra bunu öğreniace eline o 
ıünka gazeteyi Hrdim Ye çocuğu. 
kasap dükkinına yolladım. Bu ga
setenin birinci sayfasındaki bir 
baılık, etin kilosuna SO kuru§tan 
fazla para istiyen esnafın belediye
ye haber verilmesini bildiriyordu. 

Adamım, bu bahri ı6stererek 

kasaptan fazla oa kurqu istemiı; 
ıJdı, d6nda. 

Adamım, bu on kuruıu, •kitab
da yerini,, değil, fakat .. gazetede ye· 
rini,. göstererek geri almııtı. 

insan, bir gazeteci sıfatile, gaze
tesinin hayat ucuzluğuna, bu kadar· 
cık olsun, yardımı dokunmuı olma
sına seviniyor doğrusu ..• ~ T. l. 

Kmk kolda ise basta kendwi yil- Basıınlan ilıtllal t 
rilyebillr. Yalnu burada kemik uçla-
nnın oynamama11 için kol mukavva 
ft destek vuifeıini görecek ıeylerle 
urılır. 

Sokak yaralarında tatanoa seromu
nun büyük bir ehemiyeti vardır. Bu
nun yapılıp yapıll!Mlnıtlmı ancak va

si7eti psrecek doktor takdir edebilir. 

Arjantinde bir ibtilil patlak ftl'
mif, fakat IMYle, çabuk baabnlmıt
tır. Neyse dİYGnlm, çünkü baabnl
muayclu yeniden bir çok çetrefil 
ooinfya isiml.-i öjrenmek zonanda 
blacaktık! 

Bir fenahiı daha olacalrtn 

Entellektiel ~-

bir kısım bir tarafı, bir kı1m1 öteki 
tarafı tutacak, yemden bir ideoloji 
münakapaı açılacak, açık mektuplar 
yazılacak, imalı fıkralar kaleme alı -
nacak, hullaa, Babıali havası yeni
den ve batka bir aebeble allak bullak 
olacaktı! 

Sevirulirilen yavrular 

Guetenin birinde biı çocuk gru· 
punun remüni ıörclüm. Albncla ıu 
yuı: 

" Geyvecle anindirilen yavrular'• 
Birkaç hamiyetli vatanclq ve ya. 

hat her baqi bir haJD" karumu bq, 
on yoksul yavruyu aiyclirerek se
vindirmekle büyük bir iyilik iılemiı
lerdir. Buna takdir ederiz. Fakat, bu 
yavrulann resimlerini yurdun dört 
tarafındaki ıuetelere gönderip baa
tmnaia, bu suretle o yavrucakların 
yoluulluldanm teıhire ne lüzmn var• 

iyilik, hayır, yardım vereni mai nar,.._._..,..__.,. 

Merhamet! 
Kendi öz çoc:uiaDu abJ.&1 olduiu 

için kendi eliyle öldüren Miıiı Man
ford illllİncleki inailiz kadınının afe. 
clilınesi için 41.000 kitinin tefaatte 
bulancluldarııu öjnniyoruz. 

Aannmda barc:anacair yerde har
c:ann.yan merhamet hiıainin, nere-· 
lerde lnallaıulclıjmı ıöriyor mu
sunuz? 

Her halde ispanyada ölen 41.000 
çocuk Ye kadını öldürenler aleyhin
de 41 imza bile zor toplanabilir ! 

Madagaaluır: yalıudi yurdu t 

Yahudiler, Afrilm.t.ki Maclaiu
kar adaamı kendil.U. yurd olank 
almak iıtiyorlarmq. 

Franaa • ..me pebli t 
Fakat, bilnwm, bu fikirde olanm, 

Almanyanm yeni~ IÖIDÜrlreler el
de etmek iatediiini hatırlıyorlar 1111? 

Eier Wr aiD Hedep+· da .... 

man IÖIDÜrl.ı-i ......... siriverine 
o uman Maclqukara pirince side., 
yahudilerin Kadüateki bulgurda• o
lacaklumclaa lrol'kulur. . 

Diitenler, kalkanlar / 

Bir arkadapmuı çocuiu yenı yuni
meie baflaı&. Dün bana diyordu ki: 

- Bizim çocuk yeni yürüımete 

bqlach. Bu yeni hünerinden o kadar 
boılanıyor ki tutmank bütün haya
bnı ayakta seçirec:ek. Bir diifüyor, 
bir kallaoyr, bir claba düfüyor, bir 
daha kalkr1or-
Tabkı Franaada kabine p"bi ! 

Beysa ! 

ismini yeni duyduiwnuz methur 
bir muharrir: "Beyza" isimli bir ro
man netretmit; bir sazetede ilinmı 
,ördüm. içinde ne van ne yok bilmİ· 
yorum. Fakat iaim, insana "ŞemM" 
"Mehpare" aibi eski •Mrlerİ hatırla
bJ'OI'. 
.,_ .,_ "yumurta" demek ise 

havalar ıamck: çabuk boaulacaim
dua korlır:ulur; yok "beyu" kelime
sinin mii ıwa i• mnaile kitlıblmm
dm_. Umi~modlı11p• 

- aesmilti-· 

' Dün f9hrimizde hava ubah~ 
hafif yağmurlu sonraları kapalı A -
mittir. En dütü.k ıaı 5, en yüksek ısı da 
9 derecedir. Yurdun Ege bölgeainıde 
hava çok bulutlu diğer bölgelerinde 
kapalı ve yer yer yağııhdır. Son yirmi 
dört uat içindeki pek faydalı ve de .. 
vamlı yağııtarın karemetreye bırak
tıkları su mikdarları; Muğlada 38, 
Emed ve Kayseride 22, Polatlı ve Niğ 
dede 17, Ankara ve Eskitehirde ıs. 
Afyon.karahiaarında 14, Kütahya ve 
Boluda 12, İstanbul, Bilecik ve SIV9" 
ta 10, Tokad, Kastamonu, Ulukııla ve 
Gümüf&nıede \8, Ceyhanda 6, Edime
de 4, Manisa ve Adanada 3, Çorum. 
Ieparta ve Bursada 2 ter kilogramdır· 

Diğer yağıı gören yerlerde de bit 
kilogram kadardır. 

Rüzglrlar Trakya. Kocaeli, ~ 
bölgelerinde timalden Nniyede eO 
fula 7, diğer böl~lerde umumiyetle 
cenuptan altı metre kadar hızla d" 

mittir. 
Ege denizinde r\Uglr kuvvetlice 

esmektedir. 
Yurdda en düpik ıeılar hep ııfırsO 

üstünde olmak üzere Boluda 1, Eski .. 
tehirde 2, Erzurum, Van ve Karata 3, 
Afyonkarahiaarında 4, İzmirde 8 de " 
recedir. En yüktek ısılar da Çanakka" 
lede 10, Edimede 13, Diyarbakırda 16. 
Aııtalyada 18, Adanada 19 dur. 

neai 
leD4 
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li r:::::::~:~:~:::::~:~~~:~::::J D. 0 N YA HA- B E R L E R i Saadabad paktana 

Frm1z liitiineflnil ıızlyeti 

r Paria'ten gelen haberler BI 
ükiimetinin IOft ıünlerini Y~ıaına': 

olduiunu bildinnektedir. Şot • 
•. f nd anın 

tı aaı an sonra iktidarı eline 1 
1 k d w •an 
um, ur ugu halk cebheai hük .. . • .. u -
etınm uzun omrü olacagw ına k d' • d . en ı-
. e manmamıttı. Hükünıetini le.t-
i eder ~z, parlamentonun hu -

.. a çıı ktıgı zaman söylediği ilk 
z ıu o muttu: 
- Biliyorum ki menılek · . 
'ğ' h"'-"!.- etın ııte -1 1 • U1LU111et bu değildir. 
Bır başvekil ki kendi kuı·du w h .. 

lriiınete kendinin itimadı ok!gul u
~--· .JI __ be . y !le ~ı ayuan rı Franaav. ı' .,1__ d 

imd. d J• .....-e e en 
~e § ı e parlimentoy ~ 

1•• a ve ayan 
Dlec. ıauıe en genif ve ıiimüllü bir 

lıye programı kabul tti' w 

t --LL ·· d e nnege egçvuua e en hük.. .. . 
kkül. d'' umet boyle bır te-

ıe ur. 
Blum iktidarı eline alır a • 

ırlaıtıiı en ın"h' ımaz, kar
le · · d · F u mı mesele maliye it

rı ı . ı'. ranaa :nıilli müdafaa prog
ramı ıçın otuz milyar frank 
muhtaçtır ff::ı_.. paraya 

il · .._Ulnet bu parayı istik-
raz et-~ -.ıı • . ._ .. _ vuenuyor. Çünkü ,_dr-

yenın Bluın b:a..::_~ . . . 
r Bu · . --uınete ıümadı yok-
. ıtırrıadı telkin etmek ieln Şotan 

tarafından tedb. 
halk c b . ır allbJllasına da 

e hesı koınbine~u razı ol-
mad~. Binaenaleyh Blum bir takım 
tedbırlerle bu par8J'.l temin etmeğe 
çalıtınııtır. HazırJ.Mlıiı bir proje ge-

YİRMİ GÜNLÜK FRANKİST 

TAARRUZUNUN BLANÇOSÜ 

343.000 nüfuslu 20.000 
kilometre murabbaı 

zabtedildi • 
arazı 

Saragos, 7 (A.A.) - Denize doğru 
ileri hareketle-rine devam eden ve Si -
erra del Monte Tcrmel dağlık arazi
sinden geçen general Alonso kuvvet 
leri, ovna inmişlerdir. Nasyonalist
ler şiJ11di, hükümetçilerin Gandesa -
T~tosa yolunda ilcrliyen lejiyonerle
An sağ cenahını tchdid etmek üzere 
hazırlanmakta bulundukları dağlık a
raziyi çenber içine almaktadır. Fena 
bir vaziyete girmiş olan cumhuriyetçi 
ler bazı mıntakalarda şarka doğru ge
ri çekilmeğe başlamışlardır. 

Nasyonalistlerin 18 marttan bugü
ne kadar olan ileri hareketlerinin bi
lançosu şudur : 

343.000 nüfusluk 289 köy ve 20.000 
kilometre murabbalık arazi zaptedil
ıniştir. 

sempati ne olur$Cl olsun, şimdiki hal ve 
şartlar içinde İspanya işlerine müdaha
lede bulunmamak siyesetinde bir güna 
tadilat icraıı.ınm bahis mevzuu olmıya
cağı beyan edilmektedir. 

lngilıere ve FranMJ ispanya 
iflerine kar&§mıyacaklar 

Faris, 7 (A.A.) - 5 nisanda Barsc -
lon hükümeti tarafından karışmazlık 
politikasının terkedilmesini taleb et
mek için Faris ve Londra hükümetle -
rine tevdi edilmit olan nota, Fransa 
ve nİgiltere hariciye nezaretleri tara 
fından uzun uzadıya tedkik edilmi§ -
tir. 

Çekoslovakya nasll 
müdafaa edilecek! 

Fransa, Sovyet, Leh, 
Romen hükmetlerinden 

buna cevab istiyor 
Paris, 7 (A.A.) - Havas ajansı bil

diriyor: 
Hariciye nazırı Pol Bonku.r, Fran

sanın Varşova, Mos.kova, Prag ve Bük
reş mümessillerini ayrı ayrı kabul e
derek dün hariciye nezareti erkanınca 
hazırlanan talimatı tevdi etmiştir. 

Bu talimat bilhassa Avusturyanın 
Almanya ile birleşmesinden sonra or
ta Avrupada çıkan vaziyet hakkında
dır. Fransanın şimdi bilmek istediği 
ilci cihet vardır: 

ı. - Bu devletlerden en ziyade tehli
kede bulunan Çekoslovakyaya her bi
ri nasıl yardım edebilecektir? 

2. - Fransanın müttefiki veya siyasi 
ortağı olan devletlerden her biri umu
mi politikalarını nasıl Fransanınkine 

uydurmak fikrindedir? 
Çok azimkar bir lisanla yazılmış o

lan bu talimatın ana hatları bunlardan 
ibarettir. 

dahi 1 devletler 

Eylül ayında 
Cenevrede 

toplanacaklar 
Tahran, 7 (A.A.) - Hariciye neza

retinden tebliğ edilmiştir: 
Saadabat paktı devletlerinin harici

ye nazırları, 21 eylUl 1937 de Cenevre
de yaptıkları toplantıda, gelecek içti
mauı K.ıibikie yapılmasına karar ver
mi§:lerdi. Paktı imza etmiş olan dev
letler, aralarında istişarede bulunduk
tan sonra, Kabil toplantısının 1939 ilk
baharına talikini kararlaştırmışlardır. 
1938 eylUlünde Cenevrede bir toplantı 
yapılacaktrr. 

Nevyorkta üç kadem 

kahnhğında kar! 
Nevyork, 7 (A.A.) - 24 saatten beri 

fasılasız surette yağmakta olan kar, 
şehri üç kadem irtifaında örtmüştür. 

Hararet derecesinin sukutu, meyva 
ve sebzeleri ciddi surette hasara uğ· 
ratmak tehlikesini arzetmekte-dir. 

i ngilterede 
hava 

kurulacak 
üsleri 

çen hafta da !DdClis tarafından ka -
b~ edil.mit fckat ayandan geçeme -
ınıtti. Ayarunecliai bu projeyi redde
derken, baıvekile daha eaaalı bir 
progra:n hazırlanıasını da t . 

t • · l avsıye 
e mutı. ıte Blum bu d f d-L _ 
lı hr e a IUUl eaaa-

Bugün cumhuriyetçilerin elinde 
bulunan Katalonya araziai 22.000 kilo
metre murabbadır. B. H itler diyor ki: Lon.dra, 7 (A.A.) - Deyli Telegraf 

gazetesi büyük harflerle verdiği bir 
haberde tngilterenin şark ve cenubi 
şarki sahillerinde baştan başa hava mü 
dafaa üsleri kurulacağını bildirmek
tedir. Bu hulara muhtelif çapta yüz
lerce hava müdafaa topları yerle§tiri
lecektir. 

. Program hazırlayarak gene 
Peclıae kabul ettirn.i. b .. 

Ya ·· .. ---ır ve ugun de 
nm onune çıkacakt A ır. 
.Yan meclisinin bu Pl"Ojey' kabul 

tınıyeceği muhakkak tel&'-•~· edil' 
or Ç" k.. •~ı ı-

~. u_.r. u ıneaele, ıu ve bu projede 
gıl, ayanın Blunı'a itimadı olma -
:~dadır. Ayan meclisinin 1936 

1 e~e yapılan toayal reformlar 
? ayıııle Blwn'a kartı hmcı vardır. 
ınaenaleyh en iyi programla karıı
ına gelse, gene beienmiyecektir. 
eçen haftaki İıtiıkale l.a- BI · 'nlilc .. .....,. um Plf• 

goıtererelc İıtifa etmemiıti. Fa-
at bu ~efa artık çekilecektir. O hal
e Yenı &ansız hükümet · · k · 
il edecek? mı mı t91-

~ 8'Ün eveli.ine kadar bir milli 
i. 87eclen .~ bahsediliyordu. Hat

b. ~ükünıetini kurarken, böy
ır _ • • karıaaya çalJlbiı hal -

e ~\IDUtlerin de hWdimete itti • 
. ~··~" ...ı-i etraflDda ~ tılaf Y'ÜZÜnden milli kab · ı-..ı...:ı •
1 

• ıne ...,_... 
1 e~eml§ti. Fakat son ı\inler için-

~ ~i cenah partilerin iktidan bü.&-
utun ellerine almayı iirnid ettikleri 
laı~lmaktadır. Maliimdur ki 1924 
neı~en sonra on iki aene fransız 
polatikaıınm takib ettiği istikamet 

e bu olnu11tur. Seçimlerde aollar ka
ııır. Fakat hiikümeti sağlar kurar 

936 ~den sonra Blum bu isti~ 
&nıetı dejiMirerek L-n- --Lb · iik" . "T' .1W1oaa .._, eaı 

b ~eti kurmaya muvaffak olmıq 
e ır takım aoeyal reformlar yap-

a:1· ~b' •Yenin sabotajı ile karıı-
ı'.. e ır Mifteden beri Franu.da 

"naörvatör kuvvetler bütün f ı· ,,e.~e . . . . , aa ı-

Frankisıler korsa' da 

Salamanka, 7 (A.A.) - Franko u
mumi karargahı tebliğ ediyor : 

Navar kuvvetleri Ribargorzona 
nehrini ges;erek Koraa'ya varmıılar -
dır. 

Daha cenupta, Kastello de Farfana 
ve Salaguer'i işgal ettik. Keza, For
kalli ile Garumba tepesi de i§gal olu
narak Ortella-Morella yolu tamamile 
düşmandan tcmizlenmiıtir. 

Diğer taraftan gönüllü kıtatı Şale -
mera ile Ebre'nin birleştiği noktaya 
varmışlardır. 

Gudalahara mıntakaaında hatlarımı 
zı ileriye sürerek düşmanı takib ettik. 

Lerida' da sükun 
Lerida, 7 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: Lerida'da eükiin hü
küın sürmektedir. Frankistler aoo 
mu.baııebede ölenlerin defni ile meş -
cu1 olmaktadırlar. 

Lerida'nın p.rkından gelen §oiddetli 
top sesleri ifitilmiıtir. 

Frankistler süratle Uerliyorlar 
Londra, 7 (A.A.) - Deyli ekspres 

gazetesi, nasyonalist kıtaların seri ha
reketi üzerine hükiimet ordu.unun 43 
üncü fırkasının diğer hükümctçi kuv
vetlerle muvasalaaının kesilmi§ oldu -
ğunu ve 5 - 6 bin kitinin fransız sını 
rına geçebilmek için ümidsiz bir gay
ret gösterdiğini yazıyor • 

Barselon' da hususi tedbirler 

den l'llıi, ıkticlan aol c:ena.hm elin-, .. ~ k 
dır. lng~ Doktasmda toplam..ıar -

Barselona, 7 (A.A.) - Valinin bir 
emirnamesile gece saat 9 dan sonra 
kahve ve tiyatrolar da dahil olmak ü -
:ı:ere bütün müessese ve dükkanlar ka
panacaktır. Saat 22 den sonra da ancak 
hususi müsadesi olanlar sokağa çıka
bileceklerdir. 

ve lıpan~de Eden'in çekilmesile 
lneydana ıele~Fra~o'nun zaferile 
ha Yardım ebni vazıyet de aai cena-

::. ft .. B · · d. k' &a5 cenah buıün • unun ıçm ır ı 

l'Uya, Y•hud da u Y~1-t1~irudan doğ -t'k . mı ı ·:ı_ .. 
ı eti altında ikt'd ""'~um.et,, e • 

ı M ı arı ele• 
lfıyor, U.Olini ile 1935 ' ~aya ç.a-
P~lı inzivay• çekil Laitılaı."ll ya-
&\111 anaazın. en val •'-,en 
val'in Frank.o jdana çıkıverdi. ı.a 
iuna göre, b 1 e arası çok iyi oldu -
zafer kazaıw1~iıeıı~ralin İapanyada 
çıkl§ının h ~ b~ ı1rada meydana 

val franı U.U.ı bir ~uı vardır. 
beyanatta; l~t~lenne verdiği 

So elllek aatıyor ki : 

Gündel50gramekmek 
Madrid, 7 (A.A.) - Belediye mec

lisi, nakliyat güçllikleri dolayıaile 25 
martta yüz gram indirilmesine mccbu 
ciyet basıl olmuı olan gündelik ek
n.._c tayınını 150 grama s;ıkannıftır. 

Komrı....uıler fransız sınırının 
açılt"'aını istiyorlar 

- l cenah Fran1co Wl&b 
demediğin .. yu maı u e-
latnıaktan ~=ore, artık kencliaile an-

38, Bunu da . ~ka çare kalmamııtır. 
iğ nian. en ıyı Yapabilecek olan be -

Paria, 7 (A.A.\ _ Komüni•t partiai 
~en.el ıekr.eteri To •• z ile mezkur par
ti Iıderlerınden parlaı-nto ikinci ıe
iıi Düklo batyekile bir me-..tup gönde
rerek Banıelon hüküınetinin •ilah ve 
mühimmat tedarik edebilmesi için aij. 

ratle franaız - ispanyol hududlarının 
açılmasını istemişlerdir. 

ıs, 

~ 
· Bu, lngiltereclen sonra "realist 

•ıyaaet ad 'I " 
tünnek . ~ ven en YGla Fransayı dü-
dır H ı:;.ın tertib eclilmif bir plan -
• e ·1 a ardadır ki Franko, Franaa 
1 apanya •aanaclaki .. aebet 

İyi malQ.mat almakta olan mahfiller
de İspanya cumhuriyets;ilerinin bulun
dunları vaziyetin uyandırmakta olduğu 

erden bala•.a&t'i· -..1 muna -- B ._ ı ı SD'-.qa : 

kat ha~ Fran.ayı çok aeverim. Fa - edecek biç bir emare yoktur. Ka-
dem' . cebheai Franaaunı degw il ·ıu ·ı . ..riil. b lflı. ' rı a tarafından ı erı aı •n u 

Mu.otini'nin ta • • • programı ititir iıitmez, itçi fecleraa -
eıı Eden istif zyilcıle lngıkerede yonu wnumi katibi Jubo umumi 
tle Franko'n~:• ~- olduiu gibi, grev ilinmı tehdid olarak ortaya at
es· i hüküınetiııi Tile de halk cebhe- mııtır. Franaa'da iç politika vaziye-

d
l 3, 
le" 
ita" 
16, 

bir tefebbiia l o·~ etmek yolunda tinin bu derece ha.uu olduğu bir u
aai cenah z~er d t~a~~ ~azı rada uwnwni grev de bir ihtilale ka • 
rek bir ''kuv.eıu er ~ a en gid~ - dar varabilir. Bu da Avrupa aulhunu 
nesi teıkilini, Parl~ıyetler,, ~ı - tehlikeye clütürecek kantıklıklara 

t t .1• . amentonun birka .. yol -L·ı· B . ind' k. BI sene a ı mı, İtçi t k'l&tl . 7 aç-.ı ır. unun ıç ır ı mn 
•mı, matbuata .. :.;.a ı:,..n::;sa- kabineeinin istifaıı, yalnız Franaa
ve ana yaaaraın de~· ... · ·ı . . •mı nm değil, Avrupanm mukadcleratm-
_,3. 1 8 -.•rsn meunı taleb da da .. ....1- .. ii ... il" -L--· I' b' vuıyor ar. UftQft kısa ab. . 7u. 'l'--·a u ve --.uiyet ı ır 

tizmdir. Fa.kat Fraea ~ iri ~-a -

1 

balıranm bqlangıcmı tetkil etmeli 
ul etmeğe h&ZJr naanm unu aa- ihtimali varchr. 

oldujuna deliiet A. ş_ ESIER 

Suşnigin 
rejimi biraz 

tôbi olduğu hapis 
daha hafif leti ld i 

Mülteciler hakkındaki 
teıebbwe I ngilıerenin 

cevabı 
Londra, 7 (A.A.) - Lord Halifalu, 

Amerikanın Londra elçi6i B. Kenedi
ye Amerika tarafından fa&iltere hü
kümetiyle diler birçok devletlere ve
rilmit olan ve Avusturyalı ve alınan 
siyasi muhacirlerin ifiyle meşıgul o
lacak enternasyonal bir komisyon ih
dasına müteallik olan teıglifine İngil
terece verilen cevabı tevdi etmiıtir. 

Salzburg, 7 (A.A.) - B. Hitler dün 
burada muazzam bir halk kitleai kar· 
şı:aında bir nutuk söylerniftir. 

B. Hitler, "şerri yaratmak istiyen 
kuvvet., e benzetmekte olduğu B. 
Şu9nig'e hücum ettikten aonra "Al
man yanın t.ari.hi için utanç tefkil eden 
yaprakları her 9CDC birer birer kopar
mağa mu.vaff.ak olm&lf olduiunu aöyle-
miftir. 

B. Hitler, IÖZÜDC devamla töylc de-

mi.tir: . h" ı..:•- • 
"- Ahlafın ve tarihın u.-u.uetım 

:ı:amanında alman milletine en büyük 
menfaati temin etnıif olduğum sure
tindeki hükmü ta.d~ edeceğini zan
nediyorum. 

Yeni Salzbur& - Viyana otoatradının 
ilk kazmaemı bizzat B. Hitler vurmuş
tur. 

B. ,Şu§nig'in hapia rejimi 
hafi/ letildi 

Berlin, 7 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: Alman haber alma bü
rosu, B. Şufnig'in tibi tutulmakta ol
duğu göz hapsi rejiminin tadil edilmiş 
nlduğunu haber vermektedir. 

Eski Avusturya bafvekili ,artık si
vil milfetti§ler tarafından doğrudan 
doğruya muhafaza altında bulunda.
rulmamakta .gazetelerini ve mektup
larını serbestçe almaktadır. 

Şu1nig'e mukabü miaUleme 
yapılıyor 

Yan rC91Di alman ajansı, B. Şuıni
gin vaziyetinin enteresan olduğun~, 
çünkü eski bqvekilin adliye nazın ı

ken istimal ve hatti auiistiinal etmi' 
olduğu sürgünlüğe tekabul etmekte 
bulunduğunu yazmaktadır. 

Alman haber alma büroeu B. Şutni· 
gin oğlunun hali hazırda cizvitlerin 
Kalkburgdaki arWt:okratik zaviyet1in
de bulunduiunu il&ve ediyor. Kendiıi 
ihtimal, tatillerde blbuını ziya.ret e· 
decektir. 

Kardinal lnnitaer'in bir 
bir beyannameıi 

Vatikan, 7 (A.A.) - Yarı resmi "0· 
sservatore Romano., • dün ak~ kar
dinal 1nnitzerin bir beyannameıihi 
neşretmiştir. Kardinal, bu beyıuıname
ıinde Avusturya rahipleri:ı.n anşlus 

kartısındaki hareketlerini izah etmek
te Ye bilhassa Avusturya piskoposla
rının kilisesinin hUıkukunu feda etmi
yeceklerini beyan eylemektedir. 

•• 
Viyana, 7 (A.A.) - Kardinal lnnit-

zer, b~ sabah Viyanaya döimiiJtür. 

Alman hatoUkleri ve 
Plebuı 

Augaburg, 7 (A.A.) - Bavyera pis
koposları 9 nisan alqamı, Viyanadaki 
büyük tezahürden sonra bütün katolik 
kiliselerinde çanlerın çalınma.mı em· 
retmifl«dir. 

Bu kararla ~ pielDopowlan M 
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miyetini anlamı9 bulunuyorlar. Pis
koposlar büyük Almanyanm saadeti i
çin dua etmeğe ve vatani vazifelerini 
yapmağa katoliklcri resmen davet et
miş bulunuyorlar. 

Viyana borsa komitesi erkanı 
tekaiid edildi 

Viyana, 7 (A.A.) - Viyana esham 
borsası komitesinin reiei ile tlç reia 
muavini ve bütün uiaı tekaüde NYko 
lunmut ve hu•ml bir komiser, borsa 
mµamelitını idareye memur edilmit
tir. 

İngiliz cevabı notası, İngiltere hü
kümctinni amerikan teklifini ilham et
mit olan endi,e hislerine l.ftirlk et
melıate ve mOmlri1n oldup kadar geni§ 
bir nW>et dahilinde bu teklifin t9hak
kuk aahaaına isali hususunda ifbirli
ğinde bulunmak arzusunu beslemekte 
olduğunu beyan etmektedir. 

Prof. Pittar· üniversitede 
güzel bir konferans verdi 

Profesör, 
ilk tarih 

akdeniz havzasının 
devirlerini izah etti 

1etanbul, 7 (Telefonla) - Profesör 
Pittar, bu akşam saat 18 de Üniversi
te konferans salonunda güzide bir sa
ıniin kütlesi huzurunda enteresan bir 
konferans vermittir. 

B. Pittar, Avrupanın insanın belki 
de muasırı oldu&u en yakın mıntaka
ların coğrafyasına dair bilinen ıeyle
ri göatermiıtir: 

- Akdeniz, timdiki Tunueu Şimdi
ki Sicilyaya bağlayan bir köprü ile iki 
tali denize ayrılDUftı. Marmara deni
ı:i mevcut değildi. 

Karadeniz, şimdikinden daha ufak
tı. Britanya adaları Franaadan ayrıl
mıı değildi. Büyük nehirler, büsbütün 
ba•ka muazzam bir kuvvete sahipti. 
Bunların mansabları zamanımızda ol
duğlindan s;ok ufaktL 

Bugün denizden oldukça uzakta ka
in olan bazı sahiller, o zamanlar au al
tında idi. 

Franaa Massif santralında insan ta
rihinin devresinde miltemadiyen vol
kan indifaları vukua gelmiftir. 

Hulasa, insan mevcudiyetinin bida
yetinde, bugün tem&§:ll edebildiğimiz 
coğrafyadan büabütün farklı bir cot· 
rafya tanımıftır. 
Eğer medeniyet tarihine müteallik 

bazı meseleleri anlatmağa kalkıflllak 
istiyorsak, bu muhtelif fizi.ki vaziyet
lere nüfuz etmemiz icab eder. 

I idim vasiyeti 
İklimi vaziyet bugünkü gibi değildi. 
tnaan, sıcak de-virlere falıid olmu' 

ve bu devirleri muhtelif tipte ratib ve 
kuru aoğuk devirler takib etmi§tir . 

İklimi vaziyetler, iptidai insan ha
yatının tarihi üzerinde büyük akisler 
hasıl etmi,ıir. 
Şu veya bu iklime göre hayvan ne

viler-i, müaaid bazı mahallerde toplanı
)'Oriar' veyahud daha iyi mevcudiyet 
prtl Hı aramaık üeee dıli kµd 1 sık 

ve münhaıran avcılıkla yapmakta o
lan insanlar da vahfi hayvanlan bu 
yer değiftirmelerin.de zaruri olarak ta
kib ediyorlardı. 

Birçok binlerce sene zarfında insan 
hayatının prtları böyle idi ve ileride 
mevzuubahs edilecek olan ve bu mem
leketin ilk şahidi olduğu hadiseler vu
k~ eelerek vaziyeti battan bap altüat 
etmemiş olsa idi bu tartlar ilanihaye 
böyle devam edecekıti. 

l lk devirde y(Jfıyan hayvanlar 
Bugünün hayvan zümreıi, inunın 

uzun Odiseıi esnasında tanmııı oldu
ğu zümrenin baki:reıidir. İnaan, muh
temel olarak üç nevi fil, kati olarak i
ki nevi fil avlamıftır. 
~im fil, mamut. İnsan, hipopota

mı, ild nevi gergildan, Merk gergüda
nı ile hacizli burun delikli gergüdan. 

Ortadan kaybolmu' olan bu neviler 
arasında büyük bir ayıyı, bir mağua
lar arslanını, bir mağaralar kurdunu, 
bir mağaralar ıırtlanını, muazzam kö
pek di!lerine malik bir akilüllahamı, 
martcrsdüs'ü zikretmek lbnndır. 
Gev~ getiren hayvanlar arasında is

keletleri lrlandanın Turbiyrlerinde 
çok iyi bir halde mahfuz bulunan 
boynuzlu geyiği zikretmek lbımdır 
ki pek muhtetem bir hayvandır. 

Kutup mıntakalanna muhaceret et
m~ olan hayvanlar ar•ında ren, glu
ton, Alp mıntakalarında pmuva, bu
keten, marmot .. 
Binaenaleyıh görülüyor ki coğrafi 

ietihalelere onlar kadar mühim olan 
biyolojik istiıhalcler tekabül etmi,tir. 

İ§t:e biz inunlar hayatının bu deği
şcn kadrolar dahilinde meydana çık
mıt ve tekimill etmi' olduğunu göre
ceğiz. Bu hidi8Cler, önümüzdeki lı:on
feranslarm mev.zuunu te9kil edecek.tir. 

Profesörün lııoll"-ı tlddetle al
Jrı 1' D J. 1, 
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iki mühim toplantı 
CUMHURIYET'te Nadir Nadi, Bel 

kan iktiıad konseyi ile balkan baaın 
konferanıının lıtanbulda topJanmBlan 
dolayısiyle yazdığı bat yazıda balkan 
milletlerini biribirine bağlayan menfaat 
birliğine ve bu aahada ıimdiye kadar 
yapılan ça.lıımalardan alınan iyi netice
lere itaret ederek diyor ki : 

''Balkanlı devletler, ekonomik saba
da i§ birliği temin edemiye~':k ayn 
ayn kendi baılannm çareaını ara
mak mevkiinde kalırlaraa, bazı deY
'etLerin tahakkümü akma ginnek 

tehlikeaile karJılatacaklardır. lktiaadi u 
f&khğın ergeç aiyaai Clf&khkla netice
leneceğini düıünüraek yann toplana
cak olan ekonomik konseyin bqarma
ğa çalı§&cağı vazifenin ehemiyetini an
lanz .• 

Coğrafi benzerlik, balkan devletleri
nin ihraç ettikleri maddeler anumda 
da bir benzerlik vücude getiriyor. Bal
kanlarda, aynı maddeyi ihraç eden 
memleketler vardır. Bu maddelerin ih
racı bir nizama konulduğu takdirde 
balkanlılar araaında manuız ve hii
zwnauz bir rekabetin önüne geçmek 
kabil olacaktır. 

Balkan memleketinde yetiten bir 
nmddeyi diğer balkanlıların dıııardan 
getirbniyerek kom§ulanndan almaları 

bahsi de basit fakat lüzumlu ve baHi 
lizım gelen bir mevzudur • 

Balkan memleketleri anuında aeyrii 
sefer itlerinin de ekonomik konseyde 
müzakere edileceğini görüyoruz. Bu 
arada turizm meselesiyle meıgul oluna
cağı ve müıterek bir deniz aeyrü sefer 
talimatnamesinin ha.zırlanmaama çala
ıılacağı anJatıbyor. 

