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Daladiye kabineyi kurmıya uğraşıyor 
Senato Blumun istediği 

malı projeleri reddetti 
• 

B. Balm geçen •elerlıi btqvelıil
lifinclen iatila ettikten .onra İg 
bcrlıanı B. Dormaa ile ıenatodan 

gıkarken 

Daladiye pazara kadar kabiney·i 
kuracağını ta~min etmektedir 

Kömür yolunun 
müstakbel inkiıafı 

- Irmak - Zonguldak ha ttı hakkında bir anketlmlz
Yaan: N. B. 

. Şayed endUstrile'1l\e plinlarımızı 
nııbeten kolay tahakkuk ettirmi9 ve 
ettirmekte bulunmu,.ak bunun bqlı
ca •ebeplerinden biri memleketimizde 
bol körnU b .. . . .. dili . .. r ulunmaıı ve komurun en· 
d trı bölgelerimize naklini umin e· 

1 
ecek olan denu yollarına malik bu· 
~?uktan batkakc5mür yolu adını ver· 
:Yak~ Irmak - Zonpldak batımı da 

tınde taaavvur v• iDp etmit olma· 
~dn-. dlyebtttflz. 

B " 
fk uy~ Harpta ve onu takib eden ı.. 
dı ıaı mucadeleainde kömür nakli iıin
d e çekilmi9 olan ıılantılar hatırlarda· 
ır, Ve bunun içindir ki kömür havza· 

~ızı Anadolu içlerine emniyetle bağ
. ı~ac:~ bir demiryolunun in,aaı bizim 
ıçın ır ideaı olanu,. bu idealin bir an 
:el gerçekle9tirilme1i makaadiyle de 

ttın inp11na iki ucundan birden 
ba9lanau,ıx. 

de Irmak cihetinden yapılan hat, 1931 
Ç1ankırıya vardı. Filyoı cihetinden 

yapı an kıaım da 1930 da Balıkısık ia· 
ta~y?.nuna. l934 de Eekipazara eri9ti. 
~uyuk B~tıbeli t\ineli açılıncaya ka· 

'lr 1np bır tevakkuf devr . . . . 
bi eı..ı • eaı geçınr gı-
deli~e de bu &zametli tiinel delinir 
keıe u~t 1935 de Çankından Çer
ıımlarda mfu~~undu; geri kalan kı
ıı icab etmekle •ınat imallt yapılma-

. ~raber ıi-emı· 
gayretlı çalıflD&lar "' . . •• ı ve 
v 9 1 

.h. etıcesınde 12 A 
gustos 1 3 tarı ınde ~ tr Z • 
dağa girdi. Zonguldakhla~.e~ngul
ilk giren trenin düdük ıesleu111 yo:: 
hın ilk müjdeleri telakki etmektt. r~k: 
1ı idiler: Karadeniz bir kere daha A'
denize kaVUflllUt ve yedi ıenelik bir e
mek bütün yurddafları ideallerinden 
birine kavu9turmu,ıu. 

Fakat bu mutlu b&diıeyi iki nokta
dan miltalea etmek lazımdır : Biri kö
mür yolu, diğeri Tilrkiyenin endüa
trilefllleıi ... 

Rakamların anlattıklarını dinliye· 
linı :Zonguldak iıtasyonunun · itletme
)'e açılıı günü olan 1 ilktetrin 1937 ta· 
rihinden 31 ıon kinun 1937 tarihine 
kadar yani iki ay ve yirmi gün zarfın· 
da 1290 vagonla 15.520 ton ıömikok, 
4l6 vaıonda 5995 ton maden kömürü, 
511 vagonda 7680 ton briket kömürü, 
90 vagonda 1320 ton odun, çimento ve 
:~htelif etya ıevkedilmittir. Gene bu 
b'Uddet zarfında Zonguldaktan trene 

1.nen yolcu aayııı, birincide 328, ikin
Cıde ln52 ·· ·· ··d 20991 d' ~ , uçuncu e ır. 

Bu rakamlar Zonıuldağın bir an e· 
•el açılmaamm halk ve memleket ek->
ıı~nıiai için ne kadar faydalı olduğunu 
&oaterir. 

1 Eaaaen Filyoa - Çatalaizı kısmı it· 
h
etmeye açılır açılmaz kömür ıevki e
eıni yet almağa bqlamı9, Zongulda· 

iın açılması bu ebemiyeti artınnıttı. 
1 

Çatalağzının açılıt tarihi olan 15.11. 
d936 tarihinden 31.12.1937 tarihine ka-
~ bu iıtuyondan dahile tüccar ve 

m ea1e1eıer adma 1660 vagon 30000 
~ _:gnıet demiryolları ihtiyacı için 
Bilııa: ton kömür ıe.kedilmiftir. 
fabrıu. KarabUJmı bir demir ve çelik 

lllJQ iDfUIU bltlazıdıktaQ 

sonra Irmak • Zonguldak hattının ehe· 
miyeti büabütün artmııtır. Son Uç ay· 
da Karabük istasyonuna memleket da: 
bilinde tedarik edilen çimento ve Oi· 
ğer inp malzemesinden bqka hariç· 
ten Haydarpa,a tarikiyle gelen malze· 
mc 25000 tonu a~ııtır. 