Halklanmrzın mütterek refahı ... 
devletlerimizin mıİİf terek kudreti ıçm 
pyret aarfedecek olan balkanlı dele
aelere bütün kalbimizle mesailerinde 
muvaffakiyet temenni ederiz. 

Milletlerin birbirlerini tanımalan " 
sevmeleri yolunda matbuabn birinci cl&. 
recede mühim bir rol oynadığını kim 
inkar edebilir ? 

iftihara liyik bir vakadır ki~ 
antantımn lüzum ve kıymetini ~ 
anlıyanlar ve ilk anlatmağa çahfan. 
lar arasmda balkanlı gazetecileft 
gördük. 

Bu bahar mevıiminde, latanbuJ l'İllıİ 
dünyanın inciıi bir ıehirde ve en .-. 
mi bir hava içinde toplanan balbnWa
nn, aralanndaki dostluğu kuvvetlea
dirmeğe çalıımaktan bqka bir .._~ 
pamıyac:aldanna eminiz,. 

ILERLIYEN HAKlltNr 

SON POSTA'da Muhiddin Biqeao, 
Türkiyenin Suriyeye karıı ancak • 
dostça hiıler bealediği ve bu memle
ketin istiklalini samimiyetle arzu et-. 
tiği hakikatinin Y•'V'a! yavq komta 
millet münevverleri tarafından. da 
anlatılmaya bqlamıı olduğunu~ 
dederek, Türkiyenin Suriyenin iatik
li.line kıymet ve ehemiyet veırifinia 
~erini izah ediyor: Ev:vela T• 
kiye büyiik mücadeleler pahaaına el.o 
de ettiği iatiklilin kıymetini ani.ant 
bir millettir. ikincisi,. Suriye ile Tür.. 
kıiye araamda çok eaki ve derin bir 
dıo.tluk ve sevgi bailan bulunınaıu. 
üçüncüaü de, müatakil bir Suriyenin 
mukadderat icabı Türkiyeye ancak 
do.t olabileceği keyfiyetidir. Ma. 
harrir ili.ve ediyor : 

''Şu halde Türkiye, 5w'İyenin ..,_ 
cak ilıtiklalmi ister, çünkü onun._ 
tildali demek Türkiyenin haya.tem
niyeti ata.teminde yeni bir kale de
meldir. 

Omid ederim ki auriyeli devlet ..
damı bu sözlerimize "Ya Hatay....., 
ae.leai?" tarzında bir tereddüd ... 
istifham ile mukabele etıniyecek ka
dar genİf bir siyaM!t anlayııma aa • 
biptir. O meselede biz Suriye ile et. 
ğil Franaa milatemlekeciliği ile mü
cadele ediyoruz. Hatti. daha baJ1m 
bir gÖırÜfle, Hatay meaeleai, 1919 da 
batlayan Türkiye İatildi.li mÜcadele-

ainin bir devammdan ibarettir. Biz 
o meaelede Suriyenin ne hududlan -
na dokunduiumuz&, ne de iıtikliJi. 

ne el sürdüğümüze kani değiliz. Sa
riyenin dünkü ve bugünkü hududa 
- bi.la bugün 1 - Suriyenin huda -
da değil, belki de Franaanm bir 
mWıtemleke mıntakasının hududu -
dur. Biz Hatay'ı bir müatemleke bu • -
dudu içinde bırakmaya razı olamaz
dık. l.!:ıgiin bu iti bir an evel halledip 
bitirmek i.tiyoraak yarm tamamen 
mmtakil olduğu zaman, Suriye ile 
huducllanmız arasında bir tearuz •e 
ihtilaf aahaaı bulunmamaaını arzu 
etti;imisdendir. Ba.y Cabiri'nUı bu a 

nu iyi anlayacak kadar genif bir aiya
aet aörütiine aahib olmadığmı fark 
eUirecek ortada bir aebeb yoktur. 

Çok tükür, tİındi balükat yürüyor. 
Bütün tezvir ve feaad dikenleri ile 
cWu olan bir yolda, hakikatin bir 
MD• içinde bu kadar yol almıı ohn.
aı bizi memnun eder •e kalblen •· 
micl....rir.., 
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Bu suretle hazırlamnıı 26 mayın, 

yukarıda anlattığımız Üzere türk 
müstahkem mevki komutanınm ta
lebiyle martın ortalarma doğru Se
lanik mayn gemisi tarafından ka
vaklardan alınarak Çanakkaleye 
getirilmiı ve Nusret mayn gemisine 
teslim edilmİ§ti. Küçük Nusreti ta
rihi bir varlık haline koyan maynlar 
bu suretle müstahkem mevki komu
tanının emrine hazır hale kondu 

Nusreti kimler idare ediyordu? 

- Tamamen türk mürettebatı ve 
deniz subayları. Şu cedvele g"öz gez
direlim: 

Komutan: On yüzbaıı Beylerbey
U Hakkı 

Birinci subay: Yüzbaıı Ciridli 
Hüseyin 

Topçu subayı: Teğmen Kadri 
1. İnci çarkçı: On yüzbaıı Ali 
2. inci çarkçı: On yüzbaıı Ahmed 
3. üncü çarkçı: Yüzbaıı Hasan 
Elektrik subayı: Teğmen Boya-

badlı Hasan Abdullah. 
60 kadar nefer. 
Bu mürettebata bir de alman ka

blmııtı: Yedek deniz teğmeni ve dcruz 
mühendisi Reder. ( 1) 

Bunun vazifesi ne idi? Katiyetle 
aöylenemcz. Çünkü yukarıdaki ced
velde görüldüğü Üzere geminin su
bay ve mürettebatı tamamdı. Sonra 
bunların kendilerfoe verilen vazife
yi de pek ala bafArdıkları ıüphe gö
türmez bir hakikatti. Çünkü daha 
1914 ağustoaunda boğaz maynlarla 
kapanırken bu gemi ve bu gemide 
çalıp.nlar alman subaylarına ihti
yaç göstenneden bir sürü mayn dök
müılerdi. Bu olsa olsa diğer gemi
lerdeki gibi amiral Suıonun bir göz
cüsü olabilirdi. Fakat bir de alman 
binbaıı Mülman'm yazdığı "Çanak
kale muharebesi" adlı esere göz a
talnn: Orada aynen "Nusret mayn 
gemisi deniz mühendisi Reder'in 
idaresinde dÜ§mana çaktmnaksızm 
8 mart §afak vaktinde boğazın med
Jialine çıkarak oraya 26 mayn dök
öi. .. ilah'' denilmektedir ki bu slıret
le bir tqla iki kU§ vurulmU§ ve ha
kikatte gemi üzerinde alman anıira
lmm gözcülüğünü yapmaktan bat
ka bir feY yapmayan bu zata bütün 
teıebbüsün muvaffakiyeti bol kese
den hediye edilmiıtir. Hakikat böy
le değildir ve vaka bu tetebbüse it· 
tirak edenlerin ifadesine göre §Öyle 
cereyan ebniıtir: 

Ya.zan: M. Şevki Yazman 

' 
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Nusret mayin gemiıinin döktüğü mayinler ve Nuıret'in 
takib ettiği rota 

Her ağızda yeni vazifenin ne olabi
leceğinden bahsolunuyor ve hemen 
herkes bunun ehemiyetinde ittifak 
ediyordu. 

Tam bu sırada lngiliz ve Fransız 
mayn tarayıcı gemileri de boğaza 
giriyorlardı. Ertesi günü yapılacak 
harekat mıntakasını bütün gece ta
rayacaklar, muhtemel olan son ma
ynları da toplayıp lngiliz amiralma 
"boğaz medhali mayndan tamamen 
temizlendi" raporunu vereceklerdi. 

Düpnan tarayıcı gemileri gece ya
rısma kadar çalııtılar. Arada sıra
da bizim ıtddaklaTnruz bunları ay
dınlattı ve aa.hil bataryaları a.teı al
tına aldılar. Her geceki bu mutad 
savaımaya rağmen İngilizler karanlık 
liınanm her tarafını arayıp taradı
lar ve gece yanımdan biraz sonra 
çekilip gittiler. 

ve henüz zırhlılar uzaklapnadan 
it görecekleri sahaya doğru rota ve
rerek harekete geçti. 

(Sonu var) 

{l) tıu ııarcK .. tta LIU :ıauıı oulunuşunu bi
zim kaynaklara gore tesbit etmiş deği
lim. Muhakemeyi azami husmi niyetle 
ve almanlarm iddiası veçhile Nusrette 
bir alman subayı bulundufuna göre ya
pıyordum. 

(2) Bu tarih 336 numaralı deniz mecmua
sında deniz yüzbaşısı "Vehbi Ziya Du
mer'in yazdıgı makaleden ve vakada 
bizzat bulunan Nusretin elektrik zabiti 
Teğmen Boyabadh Hasan Abdullahın i
fadesine göre yazılmıitır. Bir çok e
serler ve ezcümle vesikaya müstenid 
yazılariyle tanmmıe olan deniz harb 
tarihi mütehasııııı Fevzi Kurdojilunun 
kitabı torpillerin atıldıli;ı cUnU a mart 
olarak göstermektedir. Ancak diğer ta
raf dan 8 marttan 18 marta kadar ge
çen zaman zarfında ingilizlerin Ka
ranlık limanda bir çok defalar mayn a
mması ve bu gemilerle 17 martta bo
ğaz üzerinde uçan tayyarelerin bura
larda mayn bulunmadığını rapor etmiş 
bulunmaları muhakkak olduğuna göre 
bu mayoların gizli kalmış olması ıayan 
hayrettir. Hakikatin anlaşılması için 
bu izahatı verdikten sonra vakanın ce
reyanı bakım111dan daha ziyde uygun 
dilşmesi dolyısiyle deniz harb mecmu
asının yazdığı tarihleri kaydediyoruz. 
Hangi gün olursa olsun muhakkak olan 
bir şey varsa 70 türkün bu kahraman
ca hareketi yapmı5 olmasıdır. 
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TERBiYE BAHİSLERi 1 ................................................................................................ 
Çocuklarda uyku ve 

dinlenme itiyadları 
Küçük çocuğun hayatında uykunun 

gıda kadar mühim bir unsur olduğu 
1 maliimdfır. :::ier evde çocuğun munta
zam uyuması istenir. Fakat bu isteğin 
tahakkuku için çok kerre Lüyük m~
kilat ile karşılaşılır. Bu yazıda bu zor
lukların nelerden ileri geldiğinden ve 
böyle vaziyetlerde alınması gerekli o
lan tedbirlerden bahsetmek ıstiyoruz: 

Her şeyden evel kısaca çocukların 
muhtelif yaşlarıaa göre uykuya veri
len saatleri görelim: 

Çocuk ilk üç ayda aşağı yukan 20-22 
saat uyur ve bu sureue zamanının en 
büyük kısmını uyku ile geçirir. Altı 
aylık iken 16 saat uyur ki bunun 13-14 
saati gece ve biri öğleden evel, diğeri 
öğleden sonra olmak üzere birer bu
çuk saatlik gündüz uykusuna aiddır. 
Uyku saatleri bu zamandan sonra iki 
yaşına doğru azalır, artık gece ve gun-
düz uykuıarı ıçın 13 • 14 saat ayrılır. 
Bu zamanın 1~ saat kadarı geceye ve 
2 saat kadarı da gundüze verilir. Bu 
hal dört yaşına kadar sürer. 

Yukarda gösterdiğimiz saatlere rağ
"Ilen uyku meselesinde ferdi farklar 
ndubuılu, ayni yaşta bulunan bütün 

çocu ... ..ırua daima ayni hal görülmedi
ginı de kaydetmeliyiz. Çocuklar için 
uykuya ayrılması lazım gelen saatleri 
tetkik eden müdek.kiklerin fikirleri 
de tam bir anlaşma göstermiyor. Bun
dan dolayı çocuğumuzun uykusunda 
kendi kendimize halledemediğimiz 
zorluklar karşısında kaldığımız zaman 
bir çocuk doktorunun fikrini almamız 
doğru olur. 

Şimdi meme çocuğundaki uyku ile 
daha ileri yaşlardaki uyku itiyatların
da dikkat etmemiz lazım gelen husus
lara geçiyoruz: 

Yeni doğanm büyük istirahat ihti
yacına günün 22 saatını uyku ile ge
çirmesi en büyük bir delildir. Ha:ta 
çocuk bu zaman içinde uyanık olsa bi
le büyük, büyük açılmış yuvarlak .göz
ler ile sakin bir dinlenme halinde gi
bidir. Bunun içindir ki aç olduğu, altı 
kirlendiği ve üşüdüğü zamanlar hari
cinde kendisiyle meşgul olmak ister
sek çocuk hay.kırır, kollarının, ayak
larının ve bütün vücudunun hareket
leriyle rahatsız olmuş olduğunu gös
terir. Bilhassa ilk altı haftaya kadar 
çocuğu zaruri ihtiyaçlarına ccvaıb ver
mekten maada hiç bir suretle rahatsız 
edilmemesi lazımdır. Çünkü çocuk bu 
devrede kendisini eğlendirmek için 
yaptığımız hareektlerin hi!; birisinden 
istifade etmemekte, aksine olarak za. 
rar gönnektedir. 

Umumiyetle emzik çocuğunun muh
taç olduğu büyük sükunet namına ço
cuk yanında yüksek sesle bağırmak, 

kapıyı şiddetle çarpmak gibi her nevi 
büyük gürültülerden de çekinmeliyiz. 

Ancak çocuğu tam sükunete terke
delim diye gündelik hayat için zaruri 

olan bir takım seslerden ve hareket· 
lerden çocuğu uzak tutmak yanlış o
lur. Oda içinde normal gidip gelme, 
normal bir tonla konuş.ına, geceleri ha
fif bir lamba ışığı gibi her evde her 
zaman olabilecek tesirelere çocuk da
ha ilk anlardan alışmalıdır. Yalnız bü
tün gürültü kesilince uyuyabilen, oda
sında ancak pek hafif ayak sesleri, pek 
yavaş konuşmalar olduğu vakit uyan
mayan, ancak sallanarak uyutulan ço· 
cuklar bu şartla,.ın olmadığı zamanlar
da çok zorluklar çekerler ve etrafları
na da çektirirler. 

İlk altı ayda çocuk il eğlenmek ve 
okşamak niyetiyle bir defaqa 5 - 10 da
kika meşgul olmalıdır. Yuka,.ıda söy
lediğimiz gibi ilk altı haita içın buna 
da lüzum yoktur. Altı aydan sonra bu 
okşama ve eğlendirme zamanı yav~ 
yavaş uzatılabilir. 

Meme !Socuğu günün en büyük kıs
mını uyku ile geçirmekle beraber mun
tazam gıda verilen evlerde uyku da 
muntazam bir rnanzara gösterir. Mese
la çocuğa dfüt saatta bir meme verili
yorsa uyanması da bu gıda fasılaları
na uygun olur. Buna mukabil rast ge
le saatlerde emzirilen, mama verilen 
çocuklarda gıda gibi uyku da karma-
karışıktır. ' 

Meme çocuğunun uykusunda oldu
ğu gibi daha büyük çocukların uyku
sunda da tam bir intizam lazımdır. 

Öğleden evelki, öğleden sonraki ve 
gece uykusunun başlayacağı saat mu
tad haricinde - evel olsun sonra olsun -
yirmi dakkadan fazla çıkmamalıdır. 

Amerikada bu hususta yapılan tecrü
beler bu muayyen saatın 10 - 20 daki
kadan fazla şaştığı zamanlarda uyku
nun nizamını kaybettiğini göstermiş
tir. 

Acaba çocukta uyku itiyadını teşkil 
etmek, çocuğu her gün muayyen saat
lerde uyutmak için neler yapmamız 

lazımdır? 

Bu husustaki düşüncelerimizi de 
ayrıca bir yazıda izaha çalışacağız. 

Tezer T "§kıran 

Mezbahaların plônı 

.J''" -._.,,,_..._,,,_..._..,.,. ...... ,,,_ .................... _,.~.....,,, : 

1 RADYO _.. l ... 
Ankara: 

Öğle Neıriyatı: 12.30 Kanııt 
neşriyatı - 12.50 Plak : Turk musitif 
halk şarkıları - 13.15 Dahili ve ha~(l 
berler - 17.30 Halkevinden naklen: ıııt 
dersi (Yusuf Kemal 'fengiq;enk). 

Ak§am Neşriyatı:. .. 
J 8.30 Karışı• 

ne5riyatı - 18.55 İngilizce ders : Ar.ı 
pek - 19.lS Türk n • ..ısikiııi ve halk şJ 
rı (Hikmet Rıza Sesgôr ve arkadaşlaıi 
20.00 Saat aayrı ve arabça neşriyat -
Ti.ırk musikisi ve halk ıarkılarş (J.,~ 
ve arkadaşları) - 21.00 Konferans: 1 

zitoloğ Nevzat - 21.15 Plakla dans (111JI 
si - 22.00 Ajans haberleri - 22.15 Yal 
procram. 

1 tanhul : 

Öğle Nec.riyatı: 
:ı- 1'2.30 Plik1' 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 1' 
türk musikisi - 13.30 • 14 Muhtelif 
neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı: 
1 

,.,, 
17 .OO nkıP" 

rihi dersi: Üniversiteden naklen, 11' 
Hikmet Bayur - 18.30 Beyoğlu hal~ 
Çgösterit kolu tarafından bir temsil -
Konferans: Ali Kamil Akyuz (Coc~ 
biyesi) - 19.55 Borsa haberleri -
Muuffer İlkar ve arkadaşları tarafıf 
turk nıusikisi ve halk şarkıları - 20.4S 
va rap~u - 20.48 Ömer Rıza tarafı' 
arabça ııo;,Jev - 21.00 Nihal ve arkaci'l 
tarafından \Qrk musikisi ve halk şa~ 
(Saat ayarı) - 21.45 ORKESTRA· 
Mendelson : Rii:ır Blas. 2 - Lehar: E"" 
Ramo: Mönüe.4- Oolibas: Vals do pu 
22.15 Ajans habccleri - ZZ.30 Plakla f 
lar. opera ve oper•t J>ıtrçaları - 22.50 
Son haberler ve ertt.ııi &iinun prograıııl 

Avrupa: 

OPERA VE OPERETLE1': 14 La19 
Stuttgart - 19.30 Kolonya - l'ı.35 Bul 
- 20 Brüksel, Strazburg - 21.h :& 
münııter - 22.15 Stokholm. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE ~ 
FONİK KONSERLER: 13.15 Müııl 
16.45 London • Recyonal - 18.10 HaıJli 
- 19.45 Stokholm - 20 Varşova - f 
Kopenhag - 20.30 Pariı • P.T.T. - S 
Budapeştc - 23 Kolonya, Paris - 24 
man lstasyonlarL 

ODA MUSİKİSİ: 16 Münib, Prti 
20.45 Beromlinster - 22.5 Lükııcmbuıi 

SOLO KONSERLERİ: ıs Stokho~ 
15.30 Viyana - 16 Kolonya, Roma ~ 
Kolonya - 18.20 Laypzig - 19.10 Kel 
NEFESLİ SAZLAR (Marı v. s.): 

Stuttgart - 12 Hamburg, Laypzig - 1 
Alman istasyonları - 19.45 Droytviç .; 
Roma. 

ORG KONSERLERİ VE KOROV 
17.30 Berlin - 20.30 Lil - 21 Stokhol' 
HAFİF MÜZ1K: 6.10 Koolnya -

Berlin, Breslav - 7.10 Kolonya -
Brcslav, Frankfurt, Münib - 9.30 B' 
- 10.30 Hamburg - 12 Kolonya - l' 
Keza - 14.10 Frankfurt, Kolonya - I' 
Bcrlin - 15.2.S Hamburg - l.S SS Berl~ 
ıs.ss Königsberg - 16 Hamburg, Laft 
Stuttgart - 17.10 Münib - 18 Berlin. 
yana - 18,30 Frankfurt - 10.10 Kol<f 
Königsberg - 19.15 Stuttgart - 20.-4S 
luz - 21Bmo - 22.30 Stuttgart ~ 
Doyçlanzender. 

HALK MUZtôt: 11,30 Stutgart i 
DANS M0Z1ô1: 22.lS Kolonya_.,, 

Breılav. Berlin, Viyana - 22.40 Kö' 
berg. - 23 Floransa, Lükscmburg, MI 
Roma - 23.25 London - Recyonal ..; 
Droytviç - 0.30 Droytviç. 

da 
Kı 
de 

18 mart gününün ilk saatlerinde 
Çimenliğe yanaıan Nusret; yapacağı 
it hakkmda mahrem talimatı aldı. 
Kendi adını türk tarihine geçirecek, 
kendinden yüz kere daha büyük 
muazzam harb gemilerinin baıara
mıyacağı zaferleri kazandıracak o
lan bu vazife ıerefliliği nisbetinde 
güç idi de: 

17 martta (2) Nagrada bulunan 
Nusret mayn gemisi boğaz komu
tanlığından ocaklarını harb için ha-
2ırlaması ve emre intizar etmesi 
hakkında bir emir aldı. Bu emir ge
mide büyÜk bir sevinci mucip oldu. 
Mürettebat önlerinde bulunan ve 
türk tarihinde kendile~ine önemli 
bir gayfa açacak olan vazifeyi his- Küçük "Nusret" mayn gemısın-

...11111 ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 

İç bakanlık, Sağlık ve sosyal yardım 
bakanlığı tarafından sağlık esasına 

göre hazırlanan köy mezbahalarına ait 
plan ve talimatnameyi vilayetlere gön· 
dermiştir. Bakanlık en küçük boyda 
hazırlanan kesim yerlerine aid bu pla
nın köyün kendi ihtiyacına göre aynı 
esaslara riayet şartiyle genişletilebi
leceğini 1937 ana planına göre lüzumlu 
yerlerde inşaata başlanmasını ve mali 
imkan nisbetinde • kanaraıann pazar 
kurulan ve et satılan yerler başa alın
mak suretiyle planla~tırılmasını vila
yetlerden istemiştir. 

Köy aahnalan nasal 
toplanacak ? 

- - Köyün mecburi işleri için toplaf 
salmayı vermek istemiyen köylült 

: Yazan: Alexiı Tolıtoi No: 52 : aetıniı gibiydiler .Ocakları hiç du- den, komutanınm eline bu talimatı al
man çıkarmıyacak surette tavlı bir dığı dakikada bir kaç İngiliz zırh- : 
hale koyariten bu yeni vazifenin hsiyle kruvazörünün dolaıtıqı, bo- : 
her zamankinden baıka olacağını ğaz medhaline görünmeden geç- : 
çok güzel kestiriyorlar, ona göre mek ve oralara mağrur İngiliz filo- _ 
hazırlanıyorlardı. Bir anda Nusret sunu alt üst -edecek olan maynları = 
üzerindeki hayat değipniıti, herkes dökmek isteniyordu. ~ 
koıuyor, gidip geliyor ve personelin Bu mahrem emri okuyan komu- -
yüzleri gülüyordu. Bu esnada ihzar tan irkilmedi, onlar her gün ölümle : 
subayları maynları hazırlıyorlar, a- mücadeleye alıırk insanlardı. Tali- : 
tetÇiler ocakları fayrap ediyorlardı. matı maiyetindekilere kısaca anlattı ı ~ 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: 

Sofiya, kollarını havaya kaldırdı, 
tırnaklarını ensesine batırarak bütün 
ağırlığ ile yatağn üstüne düştü. 

Troekurof ukazı ihtimamla bir se
dirin kenarına yerleştirdi, tekrar sa
kalını kaşıyarak düşündü: Bir elçi 
srfatiyle onu selamlamalı mı idi? So
fiya'ya yan gözle baktı: o yüzükoyun 
örtülerin üzerine uzanmıştı. Ka4iife 
kunduralı bacakları ölü bcakları gibi 
etekliğinden çıkıyordu. Troekurof a· 
ğır ağır kalpağını giydi ve selam ver
meksizin kapıdan sıvışıverdi. 

-3-

miş olacaktır ... Fedka Şakloviti,ye ya- = 
rm direk işkencesi tatbik edilecek ... ., _ 

Boris hakikati yazıyordu. Sofiya'nın : 
beyhude yere Ayatriyaya gelmek tc- : 
şebbüsünde bulundugu gun<icn beri -
Moskovadan kaçan milislerin, devlet : 
hizmetindeki her cins insanların önü- : -ne geçmek imkansızdı. Boyarlar güpe : 
gündi.ız yola çıkıyorlardı, saygısızlar.. : 
Gordon, bu ciddi ve baıtan çıkmaz : 
muharib, Vasili Vasiliyeviçin yanına : 
gelmiş, Ayatriyaya gitmek üzere Pet- : 
rodan almış olduğu mektubu ona gös- -
termişti: --

--
k t 1 1 d 

gelen haciz memurlarına karşı kal" 
~0(0 aı arın a tın a rını kapamak suretiyle kurtulmağS 

- Bir ---
hştıkları anlaşılmı~tır. Köy ka~ 

kalarak öldü bu gibi hallerde ha~iz mcmur"'p• 
- ne suretle hareket edeceğin: .asrib 
: İstanbul, 7 (Telefonla) - Bugün medigi için tatbiklerde ı.ızı karıf 
- Beşiktaşta Paşa mahallesinde bir evin !ıklar da görülmüştür .ıç b~kanlı1' 
: dıvarı ansızın yıkılmış ve ev sahibi lakalılara gönderdii' bır ~ır?.e .~ 
: Haşimin 5 yaşındaki oğlu İrfan taşlar şin icra kanum••un umumı huküıl' 
~ ı arasında kalarak ölmüştür. rine tabi old• sunu bildirmiştir. 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~•ıııııııııııııııııııııııııııııtt 
: va civarında, Medvedkovo'daki çift- v- göstermiyorlar ... Onu öldürme1' 
- liklerine gitmek emrini vermişti. Ev 

1
zere caniler gönderiyorlar ... Mosko' 

: boşaldı. Pencereler ve kapılar çiviı..n- yı ele geçirmek, prens Vasilinin bat 
: mişti. Fakat kendisi karar venncktc kesmek istiyorlar ... Böyle bir haf 
: gecikiyordu. Bir gün taliin .ıeğiştiği- artık tahammül edemeyiz.... Siz r 

ni sandı. Ayatriyaya doJrrü seyahatin- leyin: l?.ğer bize artık ihtiyacınız f 
: den dönen Sofiya, elJ&rıni yıkayıp bir sa, zavallı kardeşim İvan'la birl~ 
: lokma ekmek bile yımeden, streliçleri ömrümüzün son günlerini geçi~ 
: tüccarları, poSS4ndskileri bütün na- zere bir manastıra mı gidip ~ 
: muslu insaı:Iarı Kremline çağırmalarını ınız lazımdır? ... 

münadilere ve dellallara emretti. Sara- Sofiya'nın gözlerinden y~laf 
yın l>üyük merdivenine ça: lvan'ı çı- şandı. Heyecanından artık söz &öf 

- karttı. İvan artık ayakta bıle duramı- d" ~ . . . b" h . .i 
: d A kl b" ·· ı·· · 1 b. eli yeme ıgı ıçın ır açı tepesıne, r yor u. cı ı ır gu umseyış c ır re- . eti g ğin yanına oturdu. Sayılı günler yaşa- seklere kaldırdı. Ehalı haça, Çar 
- dığı her halinden belli oluyordu. nın göz yaşlarına, bitkin bir halÔ' 

y 
d 
o 
g 

.. Asıl kötüsü senin böyle bir işte 
gösterdiğin kararsızlıktır ... ., Mektub 
Vasili Vasiliyeviç'in elinde titriyor
du. Mumu yaklaştırıp acele ile yazıl
mış kelimeleri deşifre etmeğe uğraşı
yordu. Okuyor, teJcrar okuyor, iyice 
anlamağa, düşüncelerini temerküz et· 
tinneğe çabalıyordu. Yeğeni Boris 
şöyle yazıyordu: "Albay Gordon, A
yatriyayn Butirski alayım getirdi ve 
,ar tarafından kabul edildi. Petro A
leksiyeviç, gözlerinden yaşlar akarak, 
onu birkaç kere kucakladı. Gordon Ö· 

Jünceye kadar ona sadakatle hizmet 
edeceğine dair yemin etti... Onunla 
birlikte yabancı subaylar, mrzraklı 

süvariler, alman süvarileri de geldi
ler ... Sizinle kalanlar kimlerdir? Dük
kan/arım. sanat/arım bırakmak iste
miyen bir kısım Streliçler... Pren~ 
Vasili, henüz vaktidir, seni kurtarabi
lirim .. Fakat Yarın belki çok gecildl-

- Saçım başım bembeyaz. vücudum : 
yara içindedir, dedi. Sonra, matruş : 
yüzünün kırışıklıklarını gererek sert 
sert bakarak devam etti: 

Petro'nun oğlu Aleksi, dilenciler ve meczuplar arasında Sofiya, omuzlarında siyah bir örtü, turan Çar lvan'a bakıyordu ... Baş!~ 
saçları karma karışık, - tamamiyle çıldı. İç çeken ve göz silen çoktu. 'I 
yol haliyle - hal~ · taba başladı : revna: "- Size güvenebilir miY 

1 - Ben incilin üstüne yemin ettim 
ve Aleksi Mihaloviç ve Fedor Aleksi
yeviçe ve Sofiya Aleksecvna'ya sada
katle hizmet ettim. Şimdi de Petro A
leksiyeviçe hizmete gidiyorum.- De
ri eldivenli elleriyle kabzasından tu
tarak uzun kılıcını yere vurdu. - ka
famın kütüğe konulup kesilmesine ra
zı olamam ... 

Vasili Vasiliyevlç onu tekzib etme
di Faydasızdı bu. Gordon, Petronun 
Sofiya ile olan anlaşmazlığında üstün
lüğü temin ettiğini anlıyordu. Ve o 
gün, bayraklannı açıv trampeta 
sesleri arasında Ayatriya'ya hare
ket etti. Bu son ve en 1ıetin darbe 
idi. Vasili Vasiliyevi1ı, günlerden beri 
bir kabusun esiri imiş gibi yaşıyor, 

Sofiya'nın bütün boş gayretleriyle a· 
lakalanıyor, fakat ona hiç bir suretle 
faydalı olamıyordu. Şerefinin berbad 
olacağından korkuyor, fakat şerefsiz
liği pek yakın ve bir mezar gibi önün· 
den kaçınılmaz görüyordu. Vasili Va
siliyeviç .. tahtın muhafızı" ve "'büyü.c 
voyvoda" unvanları sayesinde en az 
yirmi alay toplayıp, Petro ile anlaş· 
mak için, Ayatriya üzerine yürüyebi
lirdi. Fakat tereddüde düşüyordu: Şa· 
yed itaatla kabul edilecek yerde .. asi 1 
Haydud I" feryadları ile karşılanacak 
olursa 1 Mütereddid, bir şey yapamı
yor, Sofiya ile baş başa kalmaktan çe
kıiniyor ve hasta olduğunu iddia edi
yordu. Mutemed bir adamla Ayatriya· 
da yeğeni Borise latince mektublar 

göndererek Moskovaya karşı harb aç
mamasını rica ediyor, Petro ile Sofi
ya'yı barı~tırmanın türlü şekillerini 

teklif ederken devlete yaptığı hizmet
leı:ıi ve bu yüzden çektiği is.tirabları i
zah ediyordu. Rüyada inüş, göze gö
rüruncz ve korkunç bir şey kendisıni 
tazyik ediyormuş gibi ruhu medhuş, 

inliyor, fakat azasından bir tekini bile 
kımıldatmak kuvvetini bulamıyordu. 

Mumun alevine düşen bir sinek, ya
rı yanmış haltk, döne döne vızıldadı. 
Vasili Vasiliyeviç, kollarını masaya 
dayayarak başını avuçları içine aldı. 

Dün akşam iki oğlu Aleksi ve Fedo
re ve (uzun zamanlardanberi münsi ve 
metruk yaşamakta olan) karısı Avdo
ti~a'ya, hiç vakit geçirmeden Mosko-

- Bizce barı~ anlaşma her şeyden Ayatriyaya gitmeyecek misiniz?" 
üstündür ... Ayatriyada namelcrimiz o- ye sorunca bağırıldı: ""Hayır, ~ 
kunmıyor, elçilerimiz geri çevriliyor... gitmiyeceğiz 1" 
İşte ben de, dudaklanmda bir dua, sev- Heııkes evine döndü. Erkekler, 
gili kardeşim Petro ile anlaşmak üze- revnanın nutkunu hatırhyarak ~ 
re bizzat manastın hareket ettim... larını sallıyorlardı... ElbeUe onıt ..ı t 
Fakat orada hays:,. ~~ime tecavüz edil- rumak lazımdı: Fakat nasıl? M~ g 
di, bir orospu imişim, çarın kızı değil- vada pek az ekmek kaldı - yi)' 
mişim giıbi muamele edildi: Zorla ca- getiren kervanlar Ayatriyaya çe~ ğ 
nmu kurtarabildim... Bütün gün ağ- yor - paytahtta intizam yok, soyr 
zıma ancak bir lokma mukaddes ekmek culuk ediliyor ... Pazar yerlerind'ıı ~ 
koyabildim. .. Bütün civar köyler Lcv caret durdu. Bu karışık zamanl~ 
Kiriloviç'in, Boris Goli~n'in emrile so- her şey durdu. Öldürücü bir şeY ; lı 
yulmuştur ... Petroya aklını kaybedin- Buna bir nihayet vermeli. Ya '1 ..J 
ceye kadar içki içiriliyor ... Bütün gün, Vasiliyeviçin yerinde Boris 015'1" 
sarho§, bir sandık odasında uyuyor... - Hep ayı:U te-rane ... 
Ötekine, büyüğüne, çar İvan'a da say· 
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Knk beşinden sonra •.• 
-'~aky~m d aonbalırı kadm için de, 
.,....e ıçm e acıklı Zamaııl&rdll'. O-
kuyup yazanlara, o mevsimin gelip 
çattıiını en Önce gözler h-L- • 
Ah .. l"k auer verır. 

' goz u denilen o sıkıntılı cam 
parçaları! Hemen b .. -._ ~! 
b. d b -u~uzun ~-
ın e ulunduklan halde wal . 

1 • . .. o1 nız goz-
erımızle aoreaıedit--=- l . b. ·· . 1 . ---.. feY erı ıze 
goaterır er, büyük hizınet ederler a-
ma, onlar bir taraftan da k h 
bercidirler. ara a-

O mevaimcle erkekler de vücutla
nncla uf ak tefek rabataızbklar du
,,....ı~ .. Fakat kadmlıkta 80ftbabar 
mevaana. daha lltırablıdıri Bir ıarat
t~, yenıden anne olabilmek kudre -
t~ Y~~~arda kaJbolacafmm dü
~aı! ır .taraftan da damarların 
ve auurleruı Teİdilderi maddi ıatı
rablar, r'Olllaııcıl d-~!•-ı . ib" kad arın vuq. en a ı, 
daki~ henı keacliaine, hem etrafın-

ere 0 nıevaiıni "ceh---- e-derler. -~• 

Dunarıarın verdikleri rahat-ı~ik-
1~, ~ •lk bat ainlan, hea1eııa dai -
:' &lbi fazla sıcaklık, ~ aık ark 

Z&rnıaaı, bel ainlarr .-. en zab
metliai 11ykuauzluktur. Daha sonra, 
b.a~ılannda kaıw~ ~hak <!a 
gelır. 

.so ~terin WJl'Clilrl.-i ·~.ar; ne. 
arı#, teaızlik, her ... , d_. çabuk muteeaair 

olmak, çabuiE öfkelenmek, ehenıi
Yetaiz itl«de hırçınlık ıöatermek 
Fikir dwgunlaıır, çalı§IDak arzus~ 
a.zalır kadınm huyu büabütün deii
fl~··· Kayııanalar bu sonbahar mevai
m"de hiç tehammül edilmez olur
ltr. 

h O vakte kadar muntazam olarak 
;ıckluddan çıkan toksinler çıkama-

1 arından kan i,.inde birik.iri 
Bundan '"' er. 
d dolayı daha ağır alametler 

e nıeydana çıkabilir. Bazdan aoıı -
~har mevsimine kadar akıllı ualu 
1 en birden bire - deli olmıu gibi-
acaib • l .,. 
d ıı ere kalkııırlar. Kırk beıin-
er~e ~ ~nra, toförile kaçmıı, y.ilud 

gınden botanma davası açmıı 
anneleri arada •ırada duyanınız ve 
taıarsrnız. Bu hallere aebeb kanda 
toplanan toka.inler oldujunu anla
dıktan aonra, sonbahar me•aiminde 
akıllarmm ınuvazeneain i kaybeden 
kadınlara acnnalıa1111z. 

Tabiat hiç bir 1497de hele hasta
lıkta, bir ömekliii ~ez: Bazda -
rma da kırk betinden --- ·· k. _ lerin llicain - ., once ı r r._ __ e. aürinlik, dwawJaık ıre-
ır. -.:ıus:lilderinıcle aJbap •-...Ia-
~ rahatuabk cl~aalar, kırk be
Jmdea 801U'a rahat ederler .... 
Kırk betini geçirmit kadm rahat

sız olmasa da, eaki rahataızbldarm -
dan o vakit kurtulaa da, o zamanlar
da •ailıima çok dikkat etmelidir. 
Kırk beıinden aonra gelen sakinlik 
de tabii bir ıey deiildir. 

1 Kanda biriken ve bütün rahatsız
ı ıklara aebeb olan toksinleri tomiz-
enıek için en iyi teY temiz hava te -

n_effüa etmek ve y\irüysek adalele
rı hareket ettirmektir. llık au dökün
~ek de bu iti kolaylattmr, fakat ü-
IWnekten çok sakınma'- ..... :ı O ·· l'llek & r""' ... e. fU-
.. d aaydıfını rahatsızlıkları eın zi -
.,a e arttır·--•- --1... bd. 

t(, .. 1G ---. .cue ır. 

• .;:., kadınlarda sonbahar mev -
m~laı~hklarmm pek de ifitil -
duı ol~_• havanm ne kadar fay
ıehirli lcacl '"'°"' aöaterir. Onun için, 
iki yıl açık~ da o zamanlarda bir 
çok fayda • .:;~:'L bir yerde kalması 

· "'da temiz ve ku-

ru havamn iyiliklerinden b&fka, her 
vakitki muhitin detiflneainden do -
layı, kederler, düfiinceler ve teeaaür. 
ler de unutulur. 

Yemekler mümkün oldufu kadar 
buit olma1'cfD'· Yetil sebzelerle ye -
mitler en ziyade o zamanlarda ite 
yararlar. Yorgunluktan sakınmayı, 
erken yatmayı söylemek bile belki 
fazla olur. Uykusuzluk bulu.na da 
ırene erken yatarak istirahat li.zmı -
dır. 

Birçoklarında, ıene o mevsimde 
inlulSaz bulunur. O da inaanı zehir -
ler ve çabuk ihtiyarlatır. Ona mey
dan vermemek iyi olur. 
Kadınlıim sonbahar mevsimi ra -

hataızlıklarının, yumurtalıklardan 
çıkan hormonun eluiklıiiinden ileri 
geldili düıünülerek, o zamanlarda 
kaııılınlara Yllmurtalıklardan ve bat
ka dahili guddelerden yapılan ili.ç -
ları kullanmaiı tavsiye ederler. Bir 
çoklarmda faydası da görülür. Fa
kat bunları, tabiidir iıü, hekiminize 
danıtP'..adan ve ondsn mabaua reçe -
le almadan ~ullanamazaınız. 

G.A. 

[: :: :: :::::~:::!::::~:: ::~:::: ::::: ::::1 

Bu hafta yurdun muhtelif yerlerin
de yapılacak spor hareketleri arasında 
Milli Küme maçlarına devam olunacak
tır. İatanbulda Güneı - Beıiktaı, An
karada Harbiye İdman yurdu - Muha
fız Gücü karşılaşırken İz mire gidecek 
olan Fenerbahçe de Uçok ve Alaancak
la ilk deplcaman maçını yapacaktır. 

Bunlann dı1ında Ankarada bölge ku
pası maçları var. Bu cumartesi ve pazar 
günleri orta mekteblerle liseler ve yük
sek mektebler maç yapacaklardır. Bu 
suretle kulüblere menaub sporcular i ... 
tirahat edeceklerdir. . 

Ankara bölgeai futbol ajanlığının 
bu haftaki maçlara aid tebliği 9udur: 

Bölge Futbol Ajanhimdan : 
1 - Bu hafta yapılacak "bölge ku

pası,, maçlan aıağıya yazılmııtır. 
A - g niaan 938 cumarteai: aaat 

14.30 Erkek lisesi - İrıfUt U•ta Oku
lu birinci takımları. 

.Hakem : Ali Rıza. 
B - 9 nl..n 938 cumartesi aut 16.1 s 

Gui Lieeai - Sanat Okulu birinci ta
kımlan. 

Hakem: Kemal Halim. 
C - 10 nlun 938 puar Saat 14 Si

yasal Bilgiler Okulu - Gazi Terbiye 
EnatitU.U. 

Hakem 1 Ömer. 
2 - Maçlar .Ankara Gücü aahaaın<la 

yapılacaktır. 

Beyoğlu akşam kız sanat 
mektebi enstitüsü oluyor 

İstanbul, 7 (Telefon) - Beyoğlu 
akşam kız sanat mektebi önümüzde~i 
ders yılından itibaren enstitüye çevrı
lecektir. 

Şilepçilik şirketinin yeni 
şilepleri 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Şilepçilik 
tirketinin satın aldıtı Uç tileb bu ay 
sonunda İstanbul limanına gelmit ola
cak, mayıaın ilk baftuında da seferle
re batlıyacaktır. 

GÜNÜN POLİTİK MESELELERİ 

Çekoslovakya tecavüze uğrarsa 
kendini nasıl müdafaa edecek ? 

D
lnyanın gözü önünde Anşlus 
tahakkuk ettikten ve A vuatur
ya bir kaç gün için9e tamamen 

nazileıtikten aonra Çekoslovakyanın 
iatiklili meselesi &ünün hidiaeai hali
ne gelmittir. 

Büyuk Almanya tarafından iki ya
nından ç.cp çevre sarılmış olan Çekos
lovakyanm Hitler diplomasisi için ko· 
lay bir he<lcf teıkil etmesi tabii görül
melidir. 
Prağa bir kartıhklı yardım paktı ile 

bağlı olan Fransa endi,e içindedir. 
Kendi toprakları tecavüze uğramadan. 
B. Hitlerin iradesiyle, yarınki gün, o
nun için trajik bir gün olabilir. 

1918 de orta Avrupa devktlerinin 
mağlubiyeti üzerine, eski Avuaturya -
Macaristan imparatorluğunun parça
lanması Avrupa haritasını bqtan bqa 
değiştirdi. Galib devletler kendi mil
letlerinden olan ırkdatlarını hududla
rı içine alıyor, yeni devletler kurulu
yordu. 

Çekoslovakya yeni bir devlettir. 
140.000 kilometre kara mesahasında o
lan ve 14 milyon nüfusa malik olan bu 
memleket tarihi Bohemya kırallığının 
yeniden dirilmeai demekti: Bohemya. 
Moravya, Silezyadan teşekkül eden 
bu memlekete eeki Macariatanm şima
linde bulunan slovak arazisi de eklen
mişti. 

Hiç bir Avrupa milleti, bu memleket 
kadar garib bir coğrafi şekle ve bu ka 
dar karışık bir ırki terkibe malik oe
gildir. Ayni bayrağın altında toplanan 
fakat ba9ka milletlere aid olan vatan
daşların sayısı burada bir rekor 
teşkil eder: % 331 

Orta Avrupanın bir dört yol ağzı o
lan çekoelovak arazi•i, asırlarca müd· 
det dünyanın her tarafından gelen 
ırkların bulu1ma yeri oldu. 

Ekalliye,ıer : 

M 
ıkdarı 7.300.000 olan hakiki 
çeklerden ve 2.400.000 alovak
tan maaıda, burada 9u muhte

lif azlıklar yapmaktadır: 
Leh azlığı: 81.000 kiti. 
Yahudi azlığı 186.000 kişi. 
Rüten azl;ğı: 550.000 kişi. 
Macar a.ıhgı: 692.000 kişi. 
Alman azlıgı: 3.300.000 kişi. 
Çek hükümeti, bu azlıklara, millet 

çerçevesi içinde bir milletin tcbaaları
• ıa verebileoe&i azami hakları verme
ye ÇallfDUftU. 

Fakat lehliler çekleri sevmezler. 
Macarlar çekleri aevmezler. Daha kö
tüsü alınanların heme.o hepai Hitlerci
dir. 

Umum nüfusun % 2a den fazlasını 
temsil eden ve ekseriyet itibariyle Bo
hemya yaylasının kenarlarında ve Sü
det dağlarında oturan alınanlar, ;sek a
razisinde alman hududuna aırtıını ver
miş hakiki bir alman ileri karakolu ha
lindedir. Bu azlık Hitlerci bir partiye 
sahihtir ve bu partinin şefi olart Kon
rad Henlayn (ki 1935 seçiminde 1 mil
yon 250.000 rey toplamıttır.) Alman
yadan emir almakta ve kendisine "Sü
det alınanlarının birlik ve mücadele ı
ra!esinden yegane mesul" payesini 
vermektedir. 

Hükümetin, Henlayn ile taraf darla
rının almanyacı faaliyetlerine aed çek
mek için ne kadar müpilit çekmekte 
olduğu tahmin edilebilir. Bir yandan 

Bir tecavüz karşısında Fransa 
ve diğer müttefik devletler 

ne gibi bir tavır takınabilirler? 
Yazan 

Röne Men 

Pari- Suar 
Gamtesinden 

bu geçimsiz azlık için yeni bir hukuki 
statü hazırlarken bir yandan da bu iş
te polisini kullaıunaktadır. 

Muhtariyet : 

A 
nılustandanberi cesaretleri art
mış olan Südet alınanları iyi
niyd göstermek istemiyorlar. 

Geçen haftadanberi, Henlayn partisi 
300 üzerinden 57 mebusluğu elinde 
toplayarak çek meclisinin en kuvvetli 
partisi haline gelmiştir. Bu itibarla 
tam muhtariyet hususundaki talebleri
nin git gide kuvvetleıunesi beklenebi
lir. 

Hükümet bu talebleri kabule yanaş· 
malı mıdır? Böyle bir taviz intihar de
mek olacaktır. 

Bazılarına verilen bu hak, ötekile
re d~ red edilemiyecek, ergeç polon
yahlar, macarlar, Rüten'ler ve hatt~ 
slovaklar muhtariyetlerini isteyecek
ler, bükümet kendi eliyle Çekoslovak
ya devletini dağıtmış olacaktır. 

Harici münasebetler ; 

G 
;rüldillü guli bu iç vaziyetin 
vehameti büyUktür. l'akat ha
rici aiyaaet sahasında Çekoslo

vakyanın Polonya ~ ve Macaristanla 
münasebetleri iyi olmadığı, komşusu 

Romanyanm bir tecavüz takdirinde 
kendisinıc yardımı dokunamıyacağı ve 
yegane müttefikleri olan Fransa ile 
Rusyanın çok uzak memleketler oldıi
ğu göz önUne getirilince bu veıhame
tin bir kat daha arttıiı takdir edilir • 

Almanya bu hakikati bilmiyor değil
dir. Gerçi çekoalovak ordusunun haki
kt kudreti onu düşünceye sevketmek
tedir. Çekoalovakyadaki 3.300.000 al
manın vaaıtalığiyle Almanya bu meae
leyi içerden hal etmeye çalıpcaktır. 
Akamet halinde istila ve ilhak gibi 
gayri meşru yollara müracaat etmek 
imkanı açık bırakılacakt~. Daha dip
lomatik olan birinci tarzın muvaffak 
olup olamıyacağı şimdiden söylene· 
mez. 

Alman menfaatleri : 

N: d~ olaa, Alman yanın, hedefine 
er1fmek için hiç bir 'eyi ihmal 
etmiyeceği aşikardır. Çekoelo

vaka, yutulması Avusturya'dan 
daha güç bir lokmadır. Fakat ondan 
daha muğaddi bir lokma. 

Almanya için, endüatriıi ve tabii 
aervetleriyle ifade ettiği menfaatlerin 

haricinde, çekoslovak araziainin atre
tejik kıymeti gözden geçirilmeye de
ğer. 

Avrupa haritaaına bir göz atmak 
Bismark'ın: "Bohemyaya. saıhib olan, 
Avrupaya hakimdir" sözünü anlamak 
için kafidir. Şarka doğru her türlü ma
nevraları durduracak bir nöbetçi olan 
Çekoslovakyanın ortadan kalkması 
Tuna havzasını, eski Avuaturyanın 
yardımiyle, Almanyanın Balkanlara, 
Polonyaya ve Sovyetlere doğru bir ge
nitlemcai için muazzam bir üı haline 
getirecektir. 

1914 de mevcud olmayan ve timdi 
1938 Avrupa - Aaya hattı üzerinde al
man hamlesini daha korkunç bir tehli
ke haline koyan hava kuvvetleri aaye
ıinde, yapılan her yürüyilf, daha genit 
bir faaliyet sahası için bir hareket nok
tası teıJcil edecektir. 

Almanya unutmamıttır ki Avuatur
yanın islav ve litin halkı, 1914 de im
paratorlarını takib etmiı olsalardı, 
harbın manzarası kendi lehlerine de
ğifecekti. Bu milletlerin yüz çevirme
ai, merkezi Avrupa imparatorlukları i
çin mühua bir darbe, Franıaa ve 
müttefikleri için kıymetli bir yardım 
olmuttur. Onun için bunları pmdi 
kendi kontrolü altında buluıunak iste
yecektir. 

Cekoslotmy•11 •aknemetl: 

A 
lmanyanın. davlaını içerden ka
zanmayıt muvaffak olamıyarak 

askeri harekete mecbur oldu
funu farzedelim. 

Eğer Çekoslovakya yalnız kalırsa 

mücadelenin neticesi hiç fÜphe götür
mez. Hizmet altında 178.000 a.kert o
lan çekoslovak ordusu 4100 kilometre
lik bir hududu muhafaza etmek mec
buriyetinde kalaıcaktır. Ki bu mikdar
dan yalnız 200 kilometrni dost bir 
kıomfu hudududur. (Romanya). Yal
nız alman - çek hududu, An9luatan 
aonra 2000 kilometreye balil olcnUf -
tur. 

Çekoslovakya ordusunun teçhizatı 
mükemmeldir. Ordu genif ölçüde mo
torlaştnı,tır. Hava kuvvetleri 800 ila 
1000 harb tayyaresi aıralayabilir. İyi 
çalışan silah fabrikaları 1.500.000 kişi
lik seferber bir orduyu kolaylıkla teç
hfz etmeyoe muktedirdir. Bugün hakiki 
bir Majino hattı kurulmak üzeredir. 
Ve en fazla tehlikeye maruz bulunan 
alman - çekoalovak hududunda hum
malı bir faaliyet hükiim sürmektedir. 

Maalesef, bütün bunla.ra rağmen, 

An9luatan aonra mükemmel bir atrete
j ik vaziyete aahib olan alman ordusu 
macarların da yardımını temin ederek 
ve yürüyilfU.nde Südet almanların

dan genit ölçüde hizmet görerek. er
geç zaferi kazanacaktır. 

Çekoslovakya uzun zaman mukave
met edebilecek midir? Vaziyetiyle 
mütenaaib yardmılar gelinceye kadar 

Yine o zavalhlara dair._ 
Size her an biraz daha yaklaıa

rak arkanız sıra &elen dütman ö
nünde hicret nedir, bilir misiniz? 
Dilerim bunu hiç bir zaman öğren
meyin! Cehlin en güzeli muhakkak 
ki budw-. 

Dün gelen yabancı gazetelerdeki 
resimler eaki bir hatıramı tazeledi: 
1916 yazında Kafku cebheainde, 
fa.kat cebhe Of civarında idi; eski 
bir bez gibi delik detik, bir parmak
lık &"ibi aralık, alayları yüzer, tabur
ları otuzar, bölükleri onar kiticlaa 
mürekkeb krtalarm tuttuğu bir ceb
he •.• Bu cebb.ye, günün birinde, bo
talan Çanakkaleden eksiksiz bir tü
men gelince, iamini bir daha ha.bet 
harbında duyduğumuz ordu komu -
tanı meıhur Of taarruzuna kalk1ttı. 
Bu zamansız ve lüzumau.z taarruzun 
korkunç aerpintilerile, bir tesadüf • 
aeri olarak, Kelkitte kartıl&flım • 

Ne feci bir manzara idi o 1 
- Geliyorlar! Deniliyordu. 
Fakat bunu kim söylüyordu, DeJİ 

ve kimi görmiif tü de haber veriyor -
du. At arabaları kağnılara çarpıyor; 
tekerleği kırılan kainmm sahibi, 
kudretsiz, ellerini havaya kalclınp 
aonra bat1111 dövüyor; binlerce ÇO

iuk çocuk biribirine karqıyor; ilıti • 
yar bir kadm yol kenarında atlıyor; 
anasını kaybeden bir yavrucak, l'Ö> 
leri yaılı, aeai boiuk, inliyor; ÇOC11-
iunu kucaimclan fırlatan - evet, 
bunu da gördüm - bir kadın, saç 
bq açık, dallara doiru kofuyor; Ye 
bütün bu kalabalık, bir nekarat ıibi 
tekrarlıyordu : 

- Geliyorlar 1 
Bahsettiğim yabancı ıazetel..de • 

ki resimlerden birinde bir kadın Ye 

kadmm sırtında bir kuzu, aonra ya • 
nında bir erkek Ye erkeğin elinde bir 
çuval vardı: ispanyadan Fran.aaya 
geçmişlerdi. 

Bildiğimiz tartlar iç.inde vatandan 
ayrılanlar her ıeylerini bıraktıktaa 
sonra böyle bir kuzu ve bir çUYah 
kurtannaia çall§&C&k kadar naaıl ~ 
ıatkm olmazlar ? 
Düıman önünde yurddan kaç....X 

etsiz bir elemdir. Fakat düpnan kar
deı oluna - Habil ile Kabil'i hat~ 
hyalım - bu elemin hududauz olma
sı gerektir. 

- Geliyorlar ! 
Zafer aarhotJuğu ile yalm kılıç 

gelenlerden kaçıp yabancı ülkelere 
can atmak... Zavallılara 11aarl acı
mamalı? - N. Baydar 

dayanabilir mi? 
Bütün mesele buradadır. 

Rusyanın müdahalesi : 

Ç
ekoa.Jovakya Ruaya ve Franaa i
le bir kal'fılıklı yardım paktı 

imzalamıttırlar (16 mayıs 1935 

de Sovyetlerle, 25 son kanun 1924 de 
Fransa ile). 

Bu iki millet, Çekoalovakyanın i1-
tiklaline dokunulmaaına muaaade et
miyeceklerini bir çok defalar tekrar
lamıtlardır. 
Almanyanın tecavüzü halfode bu iki 

devlet ne yapacaktır? 
Sovyetlerin yardımı, ancak Polon

ya veya Romanya ile anlaşmak sure
tiyle yapılabilir. ÇUnkil Çekoslovak
ya ile Sovyetler arasında bu iki dev-

( Sonu 8. inci sayfada ) 
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YEş 1 L DEFTER 
= el . ....._: . ' 

~···1c· . raktı. Hayal 
1 

l•teeini olduğu gibi bı-
v • 

0 Pun aeaı· b" ·· · · ~ erıne getirzni . utun neıesını 
de sandıfı kad~1:. D~~k vaziyet hiç 
ona refakat e .. ! uınıdaız degw ildi. Viv 

· ~ek " gıyerken Ciınnı· UZere mantosunu 
rek, itlerin Yol 

1 
Gullic'e telefon ede

tiınale kartı G Unda &ittiğini, her ih-
1. ranada · po ıa memuru &" cıvarına bir kaç 
- İhtimal birO~derıneaini söyledi. 

~~nin nerede aaklaate ~a<iar Karamaa
&un. O ,,.,. ... ~- k ndıgını öğrenece-
1 -·~ı, cnd' · · 
ayabilırainiz. ısını rahatça yaka-

- Bon c· . tana, Rezayr. 
lınrnı. Hayal 

çekti z opu tanımakta ·· l"'k • avaııı ço k guç u 
haldeydi ve il cu . ı>ek yorgun bir 
murtayı b' d ç poraıyon jambonlu yu-

ır en nı'd . . 
meşguldü S 1 eaıne ındirmekle 

· akaıı d.. . 
traş edilrncnı. . ort glinden beri 
gunluktan 

1
. lft~. gözlerinin altı yor-

c · . lın •ıyahtL 
ımnu, bir 

ğuna sevin· ~andan arkadaıını buldu
cıklı m,. .. _ ır en bir yandan da onun a

--.... "araaı ka md 
durdu: r9ıa a hayretle 

- Ne bu hal bö 1 ? B. 
lıdanberi h. Y e ızden ayrıla-

y . ıç yemek yemedin illi? 
- ırne 1 tutrnaaı .. .1~~ ur muyum? Yalnız deniz 

""'"4111 10nra iıwanm ittaııı •· 
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çılıyor. 

-Nereden gelihr.unuz? 
- Biraz aabret. Kc..t Giudecca'dan 

bahaedildiğini i9ittini.ı n.l? Alaayo'
danberi onun peıin<leyim. Şlı..qi kar
tımızdadır. 

Ve bunu söylerken kar9ıdaki Grana
da lokantaaını eliyle ipret ediyordu. 
Sonra uzun bir nefes salıvererek önün
deki tabağı itti. 

- Baştan ba§layahm. Tenbih ettiği
niz gibi, Domani'yi gözden kaçırma
maya çalıııyordum. Gueteler intiha
rından bahaettiler ,deiil mi? 

- Evet ama, biz bunun bir oyun ol
duğunu tahmin c-ttik. 

- Alil Ben vaka eenasında oraday
dun ve her 9eyi ıözlcrimle gördüm. 
Tam herif ıuya atladığı eenada oradan 
geçen motörlil bir mavna aahte münte
hiri ıudan çıkardı, Sonra hiç bir 9ey· 
den haberi yokmu9 gibi ara9tırmalara 
i9tirak etti. Bu eenada Domani doatu
muz içerde kıyafetini tcbdille me1gul
dü. Kalabalık daiıldıktan aonra mav
nayı gözetlemeye koyuldum. Bira.ı 
aonra Domani'yi sabile çıkardılar. 
Kendisini bir otomobil bekliyordu. 
Ben de bir tabiye atlayarak peşine ta-

kıldım. Kroydon hava meydanına git
ti. Huauai bir tayyart kiralamıftı. Ve 
ben aahaya girdiğim zaman herif ha-
valanmıttı bile. . . 
Okkalı bir bahşiı vererek Parıse gıt

tiğini öğrendim. Taliim varmıt- A.ı 
sonra F•.tnaaya hareket C<len bir vapur 
varpı. Hemen oraya koıtum ve aaba
huı saat beş buçuğunda Pariateydim. 
Burje hava meydanına gidince Doma
ni'nin geceyi Pariate geçirdiğini, ~
yalarını Liyon i.tasyonuna gönderdı· 
ğini öğrendim. Oraya da vaktinde ye
ti9erek Domani'nin bindiği trene atla· 
dım. Herif takib edildiiini aklm·.~n 
bno ~eçiremczdi. 

- İyi ~ yanınıza para ve paaapor· 
tunuzu almanızı llÖ)'lemiştim., 

Viv: 
- Ne macera 1 Diye hayret içindey

di. 
- Tren kondöktöründen Domani'

nin hangi iataayonda ineceğini öğrc• 
ninceye kadar anamdan emdiğim süt 
burnumdan geldi. 

Cimmi cevabı tahmin etmesine rağ
men: 

- Nerede indi, diye haykırdL 
- Aluiyo'da. Öğleden ıt0nra aaat 

birde iataayona geldik. Otomobille 
münzevi bir villaya gitti. Bir saat son
ra, memlekette çok maruf olan kont 
Giudecca villadan çıkıyor ve Londra
ya hareket ediyordu. Fakat Hayslop 
dolmayı yutmadı. Giudecca Doınani
den batkası değildir. 

- Ne diyoıawıw: 1 

- Yal Hafif bir tebdili kıyafet ve 
tavır değifikliği. Fakat ayni adam. 

Viv: 
- Bu görülmemiş bir hadise, diye 

haykırdı. 

Cimmi: 
- Nasıl olur ... Dedi. 
- Yanılmadığıma eminim. Gerçi 

kont mevcuddur Bu hususta diyecek 
yok. Yalnız Domani sahte bir isimdir. 

Ci.mıni: 
- Şimdi anlıyorum, diye mırıldan

dı. 

Şantajcı batının hayatını zihninde 
canlandırıyor ve bu hayat tıpkı bir 
filın gibi gözlerinin önünden geçiyor
d~. İflia etmif genç bir aıilzade olan 
Gıudecca, Domani ismi ile İngilterede 
çalıtınaya gelmit. Granada'da evvela 
mctr ootel, sonra da patron olmuftu. 
Kendiaine benzeyen bir ıuç ortağmın 
yardımiyle, senede on bir ay inziva 
hayatı yapyan kont mualına berke
ai inandırmı9tı. Bu ıuretle iften ~e
~i~diği gün hakiki fabaiyetine dönmek 
ıçın kapıyı açık bırakmııtı. 

Günün birinde, birinci ımıf bir lo
kanta<ia metr dotel olmanm kendwne 
bahtetıtiği imkinları f arkederek. Ka
ramaske çetesini kunnuftu. 

Cimmi birden bire ayağa kalktı. 
- Onu belki ele geçirebiliriz, fakat 

ııkı davranmak lazım. Hayslop, çok 
müteeaeiriz, Betti'yi gene kaçırdılar. 

Hayalop: 
- Na.ıl, diye haykırdı. Ne zaman 

kaçırdılar?, 

Cimmi, ona olanları anlattı ve tel-
grafları gösterdi. • 

- Giudecca ile müzakereye girişe
ceğim. 'Gullic imdadımıza gelmeye ha
zırdı.r. Hayalop, aen de bana refakat 
et. 

Viv aordu: 
-Ya ben? 
- Sen mi? Dur biraz. 
Pencereye doğru eğildi. 
- Buradan Granada çok iyi görü

nüyor, bilhassa Domani'nin biir06u. 
- Evet? 

- Sana çok mühim bir rol verece-
ğim. Hayalopla beraber, her ıeye muk
tedir bir alçakla kar9ılaşmaya gidiyo
ruz. Senin yapaca&ın ıudur_ 
~irkaç dakika eonra, yilzbqı Bey

ley, Hayalopun ycai kılığı kartıamda 
duyduğu hayret geçtikten .onra, on
ları samimi bir ıurette kartıladı 

·- Giudccca hakkında dilfiindükle
rinizi bana .onra aöylerainiz. Dedi. 
Bilıyor muaunuz ki kardefinin borç
larını ödemek için, Alaayo'dan, tel
grafla Unayted Lonoon Bank'da bil· 
yük bir heaab açtırdı. 

Cimmi: 
- Oraya evelce de para yatırmıftı, 

dedi. 

- Ve bankaya, kardetinin ölümün
den evel ~ağı~ıı olduğu bütün çekl~
ri ödemesi için emir verdi. Bu ne ası
line bir hareket. Pek mağrur bir ada
ma benziyor. 

Rc.zayr auneörde, "Bettiyi kurtar-

mak ve paramı el" geçırmek" için ne 
yapmalu Diye düfilnüyordu. 
Bey ley koridorda topallayarak: 

- Sizıi takdıim edeceğim, diyordu. 
Mükilemenizde hazır bulunmamı ia
ter miıinis? 

_ Te,ekkilr ederim, zahmet etme
yin. Yalnız kalmamız daha iyi olur. 
Yarın aise malOmat veririm. 

Giudec:ca'nm Domani'den farkı lu
lık tebdıilind_e~ ziyade bir phsiyet de
ğiflllesinde ıdı. Her halde evelce bo
yalı olması l~zım gelen saçları timdi 
kır renkteydı. Domani'nin laubali ı... 
vırları yerine, Giudecca, bilikia, çok 
kibar bir tavır takınıyordu. 

Beyley takdim ederken Cimmi cid
diyetini güç muhafaza etti. 

Yü.r bap: 

- Bu zat, biraderinizi alakadar e
den mühim bir mesele hakkında aizin 
le göriifmek istiyor dedi. Sonra on
ları yalnız bırakarak çeki•di. 

Kont: 

- Nedir bu mesele Baylar diye &0r• 
du. 

Cimmi: 

- Bay Donıani bana yirmi bin ia
terling borçluydu dedi. 

Kont bu damdan düşer gibi söze 
batlayıştan hoşlanmadığını anlatır bir 
tavurla kaşlarını kaldırdı. 

- Zavallı kardeşim, aon mektubun· 
da, bütün.. alacaklılarına çekler bırak
mı9 olduguqu taarih etmitti. 

(Sonu var) 



Yaş meyva ve sebze ihracatı 

Geçen seneki tecrübelerden 
sonra iyi neticeler alınacak 

lzmir, (Hususi) - Geçen aene ı 
A vrupanın muhtelif yerlerine 
gönderdiğimiz Yat meyva ve seb
zelerimiz, bu itte tecrübesiz ol
mamıza, elimizde bol vasıta bu
lunmamasına rağmen çok ümidli 
neticeler vermiıti. Geçen senenin 
tecrübelerine dayanarak bu sene 
bu ite daha büyük bir ebemiyet 
verilecektir. 

Bunun ~in üzüm, kavun ve diğer 
yq sebzelerin ambalajı ifi ve bunla
rın sevki şekli üzerinde tetkiklere de
n:m edilmektedir. Bir kısım meyva ve 
eebzelerin frigorifik teı&i•tı balmuıın 
vapurlar veya trenler vasıtaiyle gön
derilmesi mecburiyeti bulunduğun

dan bu if üzerinde eıhemiyetle durul
maktadIT. Geçen seneki tecrübeler 
bbı sebze ve meyvalarmırz için böyle 

bir külfete lüzum olmadığı netle.esini 

vernıiıtir. 

Yeni mevsime girerken, yakın bir 

istikbalde yurdun mühim bir döviz 
bynağmı teşkil edecek olan y-. mey
va ve sebze iıhracı iti günün ıneselesi 

halindedir. Bu mahıullerin yurd ~i
ne ve cbfına sevki için tedbirler alın
makta, ve iyi neti.cet« alınacağı u

mulmaktadır. 

Feci cinayetin katmeri 
yakalandı 

K.llfil ..tldan 
İz.mir, (Huauai) - Kemalpqada 

tüyler ürpertici bir cinayet itlendiği
ni, genç bir çobanın bafmm ta,la e
zildiğini ve cesedinin yakıldığını bil
dirmiftim. Zabıta, bu eerarlı facianın 
katillerini yakalamağa muvaffak ol
muştur. Facia eski bir kin yüzünden 
İflenmiıtir. Katil zanlılarının reeim
lerini gönderiyorum. 

Adanada bir aile 
zehirlendi 

Adana, (Husust) - Nalband Mah
mud, üç çocuğu ve karısiyle birlikte 
yediği peynirden zehirlenmiJtir. Der
hal yapılan tedavi sayesinde hepsi 
kurtarılmıştır. Beledile, derhal bütün 
esnaftaki yiyecek maddelerini sıkı 
bir kontrol altına almı,tır. Birçok pey 
nirler belediye tarafından tahlil etti
rilmiftü'. 

Kastamonuda okuma öğrenenler 

Kutamonu, (Hususi) - Partinin dokuzuneu semt 
ocağındaki okuma kureunu bitiren 35 yurddaşa dip
lomaları merasimle dağıtılm11tır. Gönderdiğim re
sim, valinin diplomaları dağıttığını göstermektedir. 

Afyonda P. T. T. binası 

Afyon, (Hususi) - Şehrimizde yaplacak olan yeni 
postahane binasınm temeli törenle atılmıştır. Resim, 
temel atma töreninde valiyi nutuk söylerken göster
mektedir. 

Kütahyada ağaç bayramı 

Kütahya, (Husuai) - Ağaç bayramı güzel ve fay
dalı bir gün oldu. Nutuklar söylenerek ağacın kıy

meti tebarüz ettirildi. İlk fidanı vali dikti. Bundan 
sonra ,ehrin muhtelif yerlerine yüzlerce ağaç dikil· 
di. Hisar ve Hıdırlık mevkileri ağaçlandırıldı. Bay· 
rama a.id bir intibaı ıöodcriyocum. 

&osam• lstiyen 

Karısını 
Mahkeme salonunda 

Öldürdü 
Adıyaman (Hususi) - Kasa

bamızda tüyler ürpertici bir fa
cia olmuf, bir adam, kendisinden 
aynlıp batkasiyle evlenmek isti
yen kanımı mahkeme salonunda 
bıçaklayarak öldürmüıtür. Ha
dise şudur: 

Dokuz ay evet çok sevdiği İsmi
han adında bir kızla evlenen Yusuf, 
bir müddet sonra para kazanmak üz.e
re Adanaya gitmi,tir. Bu müddet i
çinde, İsmihan, sevdiği amuca zadesi 
ile kaçmış ve üç ay bir arada ya§&
mı,tır. Yusuf köyüne döndüğü zaman 
kansını bulamamıf, hükümete haber 
vermi,, bunun üzerine lsmihanla sev
gilisi tevkif edilmi,tir. 

İsmihan, mahkemeye müracaat e
derek bir boşanma davası aıçnıı§tır. 

Mahkemenin ilk duruşması yapılır
ken kadın: 

- Ben onu sevmiyorum, ben amu
camın oğlu ile evleneceğim, ondan 
nefret ediyorum 1 

Demiftir. 
Karısını çılgın bir şekilde seven 

Yusuf mahkemeden çıkarken, kufağı- ı 
nın arasından çıkardığı bıçakla kadı
nı arkasından vurmuştur. Salona çık
tıktan sonra kadını altı yerinden da
ha bıçaklayarak öldürmüştür. 

Erzincan bugünlerde 
bir İnşa şehri halini aldı 

..... ti, lsllsyoİ, MI, binllır1, llddel• yıpıllyor, elektrik; su geliyor 
Erzincan, (Hu

susi) - Şeıhri
mizde 938 yılı 

içinde bir çok ye
ni i,lerin bitmesi 
beklenmektedi r . 
Bu itlerin baıın
da Erzincan is
tasyon hm.sının 
tamamlanmau ... 
yüz yirmi bin li· 
raya mal olacak 
olan Halkevi bi
nasının ikmali 
gelmekt e d i r . 
Bunlardan bqka 
Erzincan batak

lıklarının kuru· 
tutması, elektrik 

teırisatınm yapılması Erzincan ovası- , 
nın sulanması için proje ve planları
nın hazırlanması itleri vardır. Aynı 

zamanda sivil orta okulun genitletil
mesi gi.bi büyük i•ler de vardır. 

Uzun ve üzücü bir klft&rı daha 
yeni kurtulan Erzincan bugünlerde 
büyük bir çalışma içindedir. Ba§&tıla
cak ifler araaında ıunlar da vardır: 

Belediye on dokuz metre genişli
ğinde bir istasyon caddesi açacaktır. 
Bu yola tesadüf eden binalar istim
lak edilecektir. Ayrıca bir sebze hali 
yaptırılacaktır. Şehre demir borular 
içinde içme suyu getirilecektir. Yu
karıda saydığm. iflerin bir kısmı bu
günlerde bitmek üzeredir. Geçen sene 
belediye tarafından son siırtem bir 
yangm söndürme araroju getirtilmi•
tir. Erzincan ça11nn yeni irıfUtla gü
zel bir hale gelmiftir. 

Adanada mikroplu 

bir ıu bulundu 
Adana (Huauat) - Bundan bir 

müddet evet belediyece fChrimizde 
satılan ayran ve kaY~elen sularından 
nümune alınarak tahlil edilmek üzere 
Sıhat ve içtimai Muavenet Ve.kileti 
hıfzıssıhha enstitüeüne gönderilmi,ti. 

Gelen tahlil raporunda Kayadelen 
suyunun beher litre9inde bin adet ko
libasil bulunduğu görülmüştür. Bu 
neticeye nazaran içilmesi umumt sıh
hat için zararlı olduğu anlaşılan Ka
yadelen suyunun aatııı belediyece 
menedilmi' ve ,e-hirde mevcud sular 
da imha edilmi,tir. 

Bartın cezaevi 
Bartm (Hueusi) - Şehrimizde 

yapılacak modem ceza evinin intaSı
na bu hafta içinde baflanacaktır. 

Adına futbol antrenörü 
Adana (Huauai) - Bölgemiz fut

bolcularını yetiıtirecek olan antrenör 
Her§ucenk İzmirden primize hare
ket ctmittiı. 

Erz.incandan bir görüniif 

Elmahda canavar düdüğü 

Elmalı, (Hususi) - Kazamızda iki sanatkar wata 
yeni sistem bir canavar düdü~ü yapnıağa muvaffak 
olm11flardır. Bu türk sanatkirlarının vücude getir
dikleri düdük dört kilometrelik bir saıhada kuvvetle 
i'letilmektedir. Gönderdiğim resim, ustaları ve cana
var düdüğünü göstermektedir. 

Tireboluda halkevi gezileri 

Tirebolu, (Hususi) - Halkevi köylere geziler ter· 
ti.p ederek köylülerle yakından temaslar yapmakta
dır. Gönderdiğim reıim, FA.piye köyüne yapılan bir 
~pt~ 

ı 
Kayseride Çokgöz köprüsüı 
civarında Etiler. ::'~·:~ant.ı

dan kalmı§ bı. :.:....JY 
......................... 1111111111 .............. J. 

Kayseride ilk mekteb 
Kayseri (Hususi) - Şehrimizde 

içine 500 çocuk alacak büyüklükte bir 
mekteb yapılacaktır. Mektebin ihale-
si bitmiştir. Keşi.f bedeli 64 bin lira
dır. 

Urfanın kurtuluş 

bayramına haz1rhk 
Urfa 7 (Hususi muhabirimizden) -

On binlerce urfalı, 11 nisan kurtulUf 
bayramımızı kutlamağa hazırlanmak· 

tadır. S.lediye bahçC6ine konmut o
lan Atatürk biletüniln açılma töreni 

1 

de aynı günde yapılacak, bu suretle 
urfalılar iki bayramı birden tesid et· 
miş olacaklardır. 

18 inci kurtuluş yıldönünümüzdeki 
törenin geçen yıllardan daha parlak 
bir şekilde kutlanması iç.in vilayeti
miz hiç bir fedakarlıktan çekinmemek 
t.edir. Seçilen bir komite kutlama töre
ni için zengin bir program hazırlamıt
tır. Şehrin birçok yerlerinde zafer 
takları kurulmuştur. 

Urfa mebusları, birinci umumi mü-
fd:ti§ B. Abidin Özmen, kor komutan 
ve komşu valiler bu törene davet edil
mişlerdir. - Naci Balak 

Denizlide dokumacıhği 
islôh tedbirleri 

Denizli, 7 (A.A.) - Doku~~ıı.ğm 
ıalah ve standarize edilmesi .çın tıca
ret odasında yarın bir ko~re aktedile
cektir. Bu kongreye "layetin dok~ 
mac:ılılı: tıeıekküller:,den başka civar 
vilAyetlerdeki d,.&umacılar ve aumer 
bank mur~\asları davet edilmi§tir. 
Sümer bcı~ be§ kişilik bir heyet gön· 
denl'M't suretile kongreye iştirak ede· 
ce~ni bildirmittir. Civar vilayet do· 
ıumacıları murahbasla.rınm da gele
ceği öğrenilmiştir. Kongrenin bir çok 
faydalı kararlar alacağı umulmakta
dır. 

Ücretle kullanılan kadastro memu.
larından 2997 sayılı teşkilat kanunu 
mucibince maaşa geçenlerin namzed • 
lik devresi geçirip geçirmiyecekleri 
hakkında çıkan görll! anlaşmazlığı 
dolayısiyle vaziyeti tetkik eden Diva
nı muhasebatın; kanunun Maliye ve-
kiline vermif olduğu salahiyete daya
narak ilk defa tayin edilenlerin nam
zed addolunamıyacakları ve tayin e· 
dildikleri tarihten itibaren memur aı• 
nıfına geçmeleri icab ettiği hakkında 
kararını, Maliye vekaleti, Tapu ve Ka
dastro umum müdürlüğüne bildirmiş· 
tir. 

lzmir Fuanna bu yıl geniş 
mikyasta iştirak edilecek 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Ekonomi 

Bakanlığı, bu yıl İzmir fuarına geni~ 
mikyasta iftirak edilmesi için teşeb • 
büslerde bulunmasını İstanbul ticaret 
odasına bildirmittir. Oda İstanbul 
tüccarlarından mürekkeb bir fuar ko • 
me.ııeai tqkiline karar vermiftir. 



1-4-1938 _,_ 

1 lalkan ekonomik konseyi ve ikan 
basın konferansı Istanbulda toplandı 

(Başı 1. inci sayfada) diğimiz ehcmiyetin bilhassa bütün 
dünya yüzünde ekonomik meselelerin 
halli her an daha mü,ıtiil bir şekil aldı
ğı, yorulmak bilmez bir gayret ve de
vamlı bir çalışmayı zaruri kıldığı böy
le bir anda, ne kadar yerinde olduğu 
anlaşılıyor. Fakat bizim milletlerimiz 
bütün zorlukları yenmeğe alışıkıtırlar. 
Her yeni mani vazife youndaki azmi
mizi bir kat daha kuvvetlendirecektir. 
Ve bu vaziie ne kadar güç olursa onu 
başarmak azmimiz de o kadar artmış 
olacaktır. 

aın gaybubetı, ifasında haaaatan zevk 
duyduğum bir vazifeyi bana bırakmak
tadır. 

Cumhuriyet hükümeti namına size 
"hoş geldiniz,, diyor ve Balkan antan
tı ekonomik konseyinin altıncı içtima 
devresini açıyorum. 
Toplantınız ,Ankarada yapılan ve 

dört müttefik devlet arasında mevcut 
tanı noktai nazar mütabakatını ve on
ları biribirine bağlayan sıJcı tesanüdü 
bir kere daha gösteren daimi konsey 
iç.timaının hemen akaıbinde vukua gel
nıcktedir. 

Endiıe ve ihtilaçlar içinde bulu· 
nan bir dünyada, balkanlı müttefik 

lerin aulh idealine hizmet için sdu it 
birliği hususunda besledikleri müte
zayit arzuyu müıahede etmek hepi
miz için ne büyük bir itminandır. Bu 
tam menfaat ve aörüt mutabakati 
yalnız siyui sahada mevcud olma
yıp ekonomik l'ayretlerimizle ta
mamlanmakta ve hatta; kuvvetlen
mektedir, diyebilirim. 

Sulhu seviyoruz, çünkü bu, insani 
bir idealdir. Fakat onu her şeyden e
vet, refahımızın iyiliğimizin müvelli
di olduğu için seviyoruz. 

Bundan ba§ka, Balkan antantına 
aıenfaat birliğini yaratan bir ekono
mik teşkilatın temin edebileceği sağ
lam esası vermek için mezkür refahın 
teşkilata tabi tutulması ve Balkan an
tantı azası arasında müsbet gayretler 
yapılması da lazımdu. 

Bu korumak ve tarsin etmek vazife
si, işte Baylar, size tevdi edilmiş bulu
nuyor ve müzakerelerinizde, Balkan 
antantı azasından ekonomik münase
bet ve menfaatleri bakımından antan
tı tam olarak teşkilatlandırmak husu
sunda, içinde bulunduğumuz zarureti 
&~z önünde tutacağınızdan şüphe et
mıyorwn. 

Baylar, 

Konseyiniz teşkil edileli çok olmadı 
ve ikinci defadır ki memleketimizde 
toplanıyor. Bununla beraber muayyen 
za.ınanlarda yenilenen toplantılarınız 
her zaman daha ziyade artan müsbct 
tıeticelerle doluyor. Rumameniz dai
ına daha mühim meseleleri ihtiva edi
yor ve daimi konseyin taevip eylediği 
kararlarınız da miııt faaliyetlerinizin 
her sahasında tesirini her an göateri
Yor. Binaenaleyh, bu toplantılara ver-

BALON BASIN 

Sizler, yüksek ihtisasınıza arzolu
nan meseleleri hal ıçın metodla çalı
şan spesyalistlersiniz. Toplantılarını.z
~ her oırinı, şımenaııer, yol, denı.z 
munakalatı sahaıarmda olduğu gibı 
posta ve turizm sahalarında cıa ameli 
başarılar ile tetviç etmek kiyasetinı 
gösterdiniz. 1'ürkıye hükümeti bu su
retle gösterdiğiniz ameli başarı zihni
yetinı dalına takdir etmi~tır ve vazi
J: enizin itasında trk hükümeti nezdin
de dauna bütün kolaylıkları bulaoağı
nızı size temin edebilirim. 

Memleketimizdeki ikametinizin, 
dört müttefik milletimizi birihirin.! 
bağlayan tesaniıd ve muhabbet hsleri 
sayesinde sizler için iyi geçeceğini 
ümid eylerim. Münasebetlerimizin 
bariz vasfı olan ve bu suretle mesele
lcrın ruhuna nüfuz edilmesini temin e
den kati samimiyet havasını sizi dost
ça kabul eden bu memlekette bulacağı-
nıza eminim. • 

Baylar, 
Sizi meşgul eden bütün meseleler i

yiliğimizin artmasını iatihdaf ediyor. 
Bu i&e sulhun tarainine hadim olma.k
tan hali kalamaz. Bir çok mücadele ve 
imtihanlardan sonra milletler.imiz bu 
sulhtan ve sulhun bütün semerelerin
den istifadeye hak kazanm4ölardır. 

Bu duygularla mütehassıs olarak, 
mcsainizde sizlere tam bir muvaffaki
yet diler ve bu içtima devrenizde ge
rek mcmloketler.imizin gerek daima 
daha kuvvetli, daha tam ve daha mü
reffeh görmek istediğimiz antantımı
zın menfaatlerine en müessir bir tarz
da hizmet etmesi için en samimi te
mennilerde bulunurum.,, 

B. Şükrü Saraçoğlunun nutkuna, ro
men, yunan ve yugoslav delegcu;yonla
rı batkanları cevab vermitlerdir. Bun
dan 10nra ekonomik konsey yarın top
lanmak üzere bugün.kil toplanwuna 
aon vennigtir. 

KONffRANSINDA 

Bütün murahhaslar büyük eserin 

emsalsiz kıymetini anlattılar 
İatanbul, 7 (Telefonla)-Balkan mat- liğine sahih Avrupa milletleri arasm

buat birliğinin üçüncü konferansı, da peyderpey takdir olunacağı ve ni
küşad celsesini, bugün öğleden sonra hayet tahakkuk yoluna dökülebilcce
tıaat 16.20 de Yıldızm büyük aalonun- ği kutlu günlerin hululüne intizaren 
da akdetmiştir. işte Balkanlarda oturan milletler ken 

Rumen heyetini getiren vapurun di aralannda ahenkli bir kardeşlik 
~~!yen s:ıatten sonra muvasalatı bayatı kurmağa muvaffak olmuşlar
yuzu?d~n hır mi'kdar tcabhür vukua dır. Balkan antantının diğer Avrupa 
gelm~'tır. • milletleri için gıbta olunmağa layık 

Rıyasetı. türk ınilli komitesi reisi ı açık manası budur. 
'9le Cumburı~t, La .Republique gaze -
telCf'inin sahib ve b3ırnuharriri B. Yu- Balkan Anıantı 
nus Nadi'ye devretmek tizere kürsü- Balkan antantı, bir siyasi kombi-
ye ilk olarak gelen yunan milU komite- nezon mudur? Bunu inkar etmeğe se
li ikinci reisi B. Seferyadis olmuıtur. bcb yoktur. Bu antant elbette ona it-

Hazır bulunanlar B. Seferyadia ve tirak edenlerin maksadlarırun hizmc
riyaact sandalyesini işgal etmek ü~e: ti kadar siyasi bir mahiyeti hairoir. 
re kürsüye çıkan B. Yunus Nadıyı Fakat bu antantta tebarüz ettirilecek 
alkışlamıştır. ehenı~yetJi nokta fUrasıdır ki, o yal-

Reisin nutku nız sıyaai bir kombinezondan ibaret 
Yeni reis, bütün hazırunun alkı•- değildir. Onda milletlerin ve insan

ları arasında af&ğıdaki nutku söyle- lığın sulh . isi~de pekal<i bir · kardq 
~ayatı geçırebılec:eklerine aid yüksek 

miftir: d Be d d 
"- llk defa 1936 da Bükref'te ge- ı ea r e var ır °" bu ideaUer müt-

tefik milletler arasında ehemiyetİe 'gö.z 
çen yıl Atinada toplandrktan sonra önüne alınmı, bulunuyorlar. Misal ola-
bugün de üçüncü defa olarak burada rak Balkan antantının balkanlarda ida
toplanmakta bulunan Balkan antantı resine azmettiği sulh maksadını bal
lllcmleketleri matbuat birliğinin muh· kan milletlerinin iktisadi ve kültürel 
terem mümessillerini selamlamakla 1 .1 d 
nıübahiyim. T~ekkülümüı: dün. bir yaklaşma arı ed eb.tcl. yide karar vermi§ 

1 olmuını zikre e ı ıriz. Ne hacet iıtc 
bugün iki denilecek kadar yenı 0 

- biz gazeteciler müttefik memleketler 
makta beraber daha bu.günden kalble-

1 arasında bir matbuat birliği teeie et-
rirnizde yaktığı çok ısıtıcı ateş e az mckle bu davanın en canlı misalini 
zamanda tahakkuk edeceği muhakkak 

B" kendi varlığımızda göeteriyonız. Hür 
pek parlak bir istikbal vadediyo~. ~r ve müstakil Balkan mcmlelretlerinin 
liğimizin hepimizi rmıhabbet.lıh ~.ır hür ve müstakil matbuatı müttefik 
kütle yapan hararetli kuvvetı a ı!1 memleketlerin müıterek menfaatleri -
güzelliği yakında istikba~in bu cmnı- ne oldug- u kadar müttefik milletlerin 
)'etini bize katiyetle verıyor. Şu ba-
ait scbebden dolayı ki maksadımızı e- daha ziyade anlqmalarına ve bu iti-

d . 1 barla insanlık aleminin bu köşesinde ıaacn dünyanın şu köfe&in e ınsan ı-
ğın fcrcf ve haysiyetine pek. muva~ık daha ileri bir sulh ve kardeşlik haya
bir iş olarak samimi k.ardetlık ~e cıd- tının inkişafına hizmet ederken elbet-
d • h t ba t te siyasetin mahdud zaruretlerini ge -

•1 sulh gayelerine ı~t en ı re. · 
tır. Avrupa memleketlerı arasmd~ ·~- çen ileri bir medeniyet davası gütmek 
rna]i Amerika Birleşik devletlerı gı- te olduklarını isbat etmiş bulunuyor-
bi bir ittihadın niçin anlaşılıp tatbik lar. 
olunmadığına şaşılır. Şimdiki zaman- Aziz misafirlerimiz, sayın meslek -
larda dahi müşkülatı nakabili iktih.am daşlanmız, işte bugün sizlerin şahıs -
görünen bu büyük idealin kültür bir- larınızda böyle yükack ideallere hiz -

met eden hak:ikatıen güzide bir heyeti 
selamlamakla ıcıref kazanıyorum. Ha
diselerin izhar etmekte olduğu haki
kat cümlemizin göğüslerini iftiharla 
kabartır. 

lıbirliği 
Mensub oldukları devletlerin kur -

dukları antanta tebaan kendi araların
da birlik teşkil eden Romanya, Türki
ye, Yugoalavya ve Yunanistan matbu
atı. hangi vazifeleri görmek üzere bu 
iş birliğini tesis etmişlerdir? Millet
lerin hayatlarında kendisine dördün
cü kuvvet mevkii verilen matbuatın 
kıymet ve ehemiyeti üzerinde tafsila
ta girişmcği zaid addederek Balkan 
matbuat birliğinin her şeyden önce 
Balkan antantını teyid ve takviyeye 
karar vermiş olduğunu ve bunun başlı 
başına bir kıymet ve ehemiyeti oldu
ğunu söylemekle iktifa edeceğim. Biz, 
Balkan memleketleri matbuatları 
memleketlerimiz arasında te~ırunü
nen teessüs eden antantın yüksek ma
na ve kıymetini biliyoruz ve bütün 
kuvvetimizle onun devam ve inkişafı
na çalışmağı üzerimize alıyoruz. . _. 

Bilerek vıc severek deruhte ettıgı

miz vazifenin tevakkuf ettiği umumi 
ve hususi prtları üzerinde hepimizin 
açık bilgilerimiz vardır. ~üteka?il~~ 
memleketlerimizi ve mılletlerımızı 
yekdiğıcrine daha iyi tanıtacak tedbir
ler üzerinde çalışmaklığmıız ve bu 
yoldaki meaaimizin müsmir olabilme
si için de icabında hükümetler nez
dinde teşebüslerde bulunmaklığmuz 
lazımda. Peyderpey tahakkuk ettir -
mcğe çalışacağımız bu kültürel ve 
teknik mesainin hangi noktalar üze
rinde toplanabileceği eaaa nizamname 
mizin esaslı maddelerinde ve Atina 
konferansının müzakere ve kararla
rında yer almıştır. Konferansımzın bu 
mesaiyi ele alarak onlara yenilerinin 
de ilavesi suretile bagladığı hayırlı it
te devam etmesi bir emri tabiidir. Bi
na'.cnaleyh siyaai, kültürel ve teknik 
bürolarımızı intibah edelim ve onla -
rın bize getiruekleri güzel tc~lif~e:i 
kararlara bağlamak üzere ıımdilık 
onların verimli çalışmaları neticeleri
ne intizar edelim. 

Aziz ve muhterem meslekdaıla
rım. mügtereık bir vazifenin ifası mak
aadile ~ldiiiniz bu memlekette ei.&i 
bundan bütün türk matbuatına sadık 
tercüman olan bu yerde selimlar •e 
cümlemiz için pek kıymetli elan kon· 
ferana mesaisinin açıldığını beyan e
derim. 

Elen heyeti reuirain aösleri 
Müteakiben .ciı% alan El011 milli 

kıomitesi ikinci reiai Seferiyadis kür
süye çıkarak fU a&ıleri söylemittir: 

''- Her ,eyden C'Y'ftl bu dost, cc
milekar ve mültefit memlekete girdi
ğimizden beri benim ve arkada,lan -
mı kalblerimize nüfuz etmif olan hie
siyatı ifade etmeme müsaad~ ~u>:'1: 
rulsun. Ben derin şükran hıssımızı 
yalnız yakın bir ailenin samimi muhi
ti içinde bul unmakt~ müte~ellid he
yecandan dolayı degıl, belki çok sa -
mimi vıc çok sağlam bir tarzda teza
hür eden bir dostluk idame etmekten 
mütevellid gurur hissimdcn dolayı 
ızhar etmek arzu ediyorum. 

Diğer taraftan ben bu topl~~~ 
vücuda getirdiğini tasavvur etti~Z 
esere karşı Elen matbutının l:ı,isse~
mekte olduğu derin itimadı ve mcsaı
mizin ilerlemesi için bu matbuatm 
serdetmekte olduğu hararetli temen
nileri ~irdim. 

Bizim idealimiz, birçok noktalar-
dan, büyüktür. Ben yalnız tU nokt~ 
üzerinde ıarar edeceğim. Atinada~ı 
ikinci konferansımızda Türkiye bı
rinci murahhası, bizi hararetle kabul 

k f . · 80ll ek-etmit olan mcmle et ~ ını~, .. .. _ 
selans Kemal Atatürk'ün bır sozunu 
zikretmiş idi: 

Balkan antantmm düıman· 
lan yoktur. Şayet vana ... ?~ar 
bizim dÜllllanlanmız degıl, ın
eaniyetin dütmanlandır. 
Mesaimize ~lamakta olduğumuz 

şu saatte bu aözleri na.aıl batırlama
mah. Pek doğru olan bu bü.kümden 
yalnız insaniyet fikri üzerinde ~k
ku.f edeceğim. 

Vazifemizin büyük olduğuna kailiz, 
çünkü kendi tekamülümüz iıÇin çalı
tırken kendisine karşı hiç bir mani
anın kıymeti olmıyan ~rin terak -
kiaine de yardım etmekte olduğumu
zu hi•ediyoruz. Demek büyük bir va
zife ifa etmekte olduğumuzu bi.e
derek çal11ıyoruz." 

Romen heyeti. namına 
Bundan sonra Romen heyeti na

mına Bay Drago, ..,.ağıdaki nutku 
söylemiştir : 

"- Bay Başkan, 
Bay M uralı h~ıılar, 
Bize hit"1 '!n söylemiş olduğunuz 

çok muhlisaı. w notamedi aözlerinc te-

fekkür edecken bize yapmf§ olduğa
nuz çok doetanıe kabulden dolayı de
rin t~ekkürümüzü arzctmcği bir '93-

zife bilirim. 
Birliği vücuda getinnif olan ilk 

Bükrcı konferanamdanbcri ilk defa 
olarak Türkiye mi.u.firleri olmak gibi 
büyük bir şerefe ve çok lltlf bir ~
ke nail olmug ve cumhuriyet toprak
larında mü~terek menfaatler ve ümid
ler hakkında berabe~e Ironuımağı ve 
takımın arkadaşlığı yaratmrş olan bu 
tcsanüd arzusuna tekabül eden arkı 
ve muhlisane teşriki mesainin istik
balini zıman altına almak ietiyen eski 
ahbablar gibi toplanmış bulunuyoruz. 

Bizim Balkan antantı matbuatınm 
ihdasına bakim olmuş olan tam teşri
ki mesai zihniyeti Belgrad'a ve Bük
ref e filiz vermiş ve ameli olarak mem 
lcketin payitahtında tahakkuk saha : 
sına girmiş ve yeni kuvvetler almış 

olduğumuz cesaret verici bir sahasın
da Atina'da ıslih edilmif olan bu zih
niyet, hiç şüphesiz İstanbulda şimdi
den teneffüs etmeğe ~lamıf olduğu 
muz bir muhaleset, nikbinlik ve cehd 
havası içinde kati surette kemale e
recektir. 

Bizim Balkan antantı matbuatı, 

henüz olmuş bir meyva değildir. Fa· 
kat kendisinde müstakbel tahakkuk
ların kıymetli tohumlarını saklamak
tadır. Henüz başlangıçta bulunuyo
ruz, bu da henüz iş başarmak ehliyeti
mizin ve ne de hayatiyetimizin ölçü -
aünün kati delillerini göstermeğe va
kit bulmamı' olduğwnuz manasını tc
zammün eder. 

Metodik ve tedricen müterakki bir 
eser lehinde seneden seneye aktcdi -
len her konferans birbirimze daima 
daha ziyade yaldatmak suretile hiç 
olmazsa birbirimizi daha iyi tanımış 
olduğumuz müzakereler~ hiç bir za -
man eksik olmamı• olan anla§ID&, iti -
mad ve samimiyet aayeainde pyanı 

takdir bir terakkiyi gösterecektir •. 
Mii§terek e&erimizin gaye ve vaaı -

talarmda mutabık kalmamız kolay ol
muştur, müstakbel mesaimizin dis.ip -
lini hususunda mutabık kalmamız da 
her zaman kolay olacaktır. 

Balıkan antantının son mevl\idu o -
lan ve geniş ve yüksek bir camiada saf 
te,ıc.il emuı bulunan bizim matbuat 
antantımu:, ihenkdar meııfaatlerimis
le tamamile anlatılma aabuında bisi 
bir araya getiren her ,eyi kuvvetlen -
dinneği istihdaf etmektedir. Bizi bir
lettirmekte olan bağları daima büyü
yen her türlü ayrılığın dÜfmanı olan 
bir te~üd zihniyeti içinde kemal 
dereccaine isal etmeğe çah,ıyoruz. 

Kalblerimizi ısıtan ve arkadaghğnm
zın mana ve kıymetini veren bu tcaa -
nüd hi-asini ve hatta "§kını itan cdiyo-
ruz. 

Bizler, Türkiyenin sinesinde giz -
lemckte olduğu gençliğin ve heye
canlı kuvvetlerini, onun istikbale aid 
vaidlerini, fakat bilhassa realizmi, a -
licenabane ihtirası, salim kuvveti, çe
tin iradesi, ram olmaz metaneti, tü
kenmek bilmez kuvvei maneviyeıai, 
vakfı nefsctmi§ olduğu davaya karşı 
olan ihlasını, icraatına olan vakurane 
itimadı, milletine karıı beslediği mu
habbet ve ıcfkati ~ane bir hilkat 
eseri vücuda getirmiş olan harika 
adamı tekrim ediyoruz. 

Bizim Balkan matbuatı antantnnı -
zrn amillerinden biri olmak sıfatile 
kalbimin şiddetli temayüllerinin tah
rik etmekte olduğu muhayyelemde 
pek yakın bir istikbalde eserimizin 
tama.mile ikmal edilmiş olduğunu gö
rüyorum. 

1ıte bu düfiince ve ltu ümid ile, 
Romanya deleguyonu namına, üçün -
cü konferansımızın açılınaaını selam
lıyorum ve bu gün açılan müzakere -
lerin gazetecilerin teşri.ki mesaisi -
ki bu saatte hepimizin vazifetı•.Jır -
ile, sadıkane bir surette devletlerimi -
zin ittifakına ve milletlerimizin kar
deıliiine hadim olmak için muvaffa -
luyetle neticelenmcai suretindeki te
mennilere iştirak ediyorum. 

Temenni edelim ki mesaimizin hi -
tama ttdiği gün llOD aözümüz, karar 
aurctlerinden çok bafka bir ICY ol
sun : Bir şetaret ve zafer nidaau olaun. 

Y u.goalav heyeti reiainin 
· Mideri 

Bunu müteakip reis, sözü yugoalav 
heyeti reiai B. Yovanoviçe vermi,ıir: 

Ek.selanslar, Bayanlar, Baylar •• 
Burada Yugoslavya heyeti na

mına bugünkü .kuvvtt ve luymeti
ni medyun bulunduğu büyük mil
liyetçi fikir önünde eiilmelc ve 
yaratıcı, yapıcı ve yeni bir alem 
kurucu gibi her türlü takdirin fev
kinde olan meziyetleri ,memleke
timizin dostu olan ve müttefik ve 
yakın kom~uları elen/er ve roman
yalılarla birlilde Kemalist Türki-

ye üe mllhlisaae ve .sıkı bir ittifa
lu olduğuadaa dolayı müftehir 
bulunan Yugoslavyada daima um
pati akisleri uyandırmış olaa &a
raman Adam, dibi Şefin Tür.Jciye 
Cumhur Reisi Son Ekselans Ke
mal Atatürk hakkındaki hayranlı
ğımızı resımen ve alenen izhar et
IMlc mretiyle bütün Türkiyeyi se
lamlamakla mübahi ve ma.hzuzum. 

Bu gibi samimi hiaaiyat ile meşbu 
olduğumuz halde çok iyi başlamış o
t.an, milletlerimizin en iyi menfaatle
rine hadim olmakla beraber, Balkan 
antantımıza da hadim bulunan mesai
mize devam etmeğe geldik. 

60 müyonluk birlik 
Tefahür etmeksizin, çalım satmak

sızın yalnız 60 milyon türle, elen, ro
men ve yugoalavın sulhunu değil, ay
nı zamanda henüz resmen bizim antan
tunıza menaup olmayan ve bizim gibi 
düşünmekte olduklarından dolayı bi
ze iltihak edecek olan diğer balkanlı
ların da sulhunu temin ettik. 

Büyük devlet reisinizin, milletin bü
yük şefinin mukadderatınızın büyük i
darecisinin vatanınızın ve milletinizin 
babası olan Son Ekselans Gazi Kemal 
Atatürk'ün idaresi altında memleketi
nizde tahakkuk etirilmiş olan bütün te
rakkiler hakkında derin takdirlerinde 
ve tam anlayı,larmda yugoslav arka
daılarimla birlikte elen ve romcn arka
daşlanma iştirak ediyorum . 

iJlen bir gazeteci için bir 
dakika ı1ükuı 

Türle delegasyonundan Ercümend 
Ekrem Talu, bundan sonra, Atinada 
toplanan balkan matbuat birliğinin i
kinci konferansına riyaset etmiş olan 
etnos gazetesi müdürü Spiridan Ni
lrolopuloa'un hatırasını yadetmif ve 
ezcümle dcmi,tir ki: 

"- Mütevaffa arkadaıımız bizi Yu
nani.standa büyük bir balkanlı gibi ka
bul etmitti. Hepimiz onu tekrar burada 
görmeği üm.id ediyorduk. Fakat maa
lesef onu kaybettik. Bu büyük emekli 
mcalekda§unızın hatırası hürmetne 
bir dakika sükiıt edilmesini teklif edi
yorU1D.,. 

Bu teklif üzerine hazirun bir daki
ka aWdlt eıtmi'tir. 

Milli yunan lromietain.in ikinci reiai 
Seferiyadea, konferama ifıtirek eden 
memleketlerin dört devlet reisine ta
zim telgrafları gönderilmesini teklif 

Sıhat 
tayinleri 

Sıbat Bakanlığında yeniden tayin, 
nakil ve terfiler yapılmıştır. Liste şu
dur: 

Karadeniz Ereğlisi memleket has
tahanesi eski doktoru BB Hayrettin 
Biçer Edirne meıkez belediye doktor
luğuna tayin edilmiştir. Çorum mem
leket hastahanesi dahiliye ı.ıütehassı
aı Fazıl Ceoıgiz ve Bayazıd memleket 
haatahanesi dahiliye mütehassısı A
sım KQfftun vekaletin muvafakatiyle 
Afganistana gideoeklerinden vazife
lerinden ayrılmıtlardır. İstanbul düş
künler evi asistanı Sadık Bilgiseven 
tayin olunduğu vazifeye ~lamadı
ğından çekilmiş Nyılmıştır. Eveke 
istifa eden doktorlardan Sezai Ko
mukgil Kayseri memleket haataıhane
si rontgen mütehassrslığına, es.ki Af
yon belediye doktoru Nurettin Adısan 
Zonguldak belediye tabiıbliğine, Kü
tahya memleket hastahanesi operatö
rü Ahmed Ferid Eğilmez, Niğde 
memleket hastahanesi ~tabih ve o
peratörlüğüne, Niğde memleket has
taıhanesi operatörü Cemil Orul Kü

tahya memleket hastahanesi operatör
lüğüne, Haydarpata nümune hastaha
nesi bevliye mütehassıslarından Fu
ad Bayer Manisa memleket haıstaha -
nesi bevliye mütehaaıslığına, Ma
navgat hükümct tabibi Fuad Şileli 

Ankara mmtakası 11tma mücadele ta
bibliğine, Bilecik memleket hastaha-

etmi§rir. Bu teklif alkı!f_. Jııa8uıl. • 
dilmi,ıir. 

Komiııyonlar seçimi 
Nutuklardan eonra B. Neşet Hek1 

Atay ba'kanlığa bil" takrir vermiştir. 
B. Neıet Atay bu takririnde, isimle
rini bildirdiği zatlarla hususi SUN:t
te görüştüğünü. binaenaleyıh bu zat
ların komisyon reisi ve' azalalıkları
na namzed gösterilmeleri için takri
rinin umumi heyete arzmı istiyordu. 
Takrir reye konuldu ve alkışlarla ka
bul edildi. 

Politik, kültür ve teknik komis
yonlara ittifakla seçilen azalar şurı
lardır: 

Siyasi komisyon: Yovanoviç - Re
is -, Nasta, Gougopol, Seferiyadia, 
Kuhar, Falih Rıfkı Atay, Ercümcnd 
Ekrem Talu, Naşid Hakkı, Ahmed 
Emin, Abidin Daver, Nadir Nadi .. 

Teknik komisyon: Zarifis (Reis.). 
Vekiarellis, Angepkoviç, Deniç, Mu· 
vaffak Mencmencioğlu, Selim Ragrb. 
Emeç, Hakkı Tarık Us, Orhan Rab
mi, Sedat Simavi, Mecdi Sadreddin. 

Kültür komisyonu: Batsairia (Re
is), Dimitreko, Vekiarelli, Katiç, Sıve
tovski, Vala Nurettin, Asını Ue, Ne
şet Hali1, Nevzad Güven, Mfiltak Ma
yakon. 

Reis bundan sonra celseyi }() da
kika tatlil etmiştir. 

Celse, tekrar açıldığı zaman. Yu
nus Nadi, komisyonların tatbik ede
cekleri imza metodunu tcsbit etmeli 
üzere bugün toplanacaklarını bildil'
mi'f ve reis celseyi tatil etm~tir. 

Güzüh davetliler 
Balkan basın konferansının ba

günkü toplantısını küzide bir davetli 
kütlesi alaka ile takib etmi§tir. Davet· 
liler arasında üniversite rektörü B. 
Cemil Bilecl, bir çok profesörler ve 
yüksek mekteb talebesi de bulunu~ 
du. 

Romen delegaayOAU 
Romen delegasyonu bugün ııaat Jt 

de bekleniyordu. Fakat Karadenizde 
fırtına olduuğ için vapur ancak lS,30 
da gelebildi. Bu yüzden Balkan baun 
konferansınm toplantısı bir miiddeıt 
gecikti. 

Romen delegasyonu Galata rJbtı.. 
mında matbuat genel direktörü B. 
Naci Kıcıman ve İstanıbül miimeNili. 
B. Netct Halil Atay tarafından karp
lanmış, doğruca konferansm toplana
cağı Yıldız sarayına gitmiflerdir. 

X Büffallo,. Nevyor:k- Sinema y.ıi
dızlarından Lili Pona'un yakında rad
yo orkestra şefi Andre Kostelaoeç Mıe 
evlencecği haber verilmektedir. 

XYating'ton -Ayan meclisi, 1~ 
senesi harbiye büdccaini taavib tW

miştir. Büdce 491 milyon dolara baJıii 
bu 1 unmaktadır. 

X Paris - İtalya kır al ve kıraliçea
nin yakında Libya'ya gideceğ.i .Roma
dan Figaro gazetesine bildir~ 
dir. 

X Belgrad - Ba§vekil Stoya.d.inoWıç 
Dalmaçya ve Bosna'ya yaptığı tedıkik 
seyahatinden Belgrada dönmüştür. 
XZağrep - Muhtariyetçi hırvat ta

lebe ile nasyonalist yugoalav talcbemıi 
arsında yeniden kavga çıkması üzeri
ne Zagrep üniversitesi bir mayma ka
dar kapatılmiftır. 

X Bükret - Dün kıral, Romanui 
vilayetinde yangından harab olan Di
osti köyüne giderek felakete uğrıyaıı 
ailelerin hatırını sormuş, bunlara yar• 
dnnda bulunmuıtur. 

X Londra - Kardü' den 8 maröa 
Vankuvor'e hareket eden anglo ostra 
lian adındaki 5.500 tonilatoluk ingiliz 
vapuru 14 marttan beri kayıptır. Tay
fası 38 kişiden mürekkepti. 

X Londra - İngiliz parlamcntO&U 
pcrpnbc gün~ paskalya bayramları 
dolayısile tatıl olunacaktır. 

x Belgrad - Çekoslovakya maMi
hatgü.zarı B. Spacek, parlamento ve 
Yugoslavya - Çekoslovakya cemiyıeti 
reisi B. Çiriç'i ziyaret etmiştir. 

ncai dahiliye müteohnaıaı Ali Rıza 
Tul.gar istifasının kabulü, Ankara sıt- met doktoru Nuri Bekir Akyol, To
ma müc:adel6i eski doktorlarından rul bükümet doktoru Ziya Elcvli gö
Sıdkı Ankara belediye tabibliğine, rülen lüzum üzerine vekalet emrine 
Peturke hükümet doktoru Şadan Tor alınmıflardır. Van doğumevi mütchM 
Ankara nümunıc hastahanesi cild ha.. sısı Mahmud Nedim Tekirdağ mem -
talıklıarı aaistanhğına, Ta"us beledi- leket hastahanesi kadın hastalıkları 
ye doktoru mazhar Ülgen Kocaeli mütehaesıslığına, Guraba haatahane.i 
11tma mUcadele tabiıbliğine, Sandıklı dahiliye asistanı Dervif Taver İzmir 
eski hükıümct tabibi Cemil Ertan Tar- memleket hastahanesi dahiliye mütc
sua belediye taıbibliğine, Tokat mem- hassısı muavinliğine, Balıkesir mem
leket hastahanesi dahiliye mütehaası- leket hastahanesi kulak boğaz ve bu
sı Selim Çaba Çorum memleket has- run mütehassısı Kamil Sesli Heybeli 
tahanesi dahiliye mütehassuıhğına ve 1 ada verem sanatoryomu kulak, boğaz 
Çorum küçük srhat memurları mek- ve burun mütehasaıslığına tayin olun 
tebi muallimlitine, Mihaliççık bükü- muılardır. 



Çinlil~r 7 -8000 Japon 
askerini ·imha ettiler 

iki Japon fırkası da imha edilmek ize re 
Hankeu, 7 (A.A.) - Çin telgraf ajansı 7-4-1938 taribincle bil

diriyor: Taieçuang'da vaziyet aynidir ve ıehrin aurlan daima 
çinlilerin elindedir. Taierçuang'ın doğu timalinde muharebe de
vam etmektedir. Burada geri kıtaJariyle muvaaalaları kesilmit o
lan japonlar mühimmat nakli için tayyarelerinin yardımını bekli
yorlar. Çinliler silah va mühimmat yüklü olarak Linıeng'den ge
len yüz japon furgonu ele geçirmiılerdir. Bu nakliye koluna refa
kat eden 300 japon askeri esir edilmittir. 

Son günlerdeki 'idd~tli muhare
beler esnasınCla bir takviye kolunu 
tefkil eden 2.000 düpnan askerine Lin 
feng-Hung Şaşeng hattı üzerinde hü
cum edilmit ve bunların birçoğu öl
dürülmüştür. 

Çekian.g cephesindeki çinliler Fu
yang'a birkaç kilometre uzaklıktaki 
Şintibo'yu geri almışlardır. 600 japon 
ölmüştür. Şimdi Fuy~'a doğru ta
arruza geçilmiıtir. 

Askeri eksperler, japonların 8 tem 
muz 1937 tarihinden 25 mart 1938 ta
rihine kadar olan zayiatını 300.000 
den fazla olarak tahmin etmektedir :. 
ter. 

Japonlar çevrildi 
Hankeu, 7 ( A.A.) - Gazete

ler, neırettilderi ikinci taJ;ıJarla 
cenab Şantunl(uncla kati muha
rebenin pelc yalan olduiunu bil
diriyorlar. Çin menbalanndan 
selen son haberlere göre, Gene
ral Paiçüngsi cepheden çektiği 
bir telgrafta japon lotaJannm Ta· 
ionçang'a yalan bir yerde tama
men çevrllmit olduiunu bildir
mektedir. 

Çinlilerin sa/eri 

Hankeu, 7 (A.A.) - Royter muha
biri bildiriyor: 

Taierşvang muharebesinin kati saf
hası başlamadan önce Çin kuvvetlerine 
kumanda eden Tangenpo ve Kvanglin
çeng, hareketlerinde muvaffak olmaz
larsa idamlarına razı olduklarına dair 
bir vesika inu:alamıtlardır. 

Muharebenin neticesi daha kararsız 
bir halde iken, çinliler fiddetli bir mu
kabil taarruza geçmiıler ve bu hücum
dan 90nra muzafferiyeti elde etmişler
dir. 

1 - 8000 japon aakeri imha 
edildi 

Tam 1rece yanu n91redDen rnmi 
ltir teblii diyor ki : 

WJ°aİerfYaq'm fİmalinde, IOD 24 
.. t zarfında 7 • 8 bin japon ukeri 
imha edilmiftir. Bozsun halinde rii
cat eden japon fırkuı ela tamamiyle 
imha edilmek üzeredir. 

Çinliler, aynı zamanda, mUhim mik
tarda tank, zırhlı otomobil, makineli 
tilfek ve diğer muhtelif harb levazımı 

lgtinam ettiklerini de bildirmektedir. 
Çin hWriimeti japonlann bu mağlu

biyetinin, harbın ba9lamaaındanberi 

ufradıklan mağlubiyetlerin en mü
himlerinden biri olduğunu tasrih et
mlftir. 

Hankeu ,ehri halkı cepheden gelen 
safer haberleri Uzerine, sevinç içinde
dir. 

Engeller tamamen yenUmedi 1 
Tezahilrler esnaeında söz s8yliyen 

.Marepl Çanıg-Kay-Şek ezcümle de
miıtir ki: 

.. _ Buıiln, zafer dolayısiyle tezahür 
ler yapm•nın daha tamamiyle aıraaı de
lildir. 

Taie11vanc muvaffakiyeti, Çinin 
ramotrnayı kabul etmiyen zihniyetin 
mu.bet bir tecellisidir. Bununla bera
ber Çinin istikbali önünde daha müte
addid engeller vardır. Daha çok feda
klrhklar lizım relecek. Ve daha bir 
çolı:: tecrübelerden geçmek icabeyliye
cektir. Bunun için nihai ve kati zafere 
bdar mücadelede devam edeceğiz. O 
aman, millet kendisini tam olarak ae
Yince terkeyliyccektir.,, 

Japonlar ilerliyorlar 
Pekin, 7 (A.A.) - Japon cephesin

den bildirildiğine göre, jaPon kuvvet
leri Pukov - Tien9in dcmiryolunun ce
nubunda ilerlemektedr. Bu kuvvetler 
Hatov'un 24 kilometre timaline kadar 
ilerlemişlerdir. Çinlilerin ileri mevzi
leri japonlar .tarafından ifgal olun
muttur. Çinliler iki fırka ile takviye o
lunmu,ıardır. Taituang önünde kanlı 
bir muharebe olmaktadır. 

Sanghay üniveraiteai reisi 
Katledildi 

Şanghay, 7 (A.A.) - Şanghay üni
versitesinin çinli reisi B. Hennan Liu, 
bu sabah enternasyonal imtiyazlı böl
cede katledilmittir. Bu cinayeti takib 
eden arbede esnasında bir ingiliz po· 
li8i topuğundan yaralanmıttır. İki çin. 
li yakalanmıttır. 

Hankeu bilkümeti taraftarlarından 
olan profes8ıiln Şanghay fikir haya
tında mühim bir mevkii vardı ve mil· 

liyetperver çinliledn umumi bUrmeti
ne mazhar bulunmakta idi. 

Bir amerikan kumpanywı 
44 Çin gemüi $alın aldı 

Londra, 7 (A.A.) - Bir amerikan 
kumpanyası, Çin seyriaefain kumpan
yasından 44 ticaret gemisi satın almıı
tır. Ayrıca bu kumpanyanın muhtelif 
yerlerdeki tesisatı da amerikalılara 
intikal etmiflle Japonya bu işi büyük 
bir dikkatle takib etmektedir. Abloka 
dolayısiyle Hongkongda bulunan ou 
gemilerin, Amerika namına tescilini 
Japonyanın kabul edeceğine ihtimal 
verilmemektedir. 

Japon harbiye nazırı bir 
nutuk verdi 

Tokyo, 7 (A.A.)- Domei ajansı bi~
diriyor: 

Harbiye nazırı general Sugiyama, 
bugün kumandanlar önünde söylediği 
nutukta, çin - japon anlafmUlığının 
uzaması karPpsın.da alınacak tedbirleri 
anlatırken ,enternasyonal hadiselerin 
aldığı tekilden dotan zorlukları kay
detmiş ve japon milletinin azçok w:ak 
bir ilerde mücadeleye devam için ih
tiyacı olan bütün kuvvetleri seferber 
bir hale koyması icab edeceğini bildir
mi§tir. 

Muvazene 
vergisin deki 
tenzil 

( Ba~ı 1. inci sayfada) 
karada 60 ve diğer yerlerde 30 liraya 
kadar olan aylık, ücret ve istihkakları 
tl!!>amen ve 150 liraya kadar olan is
tihkakların <ıa 30 lirasını mtıkeDe
fi yct dışında bırakmaktadır. Vergi 
nisbeti % 10 ile başlamakta ve•ISl Ji. 
radan yüksek iatihkaklarda % 24 e 
kadar, müterakki bir tarzda. yUkael
mektedir. 

Muvazene ve buhran vergilerinin 
arasındaki en bariz fark, bilhassa az 
maaş alanlarda muvazene vergisinin 
daha ağır olufu ve buhran vergisine 
tabi tutulmamış olan istihkaklardan 
bir kı•mının da bu verginin mevzuu 
dahiline gir1'idir. 

Hilkümet, tahfifine evveli muva
zene vergisinden başlamış olmakla, 
yapılacak tahfiften her mükellefin is
tifade etmesini ve bu istifadenin mer
kezde 60 ve diğer mahallerde 30 lira
dan az olan ve buhran vergisinden is
tisna edilmiş bulunan aylık, ücret ve 
istihkaklara da t~ilini temin eyle
mi' bulunmaktadır. 

*** 
Muvazene verıgisinin blldcede çok 

mühim bir yer tuttuğu ve he-r yıl da 
veriminin, kayda değer bir derecede, 
yükseldiği malQmdur. 1935 mali yı
lında bu vergiden 16.284.007 ve 1936 
da 17.891.790 lira bir hasılat temin e
dilmif ve 1937 bildceainde de bu ver
gi 17.560.000 lira olarak tahmin edil
mitti. 1937 yılı sonunda 17,5 milyon 
lira tahmine mukabil, varidatta görü
len inkipflara nazaran, bu vergiden 
20 milyon lirayı mütecaviz bir haaı
lit elde edildiği anla§ılmaktadır. 

1938 mali yılından itibaren muvazene 
vergisinde yapılması kararlaştırılan tah 
fif % 20 dir. Bu vaziyete göre, muva
zene vergisi, nisbeti, ilk adım olarak, 
% 10 dan % 8 e lndirilmi§ olacaktır. 

Bu tahfif ile bUdceden yapıllll1' 
;lan fedakirlığın mikdarını, 1937 ma
lt yılı sonunda bu vergiden elde edi
lecek hasılita 1938 malt yıh içinde 
hususlü kuvvetle melhuz inkifafı da 
ilive etmek suretiyle tayin etmek ka-
bildir. . 

Hükümet programında, 1938 mali 
yılı içinde, vergi tahfiflerinden maa
da, mevcud hizmetlere ve bilh•aa 
milli müdafaanın takviyeaine aid ol
mak üzere, dü9ünülen fada maaraflar 
da göz önüne getirilince; yapılan tıab
fiflerin kıymeti ..e ehemiyeti daha a
çık anlatılmıt olur. Bu tahfif projesi, 
hükümetin, programmda mevcud va
idlerin pek az bir zammıda realize 
edildiğini i.fade eden vesikalardan bi
ridir. 

Sa. 
Nv~. 
Muvazene vergisinde J&pıtan tahfif neti

cesinde, hizmet erbabına temin edilen yıllık 
istifade mikdarlan,, &)'r& bir &abloda tcabit 
edilmiıtir. 

Doktor Aras 
Metaksasla 
konuştu 
(Bap 1. inci sayfada) 

Aras Romanyanıın Dacia vapuru ile 
saat 8.30 da Pireye varmıştır. 

Vekil vapurda. hasta olan müste· 
,ar Mavrudia'in adma, hariciye genel 
dire-ktörlerinden B. Delmuzos ile ha
riciye bakanlığı erkim ve Türkiye, 
Romanya ve Yugoslavya elçileri ta
rafından selamlanmıştır. 

Doktor RüftÜ Aras saat 12.15 de 
Başvekil tarafından kabul edihniş ve 
Başxekil saat 1.30 da "Büyük Britan
ya" otelinde tcrefine bir öğle yemeği 
vermiştir. 

Bu ziyafette Türkiye, Yugoslav
ya, Romanya elçiledyle hariciye ne
zareti yüksek memurları hazır bulun
muşlardır. 

Gazeteler, Türkiye Hariciye Veki
lini fevkalade samimi bir şekilde se
lamlamakta ve kendisini yunan vatan
daşı telakki etmektedirler. 

Doktor Aras'ın sözleri 
Gazetecileri kabul eden Türkiye 

Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü A· 
ras şu bc}Wnatta bulunmuştur: 

"- Size ne söyliyeyim? Yunanis
tana karşı olan hissiyatımı bilirsiniz. 
Kahire'ye giderken Atina'dan geç
mek ve bizim için hem çok sempatik 
hem de çok faydalı ve kıymetli olan 
Başvekil B. Metakaas ile görüşmek 
fırsatını bulduğumdan dolayı bahti
yarım. Bu seyahatim bu suretle bana 
çift bir memnuniyet vermektedir." 

Doktor Aras lıareket etti 
Doktor Tevfik Rüştü Aras, sara

ya giderek defteri imzalamıştır. 
Türkiye Hariciye Vekili, akpm Ü· 

zeri Mısır'a hareket etmiştir. 

Mıaır ga.eıelerinin ne§riyatı 

Kahire, 7 (A.A.) - Gazeteler "Bü
yük Misafir" batlığı ile neırettileri ya 
zılarda, Türk milletinin Mısır milletine 
selamlarını getiren Dr. Araa ve arka
daılannı kaflılamağa gençliği ve hal· 
kı davet etmektedir. 

Ha tayda 
zulüm 
( B•ıı 1. inci swyled• ) 

"yergiden kurtulacaksınız, takibattan 
masun kalacaksınız,, diye bol keseden 
muafiyetler vadetmektedirler. • 

Fakat halk, ittihatçıların bu akla 
gelmedik hareketlerini "can çekipne,. 
,eklinde telikki etmektedir. 

Türk köylerini basıyorlar 
Atnakya, (Hususi) - İttihadı va

tani partisine aza ka~etmek üzere 
köy köy dolaşarak hUkümet memurla
rının yardımından faydalanmak sure
tiyle cemiyete girmiyenleri tehdid ve 
tazyik sistemi ilerlemektedir. Parti
zanların elebaşılarından Mustafa Sa
dık Türkmen Mezraa köyüne giderek 
bütün köyü vatant partisine kaydet
mek iatemiştir. Fakat tlirk köyü olan 
burada fena bir tekilde ka11ılarunı9· 
tır. Bundan muğber olan Sadık An
takyaya gelerek mesalihihaue zabiti 
Kokan ile görüttükten sonra hemen 
başına topladığı ipten kazıktan kur
tulmuş 80 kifi ile türkmen köyünü 
baamı9tır. Ylizlerce silah atan bu hay· 
dutlar köy ileri gelenlerinden Re,it 
Bozoğlan ve Hasan Eaadı sopa ile 
döğtükten 80nra dereye atmı~lardır. 
Evleri yağma ederken memedeki ço
cuklara bile yapmadıkları eza kalma
mıttır. Köylülerden bir kısmı hala 
hastahanede yatmaktadır. Köyü ba
sanlar hiç bir adli takibata uğrama· 
dıkları gibi Antakya sokaklarında kol· 
tarını sallıya sallıya gezmektedirler. 

İHilerin sağhk nizamnameleri 
devlet ıurasına verildi 

İş kanunu hükümlerine göre tanzim 
edilen sağlık nizamnamesi tetkik oun
mak üzere devlet !Orasına verilmittir. 

0

Yakında ,aradan çıkacağı ümid edi
len bu nizamnameden başka tetkik saf
hasında bir de ağır ve tehlikeli ifler 
hakkında bir nizamname vardır. 

İf kanununun tatbikından altı 
ay sonra meriyete girmesi. icab et • 
tiği halde birkaç ay gecikmiş er 
lan bu nizamname ağır ve tehlikeli iş· 
lerde çalışan itçileri himaye etmekte· 
dir. Nizamnamenin tatbikine geçildik
ten sonra kadınlarla 18 yqını doldur
mamıf olan çocuklar bu gibi işlerde 
çal!ftırılmıyacaklar.dır. Ağır itlerde 
yaralanan iKiler, 11h~tleri düzelince
ye kadar müessese tarafmdan tedavi 
ettirilecek ve i'liyecek olan yevmiye
lerle hasta i§Çilerin ail~ine yardım 

yapılacaktır. 

Ağır ve tehlikeli itler hakkmdaki 
nizamnamenin sıhat nizamnemesiyle 
birlikte tatbiki muhtemel görWüyor. 

Muvazene vergisi indiriljrken 

Kazançlan 20 lirayı geçmiyenler 
bu vergiden tamamen muafbr 

HOIOMET PROJEYİ KAMUTAYA YERDİ 
Hükümet, 26.5.1932 tarih ve 1980 nu

maralı muvazene vergisi kanununun 
bazı hükümlerinin değiftirilmesine ve 
müddetinin uzatılmasına dair olan ka
nun layihasını dün Kamutaya vermiş
tir. 

Bu layihayıa göre, muvazene vergisi 
kanununun istisnalarla alakalı befinci 
fıkrası ve buna 2174 numaralı kanu
nun ikinci maddesiyle il.ive olunan 
fıkra şu ~kilde deği§tirilmektedir: 

"Bir ay içinde her ne unvan ile olur
sa olsun aldı.klan meıbaliğ, kazanç ve 
iktıaadi buhran vergileri indirildikten 
sonra 20 lirayı (devamlı) geçmiyen bi
lfunum hizmet erbabı ile kazanç, iktı
sadi buhran ve muvazene vergileri 
çıktıktan sonra aylık istihkakı yirmi
ye ve daha apğıya düşen tekaüd, ye
tim, ve dul ma!if sahipleri; 

Bu vergiden müstesnadır. 
"Tekaüd, yetim ve dul maaş sahip

lerinden aynı zamanda rctKni veya hu
susi daire veya müesseselerde müstah
dem bulunanlara muafiyet hükmünün 
tatbikinde yalnız zat maaşları nazarı 

itibara alınır. Bu maaşlar muafiyet 
baddinden yüksek olduğu takdirde di
ğer istihkaklarına muafiyet tatbik o
lunur. MezkQr istihkakları dahi mua
fiyet haddinin fevkinde olanlara mua
fiyet verilmez.,. 
Aynı kanunun ikinci maddcai fU tıe· 

kilde değiftirilmektedir-
'"Muvazene vergisi, istihkak ve tedi

yelerden, kazanç ve iktısadi buhran 
vergileri çıkarıldılctan sonra kalan te
diye mikdarından yüzde sekiz niebe
tinde alınır.,. 

Projenin diğer bir maddesi ile mu
vazene · vergisi kanununun onuncu 
maddesinde yazılı müddet , 1 haziran 
1938 tarihinden itibaren bir sene daha 
uzatılmaktadır. 

Bundan başka zat maaf sahipleri ha
ricinde kalan hizmet erbabından ka
ı.anç ve buhran vergileri çıkarıldıktan 
sonra istihkakı yjrmi lirayı geçmiyen
!erden bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar alınmamış olan muvazene 
vergisinin de alınmıyacağı ayrıca bir 
madde ile tasrih edilmektedir. 

Senato maliye encümeni 
Blum pr:ojelerini reddetti 

(Başı 1. inci sayfada) 

Ayan meclisi, yarın, maliye encüme
ninin bu raporu hakkında reyini bildi
recektir. 

Muhakkak surette yarın senato he
yeti umumiyeainde yapılacak müza
kere, fazla uzun ıürmiyecektir. Hiçbir 
hatip, söz için iamini yazdırmamıttı:
ve sanıldığına göre, meclis, mazbata 
muharririnden ve başvekilden başka 
hiç kimsenin nutkunu din.lcmiyecek
tir. Maliye encümeni reisi B. Kayyo 
dahi söz söylemekten istinkaf eyliye
cektir. Bu suretle akıama doğru sena
to reyini verecektir. 

So•yaliaıler nümayif yapmağa 
kıcu-ar verdiler 

Sena~wı ~Uıı:aot psojel~lU 
"karşı takuıaığı muhalif tavır üzerine 
Sen eyaleti sosyalist federasyonu, aza
larına senato aleyhinde yapılacak bir 
nümayişe davet için ,Paris dıvarlarına 
ıu beyannameyi yapııtırtmıttır: 
"Artık bu işe bir nihayet vermeli, i

ki yüz ailenin müdafaası için "Senato., 
denilen ba&tillerine yerleşmiş katı yü
rekli bir avuç ihtiyar, on sekiz aydan
beri milletin arzularına kartı koymak
tadır. 

Onların bu kundakçılıkları mali in
tizamsızlığı, ekonomik buhranı ve en
ternaayonal vaziyeti vahimleftirmit
tir. 

Troçkiatlerin, birliklerin ve banka
ların mukavemetlerini kırmak, İspan
ya hududunu açtırmak, fabrikaları iş· 
gal eden amele ile teaanüdümüzü gös
termek hususundaki azmimizi iabat i
çin bütün sosyalistler, komüniatler, 
anarşistler, cumhuriyetçiler, cümle
miz bu akşam aaat on sekiz otuzda a
yan binası önüne .. ,, 

l' asağa rağmen ••• 
Hiikümet bu nümayifi yeaa.k etmiş, 

bunun üzerine aoayaliu federaayonu 
tekrar toplanarak, yaaa&a ra&men nil· 
ma.yitin bu akpm aaat 18.30 da ıenato 
önünde yapılmasına karar vermittir. 
Hükümet herhangi bir hidiae çıkma
ması için, ciddi inzibat tedbirleri al· 
mı§tır. 

Tam saat 18.30 da 

Tam saat 18.30 da polis müdürü, se
nato sarayı etrafında toplannuı olan 
mühim inzibat kuvvetlerini teftif et
mittir. 

Biraz aonra 50 kadar tezahürcü, en
ternasyonal martını söyliyerek Lük
semburg bahçesi boyunca Medicis so-

kağından ilerleme&e bqlamıştır. Bun
lar, pek çabuk bir surette da&ıtılmış
tır. 

Bir müddet sonra, kuvvetli bir teza
hürcü kolu Suflo sokağından sökün 
etmitti1;,. Bulvar Sen - Mitel köteain
de bir kahvede oturmakta olan efl:ıaa, 
aleyhte tezahürde bulunmut. bu mü
nasebetle bazı karıtıkbklar olmut ve 
bir çok camlar kırdmıttır. 

Nümayifçilerpi.Ukürıiilüyor 

Bu kol, Medici& sokağından apğı i· 
neı ele senato meclisi civarına gelmek 
ietemif ise de kuvvetli bir polis barajı 
ile ka11ılqmı1 ve fazla tiddet iBtima
Hn< hacet kalmadan geri püakürtül
müştür. 

Saat 18.45 de ,birkaç bin tezahtlrcü, 
Bulvar Sen - Mi,elde toplanmlf bulu
iMI~. iMi tc.wirciiler birkaç kiti· 

nin hafif yaralanmasına ıebep olan 
kısa bir kargaşalıktan sonar hiç bir ha
diseye mahal verilmeden polis tarafın
dan yavaş yavq dağıtılmıştır. Teza
hürcüler, "Kahrolsun senato,, diye ba
ğrrmıflardır. 

Saat 19.45 de ayan tezahürata niha
yete ermiştir. Hiçbir ciddi hadise vu
INa gelmemiştir. 

50 Bin Grevci 
Paris., 7 (A.A.) - Bugün 

öğleden son~ yeniden bazı 
fabrikalar daha grevciler tara
fından işgal edilmiştir. Halen 
29 fabrika, grevcilerin ifgali 
altmdlUbr. Grevellerla miktarı 
50 hin kadardır. Bu miktar, 
Metelüji'de çalışan işçiler umu
mi yekununun dörtte biridir. 

Normal vaziyet kuruldu 
• 

Bulvar Sen-Mi§elde gelif ı\dit aaat 
20 ye doğru normal bir hal almııtır. Po 
lia müdürü tezahürata nihayet bulmut 
nazarı ile bakılabileceğini söylemiıtir. 
Bununla beraber az miktarda in%ibat 
kuvveti saat 21 e kadar ayan meclisi 
civarında kalmıı, lakin müdahaleyi mu
cib her hangi bir hldiae olmamıştır • 

8. Daladye yeni kabinenin 
lisıe~ini hazırladı 

Paria, 7 (A.A.) - Maten sazetesinin 
bildirdiğine söre B. Daladye yeni bir 
hükümet listesini timdiden hazırlamıt 
bulunmaktadır. B. Daladiye B. Blum'· 
un istifasmdan sonra hemen yeni bir 
hü&rümet kurabilecektir. 

Bir akllh bir 
deliyi yaraladı 

İstanbulda Bakırköy akliye hasta
hanesinde garip bir hidise olmuş, biı 
akıllı bir deliyi bıçakla yaralamıttır. 

Mutad olan bal, delinin akıllıyı ya
ralamuı olduğuna göre bu hidiae ga· 
rip telakki edilmiştir. Yaralama t()yle 
olmuttur: 
Akıl hastalığına tutularak ;Bakır

köy timarhanesinde tedavi altına ah 
nan elli ya,larınıda İbrahim otlu Mah
mudun iyileftiğini gören doktorlar 
kendisini atçının yanına yamak ver
mi9lerdir. Fakat geçenlerde mutfakta 
çalıtırken Mahmudun hastalığı birden 
bire nükaetmiş ve Mahmud oradaki &f· 
çı çıraklarına aatafmap batlamıftıc, 
Mahmudun bu sata.pnaaına canı aıkı
lan çıraklardan bolulu Ahmed soğan 
bıçağını kaptığı gibi deliye aaplamıf
tır. Deli tekrar caki odMına götürül
müt. Ahmed de yakalanmııtu. 

ANKARA 
BASIN SPOR KULVBV 

Umumi Kongresi 

Bum Spor Kulübi Umumi Katibli
iinclea: 

Kulübümüz yeni tdare 'Heyeti seç
mek üzere 10 - 4 - 1938 pazar günü 
aaat 10 da Ulua Baaımevindeki daire
sinde toplanacaktır. Sayın azilann 
meKtr cün tepiftai rica o1ım•r 

(ekoslowakya 

tecniıe lirarsa 1 
(Başı S .inci sayfada) 

J.etin arazisi vardır. 
Çek0&loıvak tıopcaldarında, yakacak 

ve cephane ihtıiyatlariyle kifi mikdar· 
da hava meydanları hazırlanmış oldu· 
~u, aovyet tayyarelerinin bu üslerden 
uçarak alman şehirlerini bombalaya
cağı çok defa söylendi. Bu muazzam 
hava ordusunun yardımının çekler i
çin çok kıymetli olacağı muhakkaktır. 
Yalnız bu tayyarelerin vaktinde ve 
fazla mikdarda gelmesi şartiyle. 

Fransanın müdahalesi: 

F 
ransaya gelıince, burada vaziyet 
son derece ciddilefIDCktedir.. 
Çünkü: 

C,.:ekoslovakya lehinde askeri hare· 
kete geçmek, Almanyaya taarruz et
mek, alman topraklarını istila etmek 
demektir. 

Maj:ino hattının ve tedafüi bir talim 
ve terbiye görmüş olan fransı.z ordu
sunun, Franaayı mütecavize kartı ma
aun bulundurduğu kabul edilmekte -
dir. 

Müdafaa sahasında, memleketimizin 
vaziyeti alınanyanınkinden çok daha 
kuvvetlidir. 

Fakat taarruz sahasında if değişir: 
Almanyamn bugıin hizmet altında 

bir milyon asken vardır, (Fransa 
560.000), tayyarelerinin mikdarı 2600 
dür {Fransa 1500, 14 milyon kişiyi se
ferber edebilir (Fransa 8 milyon). 

Bu rakamlara ilS.ve olarak Almanya
nın çok hazırlıklı olduğunu, taarruz i. 
çin hazırlanmış bir ordusu bulundu
ğunu, Fransa buududunu tahkim etti
ğini ve fransız ordusunun tecavüz! 
maks3dlarla talim edilmemiş olduğu
nu kaydetmcliyıiz. 

Bu 13rtlar altında Fransanın tcah
hüdlerini yerine getipnesini imkinau; 
mı telakki etmek lazıindır.? Prağa yar
dun hususunda Franaanm tek başına 
kalacagını farzederek yaptığımız tah
minlere nazaran, hakikatte dava daha 

başka türlüdür. 

İngiltere bu huausta henüz kendi.
sinden ümid ewlen kararı vermii oi· 
mamakla beraber, B. Çemberla}'lll, ha
diseler.in her türlü hukuki teahhü.dlcr
den daha kuvvetle müessir olabileco
ğini ve Almanya orta Avrupada yeni 
bir maceraya giriftip takdirde İngil· 
terenin &Ö& yu.maııyacaimı aöylcmit
tlr. Bu, B. Mitleri dllfGndUrecek bk 
ihtardır. 

Şimdiden almanlar, çelr.oalovkalarm 
sükWıetıi ka11ısmda, Sildet meselesini 
hal için baruta ate9 vermek niyetıinde 
olmadıklarını söylemiflerdir. Günler· 
ce ıilreD endite h&vuından sonra 
Prağda, Pariate ve Londrada ümidlc:ır 
yeniden doğmaya ba~lamıştır. 

Korku, bu defa doğru yolu göstere
cek midir? 

r '\ 
Ankara Borsası 

7. 4. 1958 

ÇEKLER 
Açılıı Jtapanq 

Londra 628.- 628.-
Nevyork 0.79 0.790445 
Paria 25.5675 25.855 
Milano 15.0125 15.02 
Brüksel 4.6930 4.6946 
Ati na 87.0225 87.0225 
Cenevre 3.4460 3.4463 
Sof ya 63.6942 63.6942 
Amsterdam 1.4275 1.4215 
Prac 22.67 22.67 
Madrid 12.7381 12.7388 
Berlln 1.9697 1.97 
Vartova 4.1942 4.1942 
Budapqte 3.9810 S.98!0 
Bükreı 106.21 106.21 
Belcrad 34.6337 34.6337 
Yokobama 2.7356 2.7356 
Moskova 23.86 23.86 
Stokholm 3.0896 3.0896 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Açıht Kapanq 

1933 ikramiyeli 
Erıani 100.25 100.25 

Londrada altln üzerine 
muameleler artıyor 

Londra, 7 (A.A.) - Bugünkü altın 
piyaeasının en ziyade göze çarpan hu· 
susiyeti, yapılan muamele mikdarmın 
birdenbire artmış bulunmasıdır. Din 
122.000 sterlin kıymetinde altın almı 
satımı yapıldığı halde bugün bu 

mikdar, 986 bin •terlin olmuttur. 
Birçok reeml m ak a m a t ı n d a 
piyasaya altın arzetmeleri bilha.a 
d i k k a t i celbetmekte ve bunun 

sebepleri araştırılmaktadır. İyi haher 
alan bazı mahafilde, Avusturya ilhakı· 
nm tevlid ettiti umumi heyecan ve 
korku dolayrsiyle Avrupa kıtası mer

kez bankalarından altın satifı hakkın

da emir gelmıİf bul11&lduğu söylemnck• 
tedir. 
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H 1 K A y E •·••·ı·xmı 
Nöbıt~i Eczaaılır 

KAVGA 
l' azan: Elemer R.,,lıa Banyay 

Pazartesi 
Salı 
Çarpmba 
Perıembe 
Cuma 
Cwnartesi 
Pazar 

: Ankara " 
: Yeni ve Cebeci ecaaaeleri 
: Halk ve Sakarya • 
: Eıe ecnnesi 

. Bugun bu komedi manaaı2 bir kav&a 
~ baf].adı. Hadiae, Rizete'nin her ne 

aaına oluraa olaun &atın almak is
tedı&i: fakat muvaffaltiyetin kendisi
ne lltıfat etmeie ~dıiı doetu 'res
lanıın katiyen muvafakat etmedi&i bir 
flpq yilaündeıı çıktı., 

d. Gabor • çok iatidadlı bir delikanh i
~ ama. kbancı ıuç beli boya. mupm
b" ve e unek &atın almaia yeten fakır 
~r ~- Gü&ellitin %enginlikle ay-

Kerde oldutu kanaatiyle hareket 
edilmi~ek oluru, Rbete, dostu o
lan delıkanlıdan da fukara idi. 

Rlaete, Gabor'un y&nmda, model 
~k cU>i rollerin ecı ehemlyetlile-
r-n birini -u d tin &deta lala-,.. yor u. O, bu erke-
~ hır vuıu idi. Fakatı n ida
ı..;_ Çlll 1111 bırçm bU Jmdı. L&
~ lt bittikten 80ıua, Mılkk, canduı 
:;.. ~r:csnı olu70rdu. O, delikan
IDOdekll. l MYp be.Jlyea aal1 bir 
liW.. yl ldl. bot idi-. aplan 
bu Riae~ saarıayu am Jm4ı 
~JDd& bir IDl•'Jl"lıbk çıktılı 
dın- ~a ben olm11am_ acat>a ne yapar
'kQr diye dütünüyorum. O mefhur tab
ba ın ve hatıti aeıı, uia cto.tum. aca-

DUede Olurdwı1 84ıaları unutma. 
~lll rm 1 OIWD için a\llUUD daha 
•Yi oderaiıa.. 
de Tarzuıc1a konu,._p heflemmı, p 

11 
fa Glıbor'u Silldma tıkarıyordu. Ha

ı ı, itte böyle baau ka•p ederek, ıe· 
5bııp lidiyorlanlı. 11-.acl kWer; fa
kat bu ppka IDIMlea&. birdenbire ıı.-
•tlanm allak bullak •ttl. Nuıl al1ü 
~ olmuuı ld, ..... :r-nuıu bile Grtme,_ ufacık bir ...... f&Pka a.çuı 
Clll altı ~rclu. lapkacı iki 
Ptaııö te bile oı.., &•rlye 
Clll dıört peql ~rdu. lıliltcmadi-
1•ıı deiiten bu .-.,nııı allab belbııu 
»•rainl 

IUdiae evveli yaltM1• ıa faah ile 
batıadı. ~ani, kaduılara .._ua olan 
1Uze liilmelerle yarı karanlık 4"Gecek 
deıecec1e lOf olan mlyede, bhi bld
Ae e&ıenmif ve eaki tUtclerdcn yapü. 
llllf bir aedirde oturuyorlardı. RUete, 
r.e....un çeneaiııi okfaya.rak, 

- Sen beni udece korkutmak iate
diıı, degil mi? lyi blr im olan ki.içil· 
Cilk doetuQuıı geçen yıldan kalan bır 
fapkayı. bu yıl da ıa,unuına aeııin do: 
katiyen ıönliln ruı oıamu ... Diyordu. 

- Olmaa olur mu? Olur. Gönlüm 
lllaı1 ruı obnMm ki, param yok. 

- I>eınek, bu yılm kıral milWatın
~ lenin yaıımda, kendimi, ıeçen yıl
-ıı blaaıl bu mukara ppka ile gCS.
t~l'llaeıııi iatiyoraun? !:Sunu ama hiç dü
lüılaıeıııittinl Bir tarafdan, sanatkir· !: Yurdunda benim tablomu tefhir e-

Yoraua. diier tarafdaıı beni bu mo
~1 leÇGıif ppka ile ıe.termek mi ia
.l,°:ıU: 1 Haklı mıyım, delil miyim, 

de;!,-. 6çtlncl mevldle aeyahat e-
1111 1 10n moda ıiylmnea, anladın 

Bu atı,._ •mamda, IUaet'in için 
de Yırtıcı bir ruh peyda oldu. 

- Sen t•ıdırdmau 1 Beni aftlll ara
•ına nıı IOJanak 1-tiyoraua 1 
ki Diye tordup am•a, ınl çok ka

n çıktı, Ve hemen arkamdaa. aan
kl bir kuanendaya tltbl lmif libl, yaftf 
Y&Yaf lh Jaflarmı aıutmal• bafladı. 

8llkOnetlni mubafaa eden erkek, 
- YanıılJ'Onua. yanum. yamb· :T"-O,.._ Wlttn ballan biytlk 

dı&.-~~---oldutuma aaıa-
5"" ---ladea daha u .._!u ia-

clelUdlrıer. AnlanDdaJd fark, 

: Sebat ve Y enitehir • 
: İıtanbal eczanesi 
: Merkez " 

HALK ve YENl 

H~rgün 

14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumart~sı 

13.00 
14.45 
11.45 
21.00 

Pazar 

ıı.oo 
13.00 
14.45 
18.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi ctinlerind~ batb 
H A L K ainemasmda berpn balk 
matineleri: 12.15 

Film deiiıme cünleri: 
Pasarteai ve Cuma .• 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

SİLAHLANAN DÜNYA KARSISINDA 

Fransa ve ltalyanın 
silclhlanma süratleri 

arasında bir mukayese 

yaınız twr oıuşıarıaır. xanı buun 
gibi 1 Diye mukabelede bulundu. 

Kız devam etti: 
- Hayır, hiç de böyle de&il. Sen •~

dece benim üzerimde tasarrufla hare
ket etmek iatiyoraun. Benim aayemde 
adam oldutww unutuyonun. Biliyor 
musun, hareketin ne kadar iğrenç? 1 
Zaten aen bir aanatkir değılıin kı. 
Senden artık hotlanmıyorum, nefret 
ediyorum! 

Bu bir parça qırı oldu. Glıbor, kıam 
kolunu yakalayarak 

- Çok oluyoraun, artık yeter 1 
Dedi. 
Her ikialniıı de atlfli bakıtları, bi· 

ribirinin gözlerini oyuyordu. Erkeğın 
tuyüıi llrttlkça arttı.Risetıe, manikürü 
münmmel oıaıı umaklariyle. erkelin 
rut ıeldiii yerini tırmalıyarak, mini 
mini ayaklariyle tepinmefe batladı. 

Ani " Mit bir barelret eıanumda in· 
ceclk tpeldl enlbl yırtlldl. 

- Bayatı adma.... I 
- Su I Seıı pUba çıldırduı, :Rge-

te 1 
- Sefil berlf-
Bir kaç dikika evel okpyan el, er

keği itiverdi, vı bu arada bir vuo yere 
yuvarlanarak param parça oldu. Sullı 
ve ıukfın namma hiç bir ,.Y Jra1madı. 
Ddanın içi alt üıat oldu. 

••• 

Yancın ihbarı: (1521). - Telefo~, müra
caat tehir: (1023-1024). - Şebırlerara-
11: (2341-2342). - Elekuik ve Havapz~ 
Anıa Memurlııtu: (1146). - M~jen 
Şehir Anhan: (3705). - Takı ı. Te
lefon numaraları: Zincirli cami cıvan: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpuan civa
rı: (2806, 3259). - Yeniıebir, Havuzba· 
il Bizim takıl: (2323) - Havw:ba11: 
GÜven tabi· (3841); Birlik taksi: (2333) 
- ÇanJı:m ~addesi, Ulua tabi: (1291). 

Duçe, italyan senato.u önünde, keli
melerden ziyade ralulmlan tannan o
lan bir nutuk .c;yledi. Yalnız Mkeri 
vamyeti mütalea eden bu nutku tetkik 
etmek İtalyanın kuvveti ve niyetleri 
hak.kında bize aarih bir fikir vuebilir. 

Evveli ordu hakkında malam.t zik· 
rcdiyorum: "Kara hududları hususun
da, tabiat, ltalyaya mWıim bir emniyet 

O t o b ü a 1 eri D i 1 k Y • •o D unsuru temin etmiftir. Bazı geçidleri 
S e f • r I • r i aan aıkı kapatıldıktan sonra - ki 9im-

Sabab Akpm di bu işle mcfplüz - Alpler geçil-
1 ık Son me2 bir hale gelmit olacaktır." 
sefer sefer B. Musolıini'nin dofrudan dotruya 

franaı2 alplerinden bahaetmemit ol-
Ulus il. dan K. dere'7e 6.45 22~·-~ duğuna i,aret edebiliriz. Sadece "Alp-
K. dere'den Uluı M. na 7.19 1 'l" 

er" demi9tir. Antiuatan sonra uıl ·ı-
Uluı M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 rol Alplcrine telmih ettiii akla ıele· 
Çanka7a'dan Ulus M. na 7.10 23.ıo bilir. }forada geçidlcr henüz sım sıkı 
lJluı M. dan Dikmen'e 7.30 19.00 kapalı değildir. Bu da pek tabiidir, 
Dikmen'den Uluı il. na 1.00 19.30 çünkü son zamanlara kadar Avwstur-
Ulu• 11• dan Keçiören'• e.30 21.00 ya İtalyayı kapıyordu; fakat timdi, 
Keçiören'den Ulus M. na 7.00 21.30 kendini tehlikede his eden İtalya. 

Ulu il. dan Btlik'e 
Etlik'tcn Ulua 11. na 

Brenner'de git gide daha fazla kuvvet-e.30 20.30 
1 7.00 21.00 enmcye çahpcaktır. 

Ulu il. dan Cebeci'7e 
Cebeci'denUlua M. na 

İkinai nokta: B. Musolini bir veya 
~:= :::: bir kaç manevra ve hücum orduau ya-

ratmak istediiini aöylilyor. Bu, taar-
Cebeci'den AL fabl. n 7.00 -.- ruz etmek niyetinde oldupu delil, 
AL fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 mukabil taarrusa ,eçmek için aııka· 
Yenfıebir'den UJua M. na 7.00 21.00 da mu:beclir bir ordu bulunmadıiı tak· 
Ulua il. dan Yenltelıfr'e 7.10 11.00 dirde, ne kadar kuvvetli oluna olaun. 
s. pazarı'ndan Akköpril'J'• e,45 7.30 tedafüi bir durumun faydMıabiını 
Akköprüden s. pazan'na ı.oo 9.45 anlamıt olduiunu ifaM!e etmektedir. 

Fransızlar, meseli Majino hattı &ibl 
§ U. Meydanı ile 1ata11on arasında her kuvvetli bir istihlcimın oeıur ukerler bet dakikada bir ••fer olup tren sa-
muları Hferl• daha llktır. tarafından tutulması vatanı korumaya 

§ U. lle:rdam ile Y.u..aür, Bakaahklar, 
Cebeci, Ba111.1npuarı aruında aut 8 
den 20 ye kadar vasatl her bq dakika
da; .. , ıo ·- 21 • bclar bel' - da
kibdaı .. 7 .. 1 ... il ... 23 • 
kadar ber 15, ıo " 30 ıılakikada bir 
IDUDtUam .., ..... ftldlr. 

1 Akfamlan Ulu llqdanınclan aut 2S 
deki son ••ferleri• bunlann Ulus 11.,.. 
danma dönilıleri sinMn.tlanır datı1lf 
saatlerine tabidirler, 

Poıta Saatleri 

ki.fi geleceğine inanmaya fula mey
yaldider. Fakat bu hattın prıUon
larındaıı ayrıca, dUfman milıltabılrem 
balıtı yarma,e mıwaf fak oldup tak
dirde onu dmduraaık ~ sen ptWdlr
toceık bir tarna.a ordmuaa ibtiyas nr-

Mmolini 90nra nmteriyellerdıen bah
ıedlyw: ltaıyada 580.000 lKi çal.,U· 
ran 876 milea.eaenin mllll müdafaa i
çin çalıttığını taarih ediyor. Bunlar 
güzel raklımlardl&'; biılm de ayni gü
zellikte rakamlar ııralayabileceğimizi 

Posta ... t 19 a kadar !lltaalnal cilaedae aaıırvınrum. Çü.nkil Framanm endüst· mektub kabtal eder. ·ı-
Teübfltltl 11 e bclanhr. ri pota.naiyeli ltalyarunlaine çok üa-

T rı a Saatlerl tündür. İtalyanın hemen hiç demir 
Rinte'nin 8inirleri bir parça yatı· madeni yoktur, ancak bit' milıyon tıon-

tırken, cün •tarıyordu. Güne,in ilk 1• HaJ'darpap•,. : Her •llell 1.20.H• dan u cwher iatiheal eder, Franu l· 
tıiı. odanın içindeki cam kırıklarında •ktam 19,15 •• 19,45 1e 40 milyon tondan fula. İki memle· 
pırıl pırıl pırıldıyordu. Kıa hayret· =-=~ ro=~- ntln çeHk i8tihe&U 1937 aennlnde 
ler içinde, kendi kendine soruyordu: Framada 7 .902.000 tÖn, it.al-da 2 mil· 

lm .. yıı..ı- Samsun battma : Herlb 9,JS (KQse- ı-
- Burada neler o ut~ uumı mı ri, Sıvu, Amu:ra bla yon 087.000 tondu. Fakat felaket ıura-

dü,ıü? Yer mi aarsıldı, ne oldu; evet, bat tuıerindedir.) dadır ki Franu git ıide daha u iltib-
dilnkii ıe"-·· Hem de bir ppka için... Diyarbakır battı : Herlibı 9,40 sal etmektedir. 
Peki ama. Gabor nerede? Bucüne ka- Zonpldak battı • " ıs.oo Denb huauaunda, Duçe, milletlerin 
dar, ka•pdan aonra ıecoe ne ıelme- Kınkkale'7e rayotobil• " 16.0S kudt'etinin inlalpfında denkln eheml-
mcai adeti delildi. Yarabbi aen bilir- G O N D E L l 1' yetini tebartta ettiriyor. Bir çok ol-
sin l .. · duklarını aöylediil kalyan illleri, pot· 

RUete, aedirden kalktı. Kolu a12b· Hicri • 1357 Rami • 1354 rol ıtokları ve denlaltılann mikdarı 
yordu ama. ona ebemiyet vermedi. Sefer: 7 Kart: 26 üserinıde lararla duruyor: .. İtalya bil-

G · ha d '·-· S. D. S. D. 
- abor l dıye ykır ı ve ar.-.ın- Glnet: 5 32 Akfam: 11 41 tUn dünyanın en kuvvetli deniaaltı fi· 

dua, loeuna aahibtir. Bu hu•mta bütün mil· 
- GalM>rcutum. neredeain Gagom? Patlayıcı maddelerin peraken- letleri o kadar ıeçtik ki, bin yetipe-

8eai HTlyorum ben. Gabo l Benim ca- d .ı :hıdi leri laıklnaız deiilae bile gok ıGs ola-
ıuaa Ottbom ı Diye illve eıti. e sab~ meneuu caktır .. " 

•ıe•acılı ytlaünt1 yıkadı: esvabları- tıtanbul. 7 (Telefonla) _ Şehir i· Duçe, deniz kuvvetleri buau•unda 
nı ıt74l .. batına f&pkumı ıeçirdi.. çinde buıual teribatı hais olmayan ltalyanın iki taraflı ad.fa oldutunu i-Şapkan•. modaaı o __ ... ,., ;_;it bunun · f d. B" · f l 1 h •-r- -- düklrlnlarda u mikdarda da oı .. pera· tıra c ıyor ınnci zai : ta yanın 
ne e emı. Yiti ola&ilir... • -ıl meıele, etr la h"b '----· b k r.-ı.- k..ı-~ n. kendi ıurette patlavıcı madde •tıl· P 0 aa ı o~ı ve unu anca w.uuru .. ...._idi.. ,. . 1 ı 

So'--"-ı.-a- maaı belediye tarafmdaıı 9lddetle ya- denı2 yo iyle getirebllecefidir, ca-
-.__. bh SJl&lft oibi kOfUYOr• b da dH--- '---L--.a d R • aalc edilmlftir. m ..,......u ~ıman tayyare-

u. euama raat &elebileeeii biatün lerine hedef tefkil edecek olan petrol 
artist ahvelırbıi birer birer clolafti. stoklarının bolluğu bu yibdenıclk-
Her yerde aldıiı cev,.b. , Mevlud 

- Gabor'u KÜGJerdeııberi IÖl'IDOdik. ltalyanm ikinci zd.f ı mali vuiyetl· 
Şe~linde idi. Peki, nereye ııtmit ola- Merhum Bay Rubn Aktar'm ruhu- nin kötülüğüdür. Bu yüzden ltalya 
bilırdı. Korkunç ıey. Oens kl&ııı ıçin- na lttlhaf edUmek llsere nilanm onun· zııiı!ılar ve bilhwa 42.000 tıonluk 
den ıu dilfünce seçti : cu puar aGnll Ahi Elnn camll teri· zırh ılar huauaundaki yarlf& itti.rak e-

- Manuız taleb ve iır••'-.. i•le de- 1 1 demiyor. Onun için denizaltı gemile-_._., finde öf e namaanı mllteakib mev u- rin ku .-.ı.~-ı-
g-erli bir er.ke&i ,.ileden rı"'·-- ı..!t"- e vvet veriyor. Gerçi, .n-.uıı;;uu 

• :ıı :ıı ~ ....... oua du terif okutturulecıiJndltn arau bu- u.· kapa1 b" ı.. ıa..ı.-
kadınlan adam akıllı patakJ....ı1 ve..- g.,ı ı ır denizde, bir ço-. .. ..-re 
ıelam. yuruı •vatı kiramın tepifleri rica o- malik olan faal ve kılalı.k ital)'Ul 
Artık ayakta duracak halde olmayan lmuır. cleniaıtı Canileri, hmuaiyle ban 

Ruete, çok itlek bir meydaba seldi. lmneıtleri ve hafif filoların :yaıdmıiy· 
Otomobıllerin biri gidip biri pliyor, ıeldi. Genç hekim, kısın nnbım açtı. le, AJadenizi biç oJme-a nakliye p
daracık trotuvarda insanlar biribirle- St.etoekopla ıöPünl dinledi. Blr uı milerine kapayabUirler. MyleH&le 
rine çarpıyorlar, fakat Rbet~. bunla- için hiç kimuden bir ıea çıkmadı. On· deniaaltı italyanlarm blly\ik Jr.osudur; 
rm hiç birinin farkında de~ıld~ •. o. dua aonra hekim mUtaleaeını a8yledi: bu kozu oynamaları da pek tabiidir. 
yalnız bir kifiyi dötünliyor, bır kıtı>:i - Teıa, edecek blr fCY yok. Bayıl· Havacıb.k huauunda itte bir kal n-
arıyordu. Birdenbire batı döndü. Bı- llUf. .. DedL kam: "Hemen hepsi yeni imal edıUmlt 

""'-••· - Hat.J.ı ... -, ...a.nrellm mi? binlerce tayyare" "58.000 i9ııl!i-", "20 ili nalar, tramvaylar, vitrinler, ma•-- H ~ .. -.... T:ıl 
lar, milyonlarca çirkin ppkalar, aöail ~~ır, baoet 1'0k. keACU "* ıCS- 30 bin pilot" 
önünde uçuyor, dam ediyordu ... Bun- B. Daladiye'nin ıDocliete verdiği ra-
lar yetmiyormut ıibi, aemin de yarıl- ... kamlardan maıam oldutu llbl Jhan. 
dı ve o, bu yarılan yerin içine dUftii.·· Büttbı bunlar olup biterken, rCll&ID. uda bava endütrainde 40.000 itçi 
Etraf kap karanlıktı.. gece •ıimmıt oldup yercle IDlfll mı· vardır. Ve bunlar ltalyadaki el>l haf. 

Hemen bir poli• kop kofa &eldi; ha- 111 uyuyot ve rU:r-mcta. ,ayet umdu· tada 48 uat veya 56 aut delil, 40 IUlt 
reatais bir halde yerde yatan Riaote· tü ıtbi muvaffak olacak olana, 8"'· çallflllaktadırıar. Bu yıbden Frana. 
aia etrafına bük biriktL Çok ıeçme- aUial Riaete aluclı hedl,.-ı tetkik ltalyanm çıbrdıfmm anclk :yamı 
dea bir ullıldJ• cıea....Ui de yedtip ederek pillkmil,ordu- W. tan-e s*acllıl Dek bile .-. 

Piyer Dominik 
La Republikten 

yete dütmektedir. Belki bu nWbetc bi
le eri9emiyoru2. Daha aeçen sene, 
Franaanın çıkardığı bir tayyareye mu
kabil İtalya 3 ve Almanya 6 tayyare 
yapıyordu. Bu tarihtenberi hiç bir ,e
yin deiifRU=mit olduğunu aanıyorum. 

Muaoliniyi dinleyelim: 
.. Harb, dÜflD&Dı peripn edecek, ha

valarına hakim olacak ve balkın mane
viyatını kıracak bir pkilde idare edil
mek llzımdır. Bombardnan teılmiii 
ıalih edilmittir, hireket halinde olaa 
bile, hedefe iaabet ettirmek imkaııı &r· 

tuılmıttır. Hava harbı, yarının bar· 
bında her pn daha ehemiyetli bir 
mevkie namıseddir." 

FramıaJar, eğer mukadderMlarıııa 

olan alakalarını kayi>etmoclilenıe, bu 
aö2ler iberinde dÜfÜDecekleıdir. Gü • 
nün birinde, iapanyol cumhuriyetçile
ri hava hakimiyetini kaybettiler. Ne
tice ne oldu? Ce~de hatları yarıl
madan fChirlerl bombardıman ediliyor 
vo halkın maneviyatı ualıyordu; ya
v&f yavq. tabii bir reabiyonla cep
henin de m&neYi)'8tl boauldu. Geride 
an.unun. Jrar•mm ve ~klarmm 
teıl:ıU.kede oJdutwıu bilen bir •lrerln 
iyi haıb ede.cetuıl sanır amııusl 

Bir kelime daha. B. Mmolini Ce
nevreye ka!'fl mUffik davranmam9tır: 
"Her tUdU hayalleri ve Utopileri Nd 
ediyoruz. Onun içinıdU ki Cenevrede 
bunlan utan dHkktndan aynlchk" di
yor. 

llRM"91 eemlpllm. C...nenin. 
1918 dıeaberl auJhua Dflllt ....... fua. 
llnda ıolilnG, bGytlk ıoltınCl Oynamıf 
ol.dulunu IÖ)"lemıekle iktifa edelim. 
Falrat Almanya, ltalya, Japonya Ce
nevreden ayrılmlflarsa Blrle,lk 4ev
l«lerin hlç alnnemlt olduluau da 111-
ve edelim. Bu i8tinlr&f daha 1919 da 
ceıııiyotin üniwnal karakterini ibW 
etmlftlr. Eler Amerftra 1919 da millet
ler cemiyetine ıiımlt oluydı, belki 
hadiseler bafka ttirlii cenyan ~ 

Sowyeller blrlll l 
''.Almanya ve Polonya teeavfü~ 

vesilesi anyor" 
.. Jurnal da Koeku" milli eblllyıt~ 

ler me1eleaml Almanya ve Polonyanın 
blr teawi1z ftllle.l olarak kullandık
larmı yazarak bapııalraletlnde diyor 
kl: 

''FatiM AlmanJ9, Çekoeloqkyada· 
kl almanlar etrafında ._. gUrU1ttl 
koparmaktadır. Bu a1rnanlar Çelrıoelo
vakyada gerek devlet idar .. i prek 
maarif IANlarmda feYkal&de mevcut 
15.SOO nahiye mecliıinin 3.500 ilnde ek· 
eeriyeti elde bulunduru70rlar. De•let 
hizmetlerinde yüzde on l1l otus nla
betinde alman memur nrdır. Alman 
larm ulm mikdarda ilk ve orta okulla· 
rı dört tane de yllbek okulları Tardır. 
ÇelllOllovakyadalr.ıi almuılarm '9Uiye
ti dlter blltilıı prp memleatlerinde
lri milli ekalliyetlerin vulyeıtlnden 
çok daha iyidir. 

Binaenaleyh Çekoalovakya aımuııa
rı meseleai Hitlerciler içia yeni bir u
kerl eergibeıt huırlamağa ve incilu
ler i.sin de mlitearrıaı tefvi.k ıiyaset
lcrial nnablk ıa.tennelı yarmmakta
dır. Almanya Avrul*laki alman elral· 
liyetlerine ancM keadl mert p1'nla
tl bakwnından aWıa ltieıtermeırtedir. 
İfte bunun içindir ki A1mlınJ9, ital· 
yanlaftırılmak t:uyiki altında inllyen 
Tirol almanlanıım vuiyttinl bilme· 
mezlikten ıeliyor ve Polonya da sul
me utra,an iki milyon aknanı his 
mwzuubaba bile etmiyor. 

Elde edilen aon ipretlere baJabraa, 
AlmlDya, blr Polonya • Çelaıeloıvak7a 
anllflDUllılı tüdlrlnde Ç~
yaya daha koJa1bJda tecaris edeblle
celi baaatindedlr. Poıon,., Çelrıoe
lovüya ntıfueuaun ancak ybde O,& 11-

nı tepil eden polonyab ekalliyet ..... 
ael•ini iatilmar etmek auretılyle mu
ldlr ihtilafı paı-lıc ,olandecbr .. 

Jleslrer .......... Polon,a hal· bam,.. ... ı' •. , ............ 

rekkep olduğunu ve bunların 1.~lsb 
tuyik ve zulme uğradıklarını kaydet
tikten 110nra diyor ki: 

"Faşist harb hazırlayıcıları milli e
kalliyet meselelerini istismar e~erek 
yalnu aulh için dcğih fakat bıuat 
kendileri için de tchilkeli bir oyun oy
nuyorlar. Milli ekalliyetler meseleei
ne uamt dikkat verilmek ve bir an e
vel hailedilmesi ve Avrupada 8*ert 
ihti1'flar çıkarmağa matuf tabriktta 
aiiratle bir nihayet verilmelidir.,. 

Fransa 
ihmal edilen iki mühim nokta 

Ekselsiyor gautesi ingiliz • italyan 
müu.kereleri hakkında eliyor iri : 

.. Akdenizdeki anlqmazhklannı bir 
an evel halletmek huauaunda acele .. 
den İtalya ile İngiltere Fransayı al&
kalandıran iki mühim noktayı ihmal 
etmite benziyorlar. Bu ild nokta Ak· 
deniz kuvvetlerinin muvuencei " 
Avrupa ve Afrika lapany.ındaki ya
bancı gönüllülerin oralardan kati ola
rak çekilmesidir. 
Bugünün ve yarının fransız hWdimeti 
Habeıiatanın İtalya tarafından ifPli· 
ni tanımak husu&unda Kttçltık çıkar
mıyacatı gibi, her iki taraf karfılıkh 
iyi niyet göstermek prtiue Roma w 
Pariı bilytik elçilikleri yüzünden ÇI • 

kan manuu anlaflnulıim halli hma
aunda da zorluk göstermiyec:ekitr. Fa 
kat Pirenelerde lapanyol adalarında 
ve FMta deftlDlı yabancı kat vıederi • 
nin bulunması buauaunda Parla İli 
Londra hWdimetlerinln nasıl •n1ap
bileoeklerini anlamıyoruz. Eğer bü
tün kaygılar giderilebillne ltalyan
ingiliz anlqmumı bir framıa • it:ıü
yan anllP'"'tmm taJdb etmai iJaö. 
malleri çok lmvvetlenmlt olur.,. 

Her teY ltaJyanm fyi 
niyetlerine bağlı 

övr ~leyaııyor : 
"Almanya müzakere hUIUeUnda • 

ufak bılr harekette bulunduğu gln lo
giltere hariciye nezaretinin derhal eı... 
ritli bir ceıtaib verecetıne töPbe Jıok .. 
bir. Mamafih ııııtıtere ı.iclye aesa.. 
rednlıı Blytlk Britanya menfaatleıW 
lyl konımaunı blldlilnl de ltlnf • 
mek lbrmdır. Her teYe ntmea ltalya
ya yeni anlapnada Habeptanııı i.Hıa
kmı tanımak ve para vermek ftidı. 
rlnden bqka hiç bir tavbdıe bul~ 
mııtrr. Dlfer bilttlıı tarillır lee ltaı • 
yanın ga.tereceii lyl niyete pek malü. 
rane bir tarzda mütevakkıf tvti•Jenut.. 
tur. Bu iyi niyet iae Trablua ft lapa. 
yadaki italyan kuVYetlcrinhı pri a1uı. 
maeı Filiatin anl•f'"MI ve uiredlr"'t 

Diler taraftan biltilıı framu pzıo. 
teleri parlamentonun dünldl celeesln
oi uzun uzadıya mwnu büıaeyl• 
mektedirler. 

1 

'L... ........... -a __ 
s 
4 
SL--'--t--

Soldu ..ı• •• Yııi•udan •Plqa: 
1· taad eden • tçilec:elr te)'. 
1- Kamqtan 1&Pılan blr çaltı - ia~uı ed• 
3- Otu liA • lbide - ilçiincil plua. 
4- Bizi dolunn • dair. 
5- Xmannda IUllı bir barb secmlı olaa 

tlrk boiuı. 
&- Hararet ·tabaka., 
7- S&ı dinlenıek. 
1- Vilb.t • M•li. 
~ Oda odm kiralanır miaafirbaıe. 
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1 - Her bir metresine taıhmjn edi-
len fiatı (315) üç yüz on bet lr.urut o- 3 - tık t..,..._ı (3093) iç 1:ııil1 dok- tunun mintellwmda ,.ecüden yapıla mediğinden, mllnalı:awım tamine 

1 - Bide mevıctlCl ömeği ve flU1:DI' 
meainde yudı vaıflar dairesinde d"' 
bıta memud•ı için 10000 on bin metıl 
eri renkte kumat kapalı arfla 19.4.93' 
ulı günü •at 15 de utm almacaıld:ır· 

lan 70000 yetmit bin metre boa kaput- laD iç lira 75 Jauııttur. cak dört yüz metrelik yolun Mfaltlı kanr verilmittir-
luk kumq kapalı sarf uauliyle milna- 4 - Bnaf ve prtna'Nli (207) n. kaplama ve t.eferruatı itifUlI kapalı Kati ihalesi 9.4.1938 cumartm gti-
kuaya lronulmuftUr. l'Uf mubbiıllnde M. il. v. lllıbD alma zarf u.uliyle münakaeaya çıkankmt- nU IUt lZ de ve ilk fKtnameai daire-

2 - !balesi 27.4.938 çarpmba pııu komisyonundan verilir. 2000 fon krif •ömürü alı.... tır. Bu yolların ketif bedeli canan ıinde yapılacaktJr. Yalnız binanm 
uat ıı dedir. 5 _ Bbiltmeye giNceklerin 2490 (209.937) lira (79) kufuttur. tesHm mUddeti 10 nisan 1938 e ka-

2 - Beher mettosuman 4 lira 75 kıt" 
nıt kıymet biçilm bu ıo-a,ıan aicl 
tartnameri almak •e aimunelini göl" 
mek ietiyealerin eamijteıt umum 1118-
dilrlüp aatın alma komia)'ODUM ınl
racaatlan. 

3 - ilk teminatı (12257) on iki bin •yılı kanunun 2. ve 3. 6adl maddele- ._ ~ !!.~ ';c:,z~:---.. Sa- 2 - MUnakael 18..4-938 tarihine dar uatılmıftır. laklilerin belli 
_. ...._ mlleadif pua.rtesl l'finli saat on altı- gün vre 1Utte veeikalariyle birlikte 

iki ttiı: yetmif bet liradır. rinde g&t.erilen veaaikle teminat ve 1 - Tahmin edilen bedeli 49800 da aafia vekiletinde pe ve kapriler Ankarada kurmn merkezine müra-
4 - Enaf ve prtnameai 11 on bU teklif mektublariyle birlillıte ihale -- lira olan 2000 ton kardi.f k&niirünün reilliii eksiltme lrA:ımiayonu odum- caatJan. 18(.e, 

lira dört kurut mukabilinde M. M. V atından en u bir uat nıel il. il. V. •· pas•blda m«lmkvası 14 Nisan 1938 da yapılacaktır. 3 - Ebiltmeye ciımek my·f!l'lıll...r111M1 
3562 lira 50 kuruflıak teminat lmllıılMl'1 
veya ban1ra mektubuma muhteri k'kJd 
mektublarmı ve 2490 saydı kanunun 

utm alma komiıyonundan alnur. tm alma komhyonuna vermelerL tarihine mUladif pet'fCIDbe gUı:rii saat 3 - Münakaa tartmmeai ve buna 
5 - Eksiltmeye peceklerin 2490 (769) 1633 ,11 de Velrilet binasında miltetekkil müteferri diğer evrak (525) kurut 

uyılı kanunun ikinci ve üçüncü mad- _ ıkomiayonumuı:da icra edilecektir. kabilinde mezkQr reialikten almabi-
clelerinde ıa.teriılen vnaikle teminat Rlzgar aleti allnacak z - 249 kuru, bedeı ne tartname- lir. 
- t-L'if me....._L.•-~ l ·bal tm •İni almak i1tiyenlerin her gun·· ve mü 4 - MUnakauya girmek iıltiyenle-
... v ~ A'l;u~ıy e ı e aaa - M. M. Vekiı'C SMm Alma K. 
dan bir aut evel komisyona vermeleri. m;_ _ _. __ 

1 
nakuaya girmek istiyenlerin demez- rin (11747) liralık muvakkat teminat 

(859) 7 - 1--- kQr gün ve uatte 3735 lirahk ilk temi- vermeleri ve vekiletinmden almmıt 18 O 50 adet rüqir aleti aatm alınacak- natları ve kanuni belgeleriyle kıomia- müteahitUk veaikuiyle bu niebet ve 
iri- , tır. Hepeine tahmin edilen fiat 5000 li- -umuı:a mliracaatları (972) 1990 ebemiyette asfalt yol in•Htı yAnlftna 
unJI llllY1mılı.aes1ıll...ı radır. llk teminatı 375 liradır. Eksilt- .,,__ · olduiu ve bu i.f için kif~;; edildrlle: 

lıl. M. Vekaleti Sa Alma K. meai 25.4.1938 ~artffi günü 14~ da- cek makine ve teknik tetkilitı mevcud 
• ~ tm dır. Şartnameaı satın alma komiayo- oldupna dair pe ve köprüler idare-

_,....... 9:8 1 
• • nunda &örülebilir. Eksiltmeye gire- ıi reisliiinden alınmıt vesika ibraz 

1 -: Hepeıne tabana ~dılen fiyatı ~klerin ilk teminat ve 2490 sayılı ka- D bboy b h etmeleri lbxndır. 
2367 lira olan l57 ~em kımy~ i1it ~e nunun 2, 3. maddelerinde vazıh belge- e am ar ve esap lıteklilerin 2490 sayılı kanunun ta-
ecza ve malı:emeaı açık ebıltme ile lerle birlikte muayyen &ün ve vakitte rif atı dairesinde huırlıyacaldarı ka-
latm alınacaktır. M.M.V. satın alma kouıı:.,,ununa mü- İşyarlarl ahnacak pah zarflarını ikinci maddede yazılı 

2 - Ebiltmai 14 nisan 938 pe~ racaatları (9715) vakitten bir saat evveline kadar ko-
be ,onu uat 10 da M. M. V. utm al- Kültür Bekenlıjmdaa : miqon reiıliğine makbuz mukabilin. 
ma Ko. da yapılacaktır. Lastik ah nacak Ertik okulları için Debboy, Ambar de vermeleri muktzi olup postada 0-

3 - Liate ve prt:name M. M. V. sa- M. M. Veküeti s.tm Alma K. ve hesab ityarlarma ihtiyaç vardır. lacak gecikmeler kabul edilmez. 
tm alma Ko. da görWUr. m~a ı Apflda yuılı prtları balı: olanlar (831) 1807 
4- İlk teminat 177 Ura 55 kuruftUr. Muhtelli ebatta 70 adet iç ve dlf lb- biı:ı:at kenıdi el yuılariyle yazacak- f4lluulİ Cldlr abnaclk 
5 - Ebiltmeye ıirecekler kanuni tik açık ekalltme ile utın alınacaktır. lan bir dilekçe ile 20. 4. 938 tarihine 

teminat ve 2490 uyılı kanunun 2 ve 3 Hepıinin tahmin edilen fiatı 4630 lira- kadar KWtUr Bakanlıfma b11f vurabi
IKU maddelerinde yasılı belıelerle dır. İlk teminat 347 lira 25 kuruftUr. lirler. 
birlikte ebiltme ıOa ve IUtmda M. EbiJıtmeal 25.4.938 puarteai günü u-
11. V. utm alma Ko. da bul•VWMtları. at 14 dedir. Şartnamesi komiayonda 

(862) 1751 '6ri11i1r. Ebiltmeye girecekleria ilk 
teminat w 2490 uyılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yasılı belcelerle birlik
t.e muayyen gin ve ftldtte lıl. M. V. 
utm alma Ko. nunda bulumN!ları. 

Elektrik malzemesi 
ah nacak 

1 - Türkiye cumhuriyeti tabum
dan olmak. 

2 - Aakerlik aderini ifa e1mit bu
lıınmak ve (40) Yatından yulr.arı çağ
da olmanwk. 

3 - En u orta okul mezunu bulun
mak. (975) 1991 

M. M. Veka.leti Sata Alma ~ 4 - Sıbbl durumu yerinde olmak. 
ri 7aaımdu 1 timi gllalnlll - alı... Dilekçeye ilittirilecek veeikalar : 
1-Müteahhit nam ve heubma 11 M. M. Veületi Sata Alma K. A) lbmetatbmm bulunduiu ~ 

kalem elektrik malı:emeei açık ebilt· ..-,..andan 1 niyet memurlupndan almac:ak hU.. 
- ile utm almac:aktır. 1 - Bir metre1ine tahmin edilen n6bal varakası. 

2-Tabmin edilen fiatı 2099 lira- fiyat (635) kurut olan (1600) metre B) Dart lıded vetdkabk fotoiraf. 
41& baki 1abudin -kumq bpalı Ari mu- C) Olta tllblll .,,..._mm Mh. 

1 - Bbiltme 14 • nisan • 938 SU· liyle eatm almacaktır. D) lfımcll,. kadar ..... olclaiu 
pmba ıünü Mat 15 de lıUıl.V. atm 2- fartmme w a•Naeel ._. p ııe..t....,.. ....... mlell•elnııd• a-
.._ lm'da yapılacütır. .. .. v. utm .... ~ ı.caıı----- .., ... 
!1-tık temlmıt 314 lira 851mnlftar. ~ B) Klılm klisık mnd. 
~~solarak 11.-_ VelllJe- ş ~tık tealmtr (•) !lradlr. ._... ....__ 111 ._. .a.· I >" !... 
ti .mı alma Jıııo.4- .rmrı *•· . l.ü·r~ -..·:zrs 1ltllllrm idt ıene ~- ' w.. su 

Nafıa Veki.leıtindea : 
22 nisan 938 cuma günü saat 15 de 

Ankarada nafia vekaleti mat:ume ek
ıiltme komiayonu odaaında ceman 5100 
lira muhammen bedelli 60 adet mahru
ti çadırm kapalı arf uauliyle ebikme 
si yapılacaktl!' • 

Muvakkat teminat 382,50 liradrr. 
Eksiltme prtname9i ve teferruatı 

Ankarada nafia vekileti nwlmne mü
dürl6lünden paruıı: olarak alınabilir. 

!eteklilerin teklif mektublarmı tali
matnameaine gCSre vekiletten almmıt 
malı:eme mliteahhitliii veailraaı ile 
birlikte aynı g8n aut 14 e kadar ko
ım.,ona vermeleri lb11ncbr. 

(893) 1887 

.:. Lcvo-.:;m Amirligi 

J-Ebiltmeye girecekler kamuıi saat oa birde yapılacaktır. milnhallere IWf .eya iicretle atana-
ı...ı•t" 2490 uyılı kanunun iki ve 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 cakJardır. (s75) 1770 Ankara Levazım Amirliii s.tm 
ISIDCt1 maddelerinde yuılı belgelerle sayılı kanunun z ve 3 ilncü maddele- Aha K.omn--==+- : 
birlikte ebiltme ıUıı ve uatlnde M. rinde yudı vesikaları ilk teminatla- ~ 
JI.. Y. utm alma ILO.da buL!!MNJlan. riyle birlikte teklif mektublarmı iıı.- Haıp okulu çunaprbaw.i için yedi 

Yatak ve yastıkhk 

ah nacak 
Orman Konma Genel KAJmutan -

lıtı Satm Alma Komie,onanclan: 
1 - Orman koruma ıeneı komu

tanlık kıtaları ihtiyacı için 15779 met 
re yatak ve yastıklık açık ekliltme ile 
ihalesi 25-4-1938 puartesi günü ... t 
16 da Ankarada Yenifeıbirde kıomu
tanlık binasındaki aatı.n alma komia
yonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5680 lira 
44 kurut muvakkat teminatı 426 lira 
30 ku?Uftur. 

3 - Şartnamai her gün paruu: 
olarak komisyonda görülebilir. 

4 - İlteJdilerin mU'Y'akkat temi
nat makbmu ve ,artnameaindeki ve
ıikalarla ihale ıGn ve uatmda komis
yona müracaatları ilin olunur. 

(986) 1999 

3 üncü maddelerinde yasılı beJ&eledf 
birlikte ebikme pil aut 14 de Jr.r 
dar komi•yona talim Mmıif ,._.......,. 
lan. (933) 1879 

Mahkemelerden 
Aabra A.e1be Mds' asi Tiıca • 

retDair'elİ ......... ı 
İstanbul Maliye Mublıkelmt -

dGrllllil tarafmdlll Amrarada Acın,t
aarayı kaqısında Necati vere1 esiodd 
kızı Feride aleyhine 938-201 &>.,
No. ıile açılan alacak ~ daf111 
muı 4-4-938 puarte9i ı6nti aut 14 M 
talik edildiii ve müddei aleyha Feri' 
deye ilinen teblipt yapıldıtı baıdl 
mumaileyh& mahkemeye gelmemif ., 
muetini de bildirmemif Ye miiddtl 
vekili Selimi Snuran middei aleyill 
Feride hakkında 111111> kararı ittibw, 
ziyle tebliğini talep ~ oldup 
dan usulün 401 inci mmddesine teri 
kan gıyap kararı ittihadyle · 

ll•lıL elbiselı'L 1n-.... ı1 • .,._.L tebliline ve durupıan~ 25-4-938 'P" 
fi • • • ....., • -• ı:arteai saat 14 de talikıne karar veril' 
Orman K.... Genel KAJll'lalaa _ mit ve ~lin vara~amm bir aureti ma). 

.. s.&m Alma ıc: ==---=-+n . keme dıvanbanlılıne amlmıı olduğuO' 
om..- · dan müddeialeyıha Feridenin yubrdJ 

1 • ~ kor~ ıenel komutanlık göıterilea gün ve mtte mahbme,. 
k~aı~ ihtıyacı ıçın 964l metre ~~ık gelmesi abi takdirde gıyabında dtr 
elbiaelik kumq kapalı zarf uaulü ıle ~ ıuı. • 
:1 .. -ı . 

25 
. 

1938 
. .. n ruflD& yapdaca.ı oUADen tebbi olun..ı-

1111&&C11 maan pazarte11 gwıu (984) 1997 
saat 11 de Ankarada Y enitehirde ko-
mutanlık binuındaki Atın alma ko- Abeki Sulh a-.. Mlıaalıı:--· 
nüyonurıda yapılacallıtır. clea : 

2 - Muhıunınen bedeli 27958 lira 90 Alavada köyi1nde ili tamı 
kurut ve muvakkat temiutı (.2097) li- haneli IM>l tarafı Abdurrabmuı 
ra 00 kunıttur. Veli tarlMı arkMı §an otlu Ablnf'I 

3 - Şartnmıelv bir Ura 40 kul'Uf mu- tarlam önü yol ile çevrili bir bap 
bbilinde 8Mm alıma laıaıılqoıaumla0 aimıa fwluıı: malik ufatıyle 20 
a•mabilk. 
4.~ .. ,. n•l•'9~ 

yatbıitJa "beriılltr 'liktit ibek&ıi>lan-
nı ihale saatinden bir aaat e.velinc ka
dar komisyona vermeleri ilan olunur. 

(989} 2002 

Çamaıarhk bez ahnacak (826) • 1707 le IUtlnden en as l>ir uat enet M. kalem abmo ve teferruatı puarbiı - v _,_ L..-.! 14.4.1938 uat 14 de Ankara IR. lımirli- ,,.__ __ 111" -- ~--· 111"=-6an - Bola Salla H'*'* H" • . • 

lb• ı•k 1 k m.. • Wm - MmRIJ'Oll\1Da ver• r--a...l.L ~ L--.l- ··-..1- ~ --~ ----""-1ık e ISe 1 a ınaca meleri lhımdır. (959) 1981 ~..- "' •a aatm alma -)'ODUPYa yapıla- .. 5Mm AJma ~ ı den 1. 
""' aktır. il. lıL V.Wleti Saba ,Allw K.m.. • Liateyl ,ermek bere beqiln ve pa· 1 - Orman koruma genel komutanlık Bolwnm Pqa kö~n llua 
~· f a 1 F.kailbne dunluruJmau d• ~elaflar U- MiWlıliiia. aarhk için belli vakitte kamieyona mü- lutaları ihti~acı için 42144 met~ ~- VM oiullarından Mehmet otlu T 
1-Herbirmetreelnetaılwnin edilen lıl. lıl. V.wı.ti s.t.. Alma K. ncaat edilmeei (980) 1994 JDlflrlık be.sın kapalı zarf us~lü ıle ı- ile Bolunun O.enek köyünden 

fllltl 275 kurut oı.n 100000 ,o. bin • 1llMI Anbrada iç kalade Genç kapı ._ balesi 25.4.1938 puartul gi1Di1 aaat kansı ve camhu Mehmet kuı Fa 
metre kıtlık elbiselik kmmt kapalı -=~: ~ 1 glnil uat 15 kalmda 469 vakıf, 104 pafta, 375 ada. Ylllk ~dl ,.all'lllElk 15 de Ankarada Yenitehirde komutan- ve riafelrMı aralarında mütehaddi9 
_, maliyle mUmlrau- Jr.on ... ı-.-. de M. ;:1 v . .atm U: K'o. da '--'ı 4 panelde byıdlı 303 metr~ mura~ .A-... ı..v.m Amirt.:Jr.: er..&- lık binumdaki utm alma lr.oımiıyo- lacak davlamm cereyan eden muhak 

ı- -..,...- -r-: bu ana lberindeki harap enn mülkı- ... ~ - nunda yapılacaktır. meli •ırumda meııbure Fatma D8llll' 
-. aarfla ebiltaieai J&pılacalı iltn ecli- yetinin pefin par& ile •tlfl 27. 3. 938 A.llım ~ : 2-MuJwmnen bedeli (10536) lira ve na çıkarılan davetiyede Jııocaaı Xırdl.'f: 
2- Jbaleai 25.4.938 puaıteli cDnii len Kütahya tayyare. alayı. lıııom~ eGnilnden itibaren otuı: giln müddetle t ... :yon Mked konakta mevcut 300 muvakkat teminatı (790) lira 20 ku- kalede marancoaluk eden Emin_,. 

mt 11 dedir. bir binMı ~! eblltmemnden pn· açık artırma,a konulJ:nuttur. ihale yatak kılıfının yıbnmuı puarlıiı ruttur. dinde bulunduiu anl•tılimkla bu adi 
ı- tık teminatı (!J.4750) on d&rt bin dilik vu ıeçılmiftir. (948) 1978 25. 4. 938 puarteel ,unu uat 115 da ıı.IV .. 1938 uat 15 de A~a Lv. Amir- 3 - Şartnameler herciln par•ıı: ola- reste çıkarılan daveti,.mn bili teblf 

,..st ,e.. elli liradır. K d ikinci vakıf apartmanında vakıflaı liii utm alıma lıııomiıyonunda yapıla- rak komiayooda ıCSrülebilir. iade ecWımni ilMriM namına ilb 
4-Bnaf ve pttmmeei (13) on iç Un Ura alınacak umum mUdUrdlüiU varidat müdUrlU- ~· . . 4- İateklilerin prtnamelinde yuılı tebli.pt ifuma ve muhakemenin J> 

U.. 75 kunat muJrabilinde M. il, V. •· M. M VelrUet.i Seba Alma K. ıGnde yapılacaktır. Taliblerden 75 li- .Gö~~k .ı1tiyenler ~~y?nda k?'181' vesikalarla &eraber teklif mektupları- 938 tarihine mludif lalı ıüoü mt O' 
• odan al • • ra teminatı mlıvakbte alınacaktır. müdürluiüne, puarh ıçın belit va- nı ihale aaatinden bir aut evetine ka· na talikine karar verilmit oldupndal 

t111 alma koauayonu: ınır. ...)'ODmldan : Sat tlar 2 L i 1 • kitte komiıyona müracaat edihneai da k · · ·ıa- 1 evmi mezku da Bol lh h S - Ebiltmeye cireceklerin 2490 1 - Her bir çiftine tahmin edilen . ıı pr mı ıvrmCA ateyen enn 981 1995 . r omıayona vermelerı ı 1U1 o unur. y r u ıu 
uyılı kanunun ikinci ve Uçiincü mad- fiyatı (470) dört yUıa yetmit kurut~ ihale aUnüne kadar adı geçen mUdür- ( ) (987) 2000 mahkemeıinde biı:ı:at ıelmediii. tar 

erilen veuikle teminat lan .25.000 il& 30.000 çift kundura ka- liile müracaatlan. (805) 1679 Bina ve •ul "'illeri . f~ndan ~~ıaddak ~ir v~kiletname ;; = ~ktublariyle birlikte lıbale :ı:: uauliyle mün•kauya konul- Ankara VaJiliiiaclen ı Tare çorab ahnacak ~~d~~~11:,.:1 ;,.:::ı-__ .. , 
uatmdan en u bir uat nel komla- z' ihaıes1 26 4 938 ..ı ıüni1 saat 1938 mail yılı bina verıgiıi tabid 0.-.. Kcw •• ~I Komutan • meye denım olwcatı teblii nmmlll'I 
J1D11a nımelert (860) 1111 

15 
.. _ ... 1_ • • 

1 
müddetlerinin tenxrwe, eylOl 938 ve lalı Satm Alma KcwaisJOBmacian: kaim olmak ilsere ilan 011111111'. 

wuu. • • ~-·- ı - Orman koruma pnel komutan-

Mendl·ı alınacak I - ~ teminatı (8300) aekiı; bın I~ • .a.. L.1.1- .1 --.L &ADUnU1&11i 939 ayları olmak ti.sere U.ç lık kıtaları ibtiyacı için 15900 çift Aakara .A.Iİye 8irİDC:i 
Us y6s lıraclır. ..lr ,..-1 ...,. .ı.... taklitte ve arui veraiıinia eyli\l 938 tire çorap açık eksiltme ile ihaleıi Mahk...-.. : 

il. lıl. Vekaleti Saba Alma ıc:. 4 - Bvuf ve pıtn.amai (705) ku- Jadmma Gwl Komatabiı Saim w klnunuuni 959 ayları olarak iki .22-4-938 cama günü saat 11 lde An-
•iıı ııed•a ı l'Uf mukabilinde M. il. V. •tın alma Am KoamJODaa._ ı tabitte teb.Ui kabul ve tnbit edil- .karada Yeni~hirde komutanlık bina- Temyiz nw"" .... tiant 

1 - Her bir tane9lne tahmin edilm kıomi9J011undan alınır. mif olduiu allbdarlarıa matamu ol- amdaki aatm alına k . nunda ya- o.t.cdumdm Vüit oiha RifM. 
( 000 5 _ Ebiltmeye afreceklerin 2490 1 - Bir kilometresine neben dCSrt mak Uı:ere ilin olunur. (918) 1977 ıl k omıa:yo Karmız Ankaranın Sümer memll 

ftatı 17
) kurut olani 

7~ :~n- .. yılı kanunun ikinci ve üçürıcU mad- Ura elH Imrut kıymet biçilen ordu ti- B ·· 1 k 9 ~ca tı~ . . sinde Muatafa kuı Şerife tarafm 
dil, kapalı sarf uaıal yen•~ delerinde -"-terilen veaaikle teminat pi VMıf ve CSrnetlne '6re iki yi1ı: elli eyaz peynir Q lnQCQ -kk uhammei n

263
bedelib 349S bra aleyhiımde açtıcı darida, dlukaiddtrj 

kıoaulmuftur. a- . . muva at tem natı ra. 
2 _ thale1i l9-4-938 salı günU uat ve teklif mektublarıyle bırlikt.e ihale altı kilometre alır aahra kablosu ka- AnkM'a t..vuma Amirliii S.tm 3 _ Şartnamesi bıer ,un paraaız ma mahkemeye müracaatla kocalık 

11 dedir. mtından en u behemehal bir saat palı zarf uauliyle 14. 4. 938 perwembe Alma K4eıieJ_...._ ı olarak lllomi•yonda ıarülebilir. zifninl ifa eylemek üı:ere bir ay 
3 _ İlk teminatı (981) lira 75 ku· evvel komisyona vermeleri. gilnfl uat onda utm alınacaktır. 1 Ankara ganlbonu birlik ve mües- 4 _ İ9teklilerin muvakkat teminat fında karmıı:ın saiırmlJ oldup 

nıftUr. (949) 1979 z _ Şartnameıi paraıı; olarak ko- ..el~r~ ihtiy~cı ol~ 4000 ~ilo beyu makbuzu ve prtnanıesindeki vesika- gelmeniz için lhtarma karar veri 
4 - Enaf ve prtname iatiyenler a...aL .1.-.I..&.. - LJ.-.I mt.yondan alınabilecek olan bu ek· peynırın ebıltmeıınde verılen fiyat larla ihale gün ve uatmda komiıyo- ve ilinen yapıllll ihtara ratmen evle 

beclel.U olarak her ıUn iSileden son. Ulm9ll ....,. wv 19191R liltmeye girmek lateyenlerin (1623) llyık h:'d ~rülmediğinden açık ek- na müracaatları ilin olunur. (988) menin tahmil eytediii vuifeleri · 
ra 11.11.V. utın alma komisyonuna _. ~= linbk ilk teminat ve bnun ve prt· ıiltme11 l~ nıaan 938 uat 15 de Anlra- 2001 etmiyerek ıelmediiiniı:den 
mBracaat. .... ...... d d lblan vi k ra Lv. lınirliii Sa. Al. Ko. da yapı- nıı:a karar ver.ilmnini bari arnhal 

5 - Ebiltmeye peceJderin 2490 lıl. lıl. Velrlleıti !Mm Alma Ko- name e yas l 'ftl muhte te - lacalDtır. Yan ""rab almacak reti müba,irce yapılan tahkikatta 
-'ı L-un- iL.1-ci ve Ul!ünci1 mad- lif mektublanm en aeç belH gi1n uat Z - Muhammen bedeli 1800 lira ilk ,_ nd &o.AA.-
-.- ._ YA& ıuu .. ..u.ra-.a.. 1 komi reainiı: meçhul bulu u5 - • 
delerinde c&terilen veuikle teminat 1 _ Hepelne tahmin edilen lPlyat doku.la kadar ayona nrmit olma- teminatı 135 liradır. Şartumeei her Orman ıc...... ~l Kcmnatan- daviya 15 gün zarfında cevlb ve · 
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8. 4. 1938 

Vilôyetler 
Lise pavyonu 

yaphnlacak 
Diyarbakll" Nafıa müdürlüğün

den: 
1 - Talibi çıkmayan D. Bakır liessi 

pavyonunun 36375.04 liralık esaa keş
finden 32200 liralık inpatı yeniden 
kapah zarfla ihaleye konmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projeai, 
C - Hususi, bayındırlık ve yapı iş

leri genel ve fenni şartnameleri, 
D - Bu evrak nafıa dairesinde görü

lebilir, ve istenebilir. 
3 - Bu işin ihalesi 9 niaan 938 cu

tnartesi günü saat 11 de kapalı zarf u
•uliyle nafıa müdürlüğünde yapıla
caktır. 

4-Eksiltmeye girebilmek için 2415 
liralık muvakkat teminat, cari sene ti
caret odası vesikası, Nafıa vekiletin
den alınmış 10.000 liralıktan yukarı 
ehliyet vesikası. 

5 - Taliplerin zarfları cwnartesi 
günü ihale saatinden bir saat evel ko
ınisyon reialiğine makbuz mukabilin
de vermeleri. 

Postada g~cikmeler kabul edilmez. 
(1559-795) 1653 

Pazarhkla elektrik 
inJaatı 

Kars Valiliğinden : 
1 - Kars, Sarıkamış, Iğdır elektrik 

leri için tayin olunan eksiltme müd
deti içinde teklif olunan pey muva
fık ve haddi layık görülmediğinden 
iş 26 gün müddetle pazarlığa bırakıl
mıştır. 

2 - Kars şehrinin idrolik elektrik 
tesisatı 296.400 liradır. 

3 - Sarıkamış şehrinin lokomobil 
el~ktrik tesisatı 80011 lira 71 kuruş
tur. 

4 - Iğdır şehrinin lokomobilli e
lektrik tesisatı 84692 lira 63 kuruştur. 

5 - Kars şehrinin elektrik tesisa
tı toptan veya kargir toprak ahşap iş
leri ayrı diğerleri ayrı ihale o~nur. 

6 - Kars, Sarıkamış, Iğdır ayrı i
hale olunduğu gibi hepsi kül halinde 
161104 lira 34 kuruş olarak ihale olu
nur ve toptan teklif tercih edilir. 

7 - Toptan ihale olunduğu takdir
de istenirse% 20 dahilinde Nafıa Ve
kaletine tasdika gitmiş olan Tuzluca. 
IUğızman, Arapçay, ıusuz ve Selim 
kasabaları elektrik tesisatlarından her 
hangi biri yaptır~acaktır. 

8 - Nafıa Veklletince tasdik edil
miş yukarda yazılı Uç §ehrln dosya
ıındaki evrak fUnlardır. 

Proje, keşif, fenni şartname, husui 
Jartname, Bayındırlık işleri genel 
tartnamesi, eksiltme prtnamesi, mu· 
kavele projesidir. 

9 - Taliplerin bu işleri yapabile
ceğini gösteren 1938 takvim senesi 
için Nafıa Veklletinden almıt olduğu 
ehliyet vesikaıı ile 1938 senesi tica
ret odaıı vesikası. 

10 - Muvakkat teminatı 24310 lira
dır. 

11 - Dosyası Kars ve İstanbul Na
fıa müdürlüklerinde olup Karsın 14 
lira 80 kurut Iğdırm 4/20 Sarıkamı
.Jın 4 lira mukabilinde isteyenler ala
bilirler. 

12 - Pazarlık 25-4-938 pazartesi 
gUnU saat 14 de İstanbul Belediye en
cümeninde ve Kars daimt encümen 
odasında toplaııacak kom}syonca ya
pıla<:aktır. ihale.inin idaaına Kara 
Daimi Encümeni Mlibiyettardır. 

(1806-941) 1903 

Kapah zarf 

eksiltme 

usul ile 

ilônı 
Eakitehir Nafıa Müdürlüğü:nden: 
Eskitchir - Çifteler yolunun 3+ 

080 - 13+000 kilometreleri arasında 
17597 lira 18 kuruş ketif bedelli ıose 
esaslı tamirat 28-3-938 tarihinden 
18-4-938 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15.30 a kadar kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Ek
siltme vilayet daimi encümeninde ya
pılacaktır. 

Muvakkat teminat 1319.78 liradır. 
Bu işe aid evrak: Şose tafsilat ve 

hulasa keıifleri, Grafik, fenni ve ek
siltme şartnameleri, genel f8rtname 
ve mukavele projeleri her zaman Es
kişehir Nafıa müdürlüğünde görüle
bilir. lsteklilerin Nafıa Vekaletinden 
alınmış müteahhitlik vesikaaı ile se
nesi içinde ticaret odasından alacak
ları vesikayı 2490 numaralı kanunun 
tarifi veçhile teklif mektuplarına ek
lemeleri lazımdır. Mektuplar 18-4-938 
tarihinde saat on dört otuza kadar 
makbuz mukabilinde daimt encümen 
riyasetine verilmelidir. 

Posta ile vaki olacak gecikmeler 
nazarı itibare almınaz. (1634-845) 

1714 

Kopala zarf usulile 
eksiltme ilônı 

u~us 

lira kqif bedelli ıoae esa.alı tamiratı 
28-3-938 tarihinden 18-4-938 tarihine 
müaadif pazartesi günü saat 16 ya ka
dar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

Mut.akkat teminat 921.18 liradır. 
Bu işe aid evrakı tafsillt ve hüla

sa kefifleri, grafik, fenni ve eksiltme 
şartnameleri proje, genel prtname ve 
mukavele projeleri her zaman Eskişe
hir Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

Telefon direği 
ah nacak 

Kırklareli Posta, Telgraf ve Tele
fon Müdürlüğüııden : 

İstanbul Vniversitesi Art-
brma, Eksiltme ve Pazar
lık Komisyonu ilanları 

isteklilerin Nafıa Vekaletinden a
lmmıg müteahhitlik vesikası ile sene
si içinde ticaret odasından alınmış ve
sikayı 2490 numaralı kanunun tarifi 
veçhile teklif ~ktuplarına eklemele
ri lizımdır. 

Mektuplar 18-4-938 tarihinde saat 
on befe kadar makbuz mukabilinde 
daimi encümen riyaıetine verilmeli
dir. Postada vaki olacak gecikmeler 
nazarı itibare alınmaz. (1635-846) 

1715 

Kapah zarf usulile 
eksiltme ilônı 

Eskitehir Nafıa Müdürlüğünden: 
Sarıköy - Mihalıççık yolunun 4+ 

400 • 13 + 450 kilometreleri arasında 
115?1.19 lira keşif bedelli yeni şose 
ve ımalatı .sınai ye inşası 28-3-1938 ta
rihinden 18-4-1938 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat onbeşc kadar ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. Eksiltme vilayet daimi encü
meninde kapalı zarf usuliyle icra edi
lecektir. 

Muvakkat teminat 868 liradır. 
Bu iıe aid evrak: Şose tafsihlt ve 

hulasa keşifleri, Grafik, fenni ve ek
siltme şartnameleri, genel ,artname, 
mukavele projeleri ve imalatı smai
ye projeleri her zaman Eskişehir Na
fıa müdürlüğünde görülebilir. İstek
lilerin Nafıa Vekaletinden alınmış 
müteahhitlik vesikası ile ıenesi için
de ticaret odaaından alacakları vesi
kayı 2490 numaralı kanunun tarifi 
veçh.ile teklif mektuplarına ekleme
leri lazımdır. 

Mektuplar 18-4-1938 tarihinde sa
at on dörde kadar makbuz mukabilin
d~ daimi encümen riyasetine verilme· 
Iidir. Postada vaki olacak gecikmeler 
nazarı itibare alınmaz. (1633-844) 

1713 

Jandarma pıtlyonu yıpt1rllae1k 
Siirt Nafıa Müdürlüğünden : 
Siirdin Hazo nahiyesi merkezinde 

yeniden yapılacak 52585 lira bedeli 
keıifli iki bölUkIUk bir jandarma pav
yonu kapalı zarf usuliyle ikinci de
fa eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme günü 25 nisan 1938 
puarteai gUnU saat 15 de tesbit edile
rek Siirt hülrilmet konafı içinde vilt
yet makamında yapılacaktır. 

2 - latekliler evrakı fenniyesini 
Siirt Nafıa müdürlUğilnde okuyabile. 
ceklerdir. 

3 - Muvakkat teminat 3880 lira
dır. 

4 - İstekliler resmt gazetenin 7-5-
1936 gün ve 3297 sayılı nüalwunda 
çıkan talimatnameye göre vegikaları
nı hazırlayıp 2490 sayılı kanunun 32 -
ci maddesi mucibince teklif mektup
larını birinci maddede yazılı gün ve 
saatten bir ıaat evveline kadar komis 
yon riyasetine göndermeleri m~buri
dir. 

Postada gecikmeler kabul olun-
maz. (~34) 1862 

Muhtelif inşaat 
Erzunmı lnhiaarlar Bqmüclürlü

tünclen : 
1 - Eksiltmeye konulan iıt Erzu

rum inıhiaarlar batmildürlüğüne bağlı 
.Malazgirt kazaaı dahilinde Ak tuzla
sında 7211 lira 98 kuru' bedeli kelifli 
bir idarehane 3325 lira 22 kuruş bede
li ketifll bir çatı altında iki§er odalı 
iki aile evi ve 5801 lira 77 kuruş be
deli ke9ifli 600 tonluk bir tuz ambarı 
2.0 gUn müddetle ve kapalı zarf usu
lıyle 1ıoptan münakasaya konulmuş -
tur. 

2 - lhaıe 25 n~ 938 tarihine te
sadüf eden pazartesi gilnil saat 14 d 
Erzurum İnhisarlar baJmUdilrlük oda~ 
sında yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için is.
teklilerin 1225 lira 41 kuTut muvak
kat teminat par•ı vermeleri lbundır. 

4 - isteklilerin keşif, şartname 
ve projeleri İstanbulda inhisarlar u
mum müdürlüğünde ve Erzurum in
hisarlar başmüdürlüğü tuz fen fUbe
lerinde görebilirler. • . 

5 _ Eksiltmeye gırebılmek için 
• t klilerin müteahhitlik vesikasını ve 
ıs e b" 1• 
h . tcahhütte en az on ın ıralık bu-
ır . b" 

benzer in•aatı eyı ır a.urette yap-
na T "k 1 "b 
t kı isbat edecek vesı a arı ı ra.z 
ı arını kl"l . .. 
t 1 • ,arttır. Ve iste ı erın mu-e me erı nd .. .1 

k ihale kanunu a gosterı en na asa ve h . lmal 
şerait ve evsafı tamamen aız 0 a-
rı llzımdır. 

6 - Teklif mektubları krrrnızı 
1 .. h .. lU oldug~u halde yukar-mum a mu ur b" 

da ikinci maddede yazılı saatten !,r 
saat C'VVel Erzurum İnhisarlar ba~u
dürlüğü eniltme komisyonu ~iyae~
tine makbuz mukabilinde verılece • 
tir. 

Klinik bi~ası yaplırdacak 1 - Kırklareli Dereköy nahiyesi 
Kurudere devlet ormanından kesil • 
mek ve Çorluya teslim edilmek şar- 1 - 399~51 lira 38 kuruş keşifli ls
tiyle idari ve fenni şartnamesindeki tanbulda Cerrahpaşa hastahanesinde 
evsafı havi 8 metre tulünde 2190 adet yapılacak Şirürji kliniği'binası inşası 
~e cinsinden telefon direği kapal vahidi fiat üzerinden kapalı zarfla ek 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmu' ~ siltmeye konulmuştur. 
tur. 2 - Bu ite aid evrak ve şartname 

2 - Muhammen bedel 16425 lira ler şunlardır: 
muvakkat teminat 1231 lira 88 kuruş A) Eksiltme şartnamesi 
olup eksiltmesi 18-4-938 pazartesi gü- B) Mukavele projesi 
nü saat 11 de Kırklarelinde P. T. T C) Bayındırlık genel şartnamesi 
müdürlüğünde yapılacaktır. D) Özel şartname 

3 - isteklilerin muvakkat teminat E)Keşif cedveli, tahlili fiyat ced 
makbuzu veya banka mektubu ticaret veli, mesaha cedveli 
odası vesikasından başka müteahhid- F) Proje 
lik vesikau ve teklif mektubunu muh lstiyenler bu şartnameleri ve evra-
tevi kapalı zarflarını o gün saat ıı re kı keşif bedelinin yüz binde beşi nia -
kadar komisyona vereceklerdir. betinde bedel ile Güzel sanatlar aka-

4 - Fenni ve idari şartnameler demisi tatbikat bürosundan alabilir -
Kırklareli P. T. T. müdürlüğünden ler 
parasız verilir. (983) 1996 3 - Eksiltme 21. 4. 938 perşembe 

günü saat 16 da üniversite rektörlü
ğünde yapılacaktır Şose yapdacak 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
Z9 nisan 938 cuma günü saat 15 de 

İstanbul Nafıa müdürlüğünde eksilt
me komisyonu odasında (29667 ,58) li
ra keşif bedelli İstanbul - Edirne yo
lunun Silivri kasabası dahiline isabet 
eden kısmında yapılacak beton asfalt 
kaplamalı §OSe ve teferruatı inşaatı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıka
rılmıştır. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş
leri genel, huıusi ve fenni ,artname
leri beton asfalt fenni ı;artnamesiyle 
keşif ve silsilei fiat cedvelleri ve bu
na müteferri diğer evrak (148) kuruş 
mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (2225) lira (07) 
kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektubları ve en 
az (20.000) liralık bu işe benzer iş 

yaptığına dair Nafıa vekaletinden ya
zılmıt ehliyet ve ticaret odası vesika
larını havi kapalı zarflarını İstanbul 
Nafıa müdürlüğüne 29 nisan 1938 cu
ma günü saat 14 de kadar vermeleri 
lazımdır. (1866/967) 1983 

Ankara Valiliği 

Koza boğumevi 
yaptırdacak 

Ankara Viliyetinden : 

Birinci kısım ke§if bedeli 490 lira 35 
kurut olan ICllcc:ik kuumda yapılacak 
koza boğum evi Zl-4-938 perıembe ctl· 
nü saat 15 de Vlliyet Daimi encüme
nince pazarlıkla itıaleai yapılacaktır. 

Boğum evi yapılacağı yer kaza da
hilinde belediye ve memurumuz tara· 
fmdan gösterilecek yerde müteahhidi 
tarafından yapılacaktır. 

İstekliler buna benser it yapmıt ve 
muvaffak olmuı olmaı,n llmnchr. Pa
zarlığa girecek olanlar % 7 ,S nisbetin
de banka makbuzu veya hususi muha
sebe veznesine yatırılmıı teminat mek 
tubu ile ihale günü encümende hazır 
bulunmaları. 

Şartname ve keıifnamesini görmek 
istiyenlerin Ankara ziraat müdürlüğü
ne müracaatları ilin olunur. (883) 

1813 

Pulluk ahnacak 
Ankara Vilayetinden : 

ı - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak 
üzere satın alınacak 56 adet iki demirli 
pulluğun 19-5-938 perıembe günü saat 
16 da açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Pullukların muhammen bedeli 
2240 liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul 
Ziraat Müdürlüklerinden meccanen ve
rilir. 

isteklilerin pulluklann % 7 ,5 tutan 
olan meblağı banka mektubu veya hu
susi muhasebe müdürlüğü veznesine 
yatınlmış makbuz ile birlikte eksiltme 
günü gösterilen saatte Viliyet daimf 
encümenine verilmeleri ilan olunur. 

(832) 1808 

Zayiler 
Zari Nüfue kijıclı veMühür - Kon 

ya nüfus dairesinden aldığım nüfus 
kağıdımı ve tatbik mühUrümü Anka
rada zayi ettim. Nüfua kağıdı ve ınü
h.ü~ yenileri yaptınlacağından es
kılenn hükmü olmadığı ilan olunur. 
Konyanın Çukur mahallesinde 34 nu
marada İbrahim kızı Feride 1971 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 197 50 lira muvakkat teminat 
vermesi ve bundan başka apğıdaki 

vesikaları getirmeleri lazımdır 
1 - 1937 senesine aid 150 bin lira -

lık bayındırlık bakanlığından alınmış 
inpat müteahhidlik·vesikaaı ve tali
bin kendisi bizzat mühendis veya mi
mar değilse inşaat müddetince fenni 
mesuliyeti kabul ettiğine dair bir mü -
hendis veya mimarın noterden tasdik
li senedini ve yahud da bir mühendis 
veya mimarla müştereken taahhüde 
girdiğine dair no~r senedi vermesi. 

5 - Teklif mektubları 3 üncü mad
dede yazılı saatten bir saat evel ko
misyon bafkanlığına makbuz mukabi · 
linde ver.ilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektubların 
en geç 3 üncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfının 
mühür mumu ile iyice kapatılmı§ ol -
ması prttır. 

Postadaki gecikmeler kabul edil-
mez. (953) 1932 

İrişaat münakasası 
1 - 51289 lira 16 lwruı ketifli Gu

rebada yapılacak ikinci dahiliye anfisi 
inşası vahidi fiat üzerinden kapalı 

zarfla ekeiltmeye konulmu,ıur. • 
2 - Bu işe aid evrak ve şartnameler 

şunlardır. 

A - Eksiltme şartnameai 
B - Mukavele projesi t 
C- Bayındırlık işleri genel şartna-

mesi 
D - Özel prtname 
E - Ketif cetveli 
F-Proje 
latcyenler bu prtnameyi ev ~vrakı 

257 kur\19 bedel ile rektörlükten alabi
lirler. 

3 - Eksiltme 18.4.938 pazartetıi gü
nü saat 16 da üniveraite Tektörlüğün-
de yap;lacaktır. • 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 3814 lira 46 kurut muvakkat 
teminat vermesi ve bun.dan bafka 8f8· 
ğıdaki veaikalan getirmesi lazımdır. 

1 - 1937 senesine aid 50.000 liralık 
bayındırlık bakanlığından aluunış in
şaat müteahhidlik vesikası ibraz ede
cektir. 

5 - Tekl.if mektubları 3 üncü mad
dede yazılı saatten bir saat evel komis
yon ba'kanlığına makıbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektubların en geç 3 üncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiı olmaaı ve dış 
zarfının mühür mumu ile iyice kapa
tılmış olması şarttır. 

Postada gecikmeler kabul edilmez. 
(1661/863) 1752 

Ankara defterdarlığından : 
Kanoialn caddeeinde Sümer 
oteli müstaciri Nebiye Nimet 

1933 takvim senesi için verdiğiniz 
31-3-934 tarihli beyanname müateni
datını teşkil eden defter ve vesikala
rınız üzerinde tetkikat yapılacağın
dan ilin tarihinden itibaren on beş 
gün zarfında defter ve vesikaları
nı hükümet caddesinde defterdar 
hk binasında hcsab mütehassııhğın. 

getirmenizi aksi takdirde hakkı.nızda 
kanuni muamelenin yaplacağı adresi
nizde yapılan araştırmalarda buluna
madığınızdan hukuk usulü muhake
meleri kanununun hiikümlerine tevfi
kan ilanen tebliğ olunur. (997) 2003 

Dr. M. Şerif Korkul 
N ümune Hastahanesi 

Cen-ahi Şefi 
Hergün saat üçten sonra evin

de haataıarını kabul eder. 
Telefon: 1499 
Adres: Koope'tati! arkası Ali 

Nazmi Apart. No. 9 D. 5. 1985 
• 

Zayi 2 Mühür - Ankara birinci no
t~rliğinden tudikli lsmail oğlu Hüse
~ namına ve Tudikıiz Hüseyin Jğ
mır namına muharrer iki adet mühür 
zayi 0~uı~ur. Yenisi yaptırılacağın
dan .~•kılenn hükmü olmadığı ve bu 
mUhurlerle kimseye ıenet mukabili bor 
cum bulunmadığı ilin olunur. Ankara 
Doğanbey mahalleırinde Karyağdı çık
maz sokak 11 numarada bostancı Hü
seyin İğmir. 1973 

Zayi - Ankara memurlar koopera- ,:!11111111111111111111111111111111111111!:_ Pocta ile gönderilecek mektupla· 
Eskitehir Nafıa Müclürlüiiinden: nnda bu saatte kıomiayonda bulu~
Eıki,elıir • Söğüt yolunun 3+050 • lan llznndır. Postada olacak gecık-

9+475 kilometreleri araaında 12282.38 meler bbu1 edilmes. (971) 1989 

tifinin 691-3572 No:lu hiaaedini kay- E SEVGIUDEN GELEN :E 
bettim. Yem.ini alacaflmdan hilkmü 5G.bJ' Morlay- Jem P. Aumant : 

olmadıiL Hartta "ih:1-paı Sabri. 986. ';lllHtutllHllllllltllU HllllUUlllF 

• 

Küçük ilan 1Qrtlan 
Dört aatırlılc ldlçtlk illnlardanı 
Bir defa için 30 lnıruı 
İki defa için 50 kuruı 
Uç defa için 70 kuruı 
Dört defa için 80 kurut alınır. 
Devamlı küçlik iUlnlarm her defuı 
için 10 kuruı almır. Meseli 10 defa 
neşredilecek bir ilan için 140 kuru$ 
alınacaktır. 

Bir kolaylık olmak llzere, her Atır, 
kelime aralarındaki boıluJı:lar müstes
na 30 harf itibar edilmittir. Bir küçlik 
ilan 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her utJr için .,.. 
nca 10 kuruı alınır. 

Satılık: 

Sablık araalar - Y eniıehirin en mu
tena yerlerinde 400 den 2000 metre 
murabbaına kadar ebadda imarca par
sellenmiş ve ucuz fiatla T. 2992 1430 

Acele satılık arsalar - Yenişehir 
Selanik caddesinde malmlidürlüğü kar
şısında 423, 592 metrelik arsalar. Tl. 
1538 komisyoncu Hayri. 1699 

Sablık arsalar - Yeniıehir, Selanik 
Karanfil, Meşrutiyet cad. Cebeci, Mal
tepede muhtelif çapta arsalar H. Alıcı· 
oğlu Tel. 1538 1749 

Sahlık - Keskinde motör ile müte
harrik valslı 8 tonluk un fabrikasının 

nısıf mülkiyeti Keskinde fabrikacı Ağa 
oğ. Mustafa Ekinci'ye. 1773 

Acele satılık ev - Yangın yerinde 
Doğumevi yanında 2 katlı 5 odalı ev eh
ven fiyatla. H. Alıcıoğlu Tl. 1538 

1816 
Satılık arsa - Yenişehirde yol asfal

tında otobüs durağı civarında yüzü 20 
derinliği 70 ceman 1450 metrelik Tek. 
çift apartıman yapılabilir. Blok başı 

Tl. 2640 1850 

Satılık bai - Yenişehir Küçük Esat
ta otobüs durağı civarında bakılı mey
valı manzaralı 2 odalı evi ve kuyusu 
vardır. Tl. 2640 1851 

Sahlık 2 keman - Eyi sesli eski ve 
güzeldir. Jstiyenlerin Ankara Musiki 
Muallim Mektebi kal"§ısında 10 No. lu 
evde Şofrat'a müracaatlan. 1859 

Satılık arsa - Yeniıehir Mimar Ke--mal mektebi karpsmda, güneıe nazır, 
blok batı yüzü 13.5 mecmuu 347 met. 
Tel: 1538 1954 

1 ''erenler: 

Mürebbiye araıuyor - Bir alman 
mürebbiye aranıyor. 3843 numaraya 
telefonla müracaat. 1765 

Askerliğe çağırıhs 
Ankara Aakerlik Şubeaindm ı 

Şimdiye kadar askerlik yapmam19 
tam hizmetli ve eon yoklamasında: 

1 - Piyade ve harita sınıfına ayrıl
mış olanların 316 :330 dahil. 

2 ..:,_ Mızıka sınıfına ayrılmıf olan
ların 316 :331 dahil. 

3 - 'Gümrük sınıfına ayrrlnu§ olan
ların 316 :332 da.bil. 

4 - Jandarma, h.-rb sanayi, orman 
koruma, deniz sınıfına ayrılmış olan
ların 316 :333. Dahil. 

5 - Gayri iıılimlardan 316 :331 da
hil. 

6 - Son yoklamasında sakata ayrı
lıp altı ay askerlik yapan: veya hiç 
himıet etmiyen ve yahud sağlam ola
rak askere sevkedilip te bir az hizmet
ten sonra sakat olarak terhıia edilmiı 
olan ve sonradan yapılan muayenele
rinde sağlam oldukları anlatılan erat
tan yukarıda yazılı sınıflara tefrik e
dilenler o sınıfların kanunen muayyen 
olan müddetlerinden noksan yaptıkla
rı askerliklerini tamamlamak üzereni
san 937 celbinde çağrılarak müretteb 

-n-

Kiralık apartıman - Atatürk bul. 
varında ye;ü yapılan Tuna apartıma • 
runda ticaret şirketlerine ikamete elve
rişli daireler. Kapıcıya 3123 Tl. müra-
caat. 1700 

Kiralık - Demirtepe Maltepe ara
sında asfalt üzerinde köprüye yakın 3 7 
No. yeni apartmanın üst katı kiralıktır. 
6 oda havagazı vardır. 1788 

Kiralık veya sablık - Kavaklıdere 
Güven kooperatif evlerinden bütün 
konforu cami garajlı bir ev hem kiralık 
hem de devren satılıktır. 1103 No. ya 
telefonla müracaat edilmesi. 17 55 

Kiralık kat - Kavaklıdere fransız 
sefareti karşısında dört oda 40 lira. 
3843 numaraya telefonla müracaat. 

1764 

Devren kiralık daire - Kontratın 
bitmesine 5 ay var. 3 oda, hol, banyo 
62.5 lira kapıcı su ev sahibine ait. Ço
cuk sarayı caddesi B. Abidin apartnna-
m No. 6 1909 

Kiralık kat - Kavaklıdere fransrz 
sefareti karşısında 4 oda 40 lira 3843 
numaraya telefonla müracaat. 1939 

Kiralık - Çocuk sarayı bahçesi kar
şısında nezareti mükemmel 4 odalı ve 
müştemilatlı apartıman katı kapıcıya 
müracaat. 1955 

Kiralık ev - Etlik aşağı Eğlence 
No. 41 3 oda salon mutbak banyo Tl. 
1367 lg Bankası veznedan Bay Şerife 
müracaat. 1962 

Kiralık - Yüksek Ziraat Enstitüsü 
mahallesinde konforlu 3 oda aynca 
müstakil bir oda Tel: 3991 Mahmut 
Sür 1965 

Kiralık - Bakanlıklar karşısında 
Konur sokak 15 Uç oda 1 holden ibaret 
konforlu evin birinci katı. Üst kattaki
lere müracaat Tl. 120 den 3470 1966 

Fırsat Kiralık - Evkaf apartmanın 
da yedi odalı bir daire hareket dolayı
siyle devren kiralıktır. Vakıflar vari
dat müdürlüğünde Bay Ahmet Sezene 
müracaat 1987 

Kiralık 3 oda - Hamamönil kömür 
depolan karşısında Gediz sokak N 
29 yeni bina senelik peıin verenle 
30 liraya verilir. 19~ 

Kiralık - Kavaklıdere Güven ma\ 
hallesinde 3 büyük bir küçük odalı 
konforlu ev. Sümer Bank Ticaret ser- ~ 
~sinde B. Cevada müracaat. 1975 

oldukları kıtalara 22.4.938 tarihinde 
gönderileceklerdir. 

7 - Kimlerin askere göaderileceğıi
ne dair yazılmış olan çağırma kiğıdla
n her erin kayıdlı veya mukim bulun
duğu mahalle veya köye gönderilmit
tir. 

8 - Bunlardan bedel vermek iste
yenlerin bedellerinin 21.4.938 günü 
aktamına kadar mal aandılrlarına ya. 
tırmış olmaları lizımdır. 

9 - He.r er yeni ve fotıograflr nüf • 
cüzdaniyle gelecektir. 

10 - Yedek subay yeti!FDCk şartım 
haiz mekteblerden mezun olup da u
kerliğine karar verilmiş ve askeri eh
liyetnamesi olmayan kısa hizmetliler
den 1 Mayıs 938 de yedek subay ha
zırlama okulunda bulunc::..Jc veçhile 
sevk için 25.4.938 de şubeye gelecek
lerdir. 

11 - Ankara ukerlik şubesi mmta
kasmda bulunan bu sınıf ve doğumlu 
olan yabancıların da yukarıda yuı.lı 
hususata tabi oldukları ve bu gibilerin 
tayin edilen cUnde yabancı askerlik 
ıubesine ııelmeleri ve bu iianatın bu 
gibi yabancılar hakkında tebliğ mahi-
yetinde oldufu. (932) 1878 

BUGÜN· KUMBARANIZA·ATACAGINIZ · 5 ·KURU$. 

---- - - __.....,_ 

. 
YARIN·KURACAGINIZ • EVIN·TEMELİDİR 

rag o 

T .. C. 
ZiRAAT BANKASI 
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FOS F .AR SOL 
K A N, K U V V E T, 

İŞTAH 

Modern Konga Kırahça 

armen Pady 
Colman,, orkestro 
pazar aksamları 
•• • 

Kuben "Tapia 

Cumartesi ve 
veda musameresı 

Sıhat Vekaletinin res
mi ruhsa.tını haiz o
lan doktorların beğen 
dikleri bir şurubdur. 
Kansızlrk. iştahasız -
lık. kuvvetsizlik bil
h a s s a nevras -
teni~ ademi iktidar, 
mide ve barsak ten
belliğinden doğan ha
zmısızlık ve kabızlar
da en birinci devadır. 
Tifo, grip, zatürrie, 
sıtına nekahatlerinde 
~yanı hayret tesir 
gösterir. Vücuda dinç 
lik cilde pembelik, 
saçlara, gözlere par
laklık veren bu KUV
VET İLACINI sa
yın müşterilerine ta
nıtmakla müftehir • 

Masalannızı evvelden tutunuz 

~:;.__----,;.....""'--..._ ___ ~ 
dir. Her eczanede bu-
lunur. 1869 

Ev yıktır1lması ve enkaz nakliyesi 
Ankara Defterdarlığından : 

Keşi~ 
Muhammen bedelij Muvakkat teminat. 

Ada N o : Lira Kuruş: Lira Kuruş. 

3<tO 1900 142 50 
353 800 60 
1696 2900 217 50 
331 9500 712 50 
327 7230 542 25 
325 7140 535 50 
321 8470 635 25 
322 8245 618 38 
323 6650 491 25 
326 8995 674 63 

1 - Tıp fakültesi inşa edilmek üzere sihat vekaletince istimlak edilen 
~ümune hastanesi civarında ki.in ve on ada dal)ilinde mevcud bilumum mc. 

ninin yıktırılması ve enkazının belediyece gösterilecek mahalle nakli ve 
erinin mevcud yollar seviyesine kadar inşaata müsait bir şekilde tesviyesi. 
2 - Yukarıda yazılı adalar ayrı ayn ihale edileceklerdir. 
3 - Yıkma ve enkazinin nakli İ§i.ne aid keşif bedelleri ve muvakkat te

minatları hizalarında gösterilmif}tir. 
4 - Kapalı zarfla artınna 18 - 4. 938 pazartesi günü saat ıs d.c defter. 

darlıkta müteşekkil komisyonda yapılaçaktır. 

s - Artırma işi yukarıda yazılı olduğu üzere keşif bedellerine göre ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

6 - Kapalı zarfla arttırmaya girebilmek için isteklilerin hizalarmda yazı 
1ı muvakkat teminatları ile birlikte nafia müdürlüğünden alacakları fenni 
ehliyet belgesi getirmeleri. 

7 - Taliplerin teklif mektublannr ve ttminat makbuzlarmı sözü g~~ 
gün ve saatten bir saat evvel komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermiş olmalarL 

8 - İsteklilerin fennt şartname ve ltCfif raporlarmı görmek üzere milli 
Emlak müdürlüğüne müracaatları. (885) 1843 
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(J Resmi ıartnamelere tam uygun 

TESiSi-& 1925 

Rosenbauer 
Arazöz .•..• ; ve 
Motopompları 

sicili TiCARETı Türkiyede en çok satılan Marka: 

*"'""""" ~' ~'~ '~' ~"""'"""'~~~~mi Tavsiye ve Takdirler.) 

Memleketimizin her tarafında bugün Rosenbauer'in 
139 Motopompu, 31 Arazözü, faydalı işler görüyor. 

...... , t "' .,,,, ... 

Her ıehrin vaziyetine göre en uygun teslimat. 
"n' '"t • t 

Yedek aksam depomuz: Tamirat atelyemiz ... 

İlk Türk itfaiye tecim evi 

Halid Salih Teker 

Tel: 2038 Karpiç 
2008 

Bir Almanca mütercimi aranıyor 
Ankara Elektrik ve Havagazı T. A. Şirketinden : 
"Şirketimizin bir almanca mütercime ihtiyacı vardır. Fenni, hu

kuki ve iktısadi yazıları alman~dan - türkçeye ve türkçeden - al
man.caya hatasız çevirebilmesi ve lisan bilgisinin çok kuvvetli ol
ması şarttır. 

Verilecek maaş 250.- liradır. 

Taliplerin şahsen veya yazı ile tirketlerimfa müdüriyetine mü
racaatları.,. 

"Ankara Elektrik ve Havagazı T. A. şirketleri.,, 1917 

KANZUK 

En hoş meyva tuzudur. Inkibazı 

defeder. Mide, bağırsak, karaciğeden 
mütevellit rahatsızlıkları önler. Haz-

mı kolaylaştxrrr. 596 
İngiliz Kanzuk eczaneı-i 

.111111111111111111111111111111111111111!:. ------
------ Dr. Bôsıt Ürek - -: Cebeci Merkez Hastanesi : - -: lç Hastalıklan mütehassısı : - -- Her gün hastalarını Y enişe- = 
: hir Meşrutiyet caddesi Ürek: 
: apartmanında saat 13 den: 
: sonra kabul eder. Tel: 1694 : 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

NEOSTERİN 
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 

İHK18AZl 
HAZIMSIZLIG( 

M,IDE 
!KŞlLİI< Vf VANMALARINl 

MAZON 
MEYVA TUZU ) 

... o ... ,. 
MID! ~ 'ARSAKLARI AUŞTIRMAZ, 

İÇİLMESİ LATİF TESİR1 KOLAY 
YE 'Mü\.AVİM O İQ 
~ .. . - . 

VERINl HiÇ BiR MUMASIL 
111 U.ST A~A,• TU1 AMA?, 

MAZOH rsıM w HOROS 
"'"R~ASINA llİIU~AT 

"WtUKA l'IİNİZOE BIQ 
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Her çeşit büro makinelerinin bütün 
yedek parçaları vardır 

Tamirat yapılır. 

Emin Said Ersan. Erdoğan sokak 
16--18. Telefon: 2686 1924 

Ankara B,elediyesi ·'· 

Demirlepe ve mallepenin 
suyu kesilecek 

Belediye Reisliğinden : 

Şebekedeki yapılacak tadilat dolayı
siyle 9-4-938 günü saat 14 den 18 ze 
kadar Dcmirtepe ve Maltepenin su-
yu kesilecektir. 2009 

YENİ 
BU GÜN BU GECE 

s-~. ıms 

HASAN RUJ 
ve AL L 1KLAR1 

Kaddann gm,e.Hiğini ?e cazibelerini ziyadeleştirir, Paris ruj ve altık• 
ları ayarmda oJduğ'Wlu bütün güzeller tasdik ediY<>r. 

Mandarin. oranj, \der movay-en ve zengin çeşitleri 30, lüks 50 kuruştur• 
Allıklar mandarin, brün, blondinet neıvileri ~eserdir. 35 kuruştur. 

T 1 A CiLASI 
Türkiyenin en mükemmel cils.Iarıdır. Sedef ve renkleri birer şaheserdic 

1, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin . nev'i fırçasile şişesi 

Küçük 1 O kuruş, büyük 20 kuruştur. 
Her yerde Hasan ismini ve markasmı isteyiniz. 1839 

Uyanıı · Servetifünun 
1891 

Bqyazan: A. Ihsan Tokgöz 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenin 
Ankarada &atlf yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 592 

İstimlôk edilecek arazi 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden ı 

Sahibi 
Köy 

Vilayeti 
Ankara 

Nahiyesi Mevkii 
Etimesğut Fidan-

lık ile 
Kızılay 
bahçesi 
arasın

da 

Belher metre 
murabbaına 
takdir edilen 

bedeli 
lruru-ş 

Metre 
murabbaı: 

3200 7 

lstimlalC 
bedeli 
tutarı 

Lira Kr. 
224 00 

Etimesğutta inşa ve tesis edilmekte bulunan radyo Diffüziyon istasyo
nu müştemilatından olmak üzere inşa edilecek lojman binasr için istimlaki 
takarrür eden arazinin mevkii, takdir edilen kıymeti, mikdarı ve sahföi yu· 
karıda yazxlmış olmakla bu hususta itiraz yapılacaksa sekiz gün zarfında 
belediye riyasetine müracaat edilmesi ilan olunur. (952) 1980 

İktisat vekôleti iç ticaret umum müdürlüğünden: 
Türkiyede yangın sigorta işile m~gul olmak üzere kanuni hükümler daire.

sinde tescil edilerek faaliyet halinde bulunan ecnebi sigorta şirketlerindef1 
Kompani Dasürans Jeneral Yangın sigorta Şirketi bu kere müracaatle şir' 
ketin Türkiye umumi vekilliğini yapan Abdi Vehbi Dural istifa ederek şir• 
ketle alakasını kestiğini ve şirket 1-1-1938 tarihinden itibaren Türkiyedel<i 
faaliyetini tatil ettiğini ve şirketin tasfiyesile htanbulda Galatada Voyvo
da caddesinde Jeneral hanında "Roger Debeire" in meşgul olacağınr bildir· 
miştir. Bu şirketle alakası olanların "Roger Debeire,, ve icabında lktısad 
Vekaletine müracaat etmeleri ilan olunur. 2005 

Alakadaranın nazarı dikkatine 
lstihsalatına Kozmatik; kimyevi ve teknik müstahzaratr da kat

mak isteyen büyük bir firma aranmaktadır. Bu müstahzarat bütün 
hakları enternasyonal markalarla mahfuz olduğu halde yabancı 

memleketlerde uzun yıllardanberi istihsal olunmaktadır. Tesisat 
ve istihsal tarzı tecrübeli mütehassıslar tarafından ücretsiz olarak 
temin edilmektedir. Tecrübe masrafı ve istihsal neticesinde zarar 
ziyan ihtimali olmadığı gibi lisans bedeli de gayet azdır. % 3 
- 1068 remzile Ulus matbaasına müracaat. 2004 

SİNEMALAR HALK 
BU GÜN BU GECE 

Galata: Da:nüpsigortahan. Telefon: 4 1 2 2 7 ........ ,.. .. . , ...... .. Tamamen tabii, renkli büyük aşk ve 

güzellik ıa}ıeseri 

.:! 11111 !:. - --- -- -- -
Senenin en muazzam • en nefis • en 

muhteşem aşk - macera ve 
heyecan filmi 

MEKTUP-ADRESİ: İstanbul-P. K. 1482 
t 'trt tt , ..... 

TEKLİF İSTEYİNİZ ..... ;~ 
1976 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 5993 

İmtiyaz sahibi ve Bagmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idı.re eden 
Yazı İşleri MUdürU 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

TALiH GÜNEŞi 

Baş Rollerde : 

Frederic March - Janette Gaynor 

Fransızca sözlü 

Seanslar: 2.45 • 4.45 • 6.45 Gece 21 de 

- Yangın, hayatı otomobit cam sigortaları 

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

MiHRACENiN GÖZDESİ 

Tamamen türkçe sözlü ve musikili 

Seans saatleri: 

2,30 - 4,30 - 6,30 gece 21 de 
Halk matinesi 12,15 de 

Canbazlar Hakimi 

1 Halil Naci Mıhcıoğlu, Telefon: ız3' 

Yap 1 1 r Anafartalar cad. No. 111 Tel.: 208
9 

_ • .. Ulll'oa." Ankara acentahğı 133' 