Bu iki taraflı nakliyat daha timdi· 
den Zoapldak - Çankırı ar•mda ııün· 
de dört mtlte~l yUk trenine ihdN 
g&termektedir. Karabük fabrikamın 
ikmalinden; Malatya • Kırddrale ar&· 
smda iqa edilmekte olan fabrlkalarm 
faaliyete geçmelerinden sonra Zon· 
guldak - Irmak aruında günde en az 
on iki mütekabil tren i91iyecektir. Ka· 
rabük demir ve çelik fabrikuı 1939 ıe
neainde faaliyete geçecek ve ilkklnun 
1939 nihayetine kadar fabrikaya: 

130000 ton ham maden, 120000 ton 
maden kömiiril, 30000 ton kireç tqı, 
15000 ton muhtelif ki ccman 295000 

(Sonu S. inci nylad•) 

ı:::::::::~~:~:~:~:~:~:~::::::::::ı 
Balkan toplantılar1 

Her türlü ıiyaıi anlqmalan dai
mileıtiren iki deiipnez eaaa •ardırı 
Menfaat birliii, fikir birliii ! Menfa
at ve fikir alemindeki tezadlar ta• 
fiye olunmadıkça, devletler araam
da muayyen zaruretlere cevab ve
.._ itilaflan milletlere maletmek 
~'-azdır. 
~..-dadır ki Balkan milletleri 

: . temaalana, Iİyaıi antant 
;':'-~en önce baılamıılardır. 

a .~aati nıüeueaelerinin en 
~~ . birlitidir. Fakat onun 

_enıellerı, J'lllardan beri antant 
davaınalll sazetelerimizde ünaka • 
f& ve tedlcik' ·1 ~ 

buld 
• ı e atılmııtır. Şimdi ı .. 

tan a a-· ,,... &araym aalonlarmda 
toplanmakta olaa iki konferana bi 
fÜpheaiz daha seçen ay Ankar! 
toplant.ı~ )'apllllf olan antant 
konaeyuun :Jiikaek çalıflll&larma en 
tesirli ya~dnnlan ~aPIJ'Or. Bir tek 
memleketm muhtebf iktisadi nıen
faatlerini abenkleıtinneaıin ne ka
dar pç oldufu mahlmclur. Birkaç 
milletin itıal etmekte oldutu koca 
bir bölgenin hiı yerine beaabm ba
kim olduiu menfaatlerin &raamcla 
ahenk •e mu•azene eaaalan bula
rak onlar iiatünde itlemek, nihayet 
berkeain kabul edebileceii neticele
re varmak, uzun mesai iıter. Bunun
la beraber her toplanıt kendi müı
bet kazancını da vermektedir. 

Meraaim saraymm salonlarında 
bugün her zamandan fazla bir sami
miyet ve yakmlık havas: neffüı 
ediliyor. Komisyonlara gire ha· 
larda batka baıka milletlerir deiil, 
aynı milletin mümeeaillerl olmak 
hali var. Her sahadaki aniatmala· 
rm ilk tartı •• inaacı .. c1. bu clejil 
~1 

Parla, 8 (A.A.) - Ayin meclisi, 
bugün öğleden ıonra, kuvvetli poliı ve 
jandarma kuvvetlerinin himayesinde, 
toplanmıı ve hükilmetin malt projele -
rini müzakere eylemiıtir. 

Maliye encümeni mazbata muhar -
riri Abel Gardey, hUkiimetin istediği 
tam ulAhiyetle, tatbik etmek fikrinde 
bulunduiu programı mufaMal bir ıu -
rette tahlil ve tenkid eylemiı ft ezcUm
le demiıtir ki : 

H-Vakıa ::lede ı&terilen bflttın 
tedbirler, katt lyetlbab olarak irae 
edilmit defildfr. Fakat hWrilmetfn, va· 
ziyetin ve p.rtlann icabı olarak, bu· 
günden keıtirilemiyecek tedbirler al
ması imkln dahilindedir. Esbabı muci
be llyihuındaki umum! hatlar, yavaı 
yavq ekonomik bir infirada dolru git
mekte olduğunu gCSatermektedir. ır... 
babı muôlbe tlyihünua lklnci bir nafı 

Yeni ,_6ineyi hı 11~• afnııan da. bu pldlü w la•• ....ı,..ne W. ..ı-
B. Dalay. (Somı S. inci ayl•tl•) 

Kazanç vergisinde tadiller 

Eğlence yerleri, kaphca, 
otel işletenlerin vergi 
nisbetleri indiriliyor 

Hükümet, kazanç verıiıi kanununun bazı maddelerini tadil eden 
bir kanun projeai hazırlamıttır. Bu proje ile yapılmak iatenilen ta
diller, it1al ettikleri mahallerin ıa)'riaafi iradlan üzerinden vergi
ye tibi olan mükelleflere taalluk etmektedir ... Projede nazara alı
nan tedbirleri 9öylece hülba etmek kabildir : 

Maliy. Vekili B. Fuad Afralı 

Bakanlar heyeti 
toplantısı 

Ankara, 8 (A.A.) _ Di1n icra vekil· 
leri heyeti Bqvekil CeW Bayarm rei• 
liği altında toplanarak muhtelif lfler 
baklanda gCSrUFDelerde bulunmııı Ye 
b11 lJleı:e dair bndaı yeoniııll· 

1 - Eğlence ve husuıt iıtihllk vu
gisine tibi olmalarından ve bu vergi • 
nin 1934 acneıinde kaldırılmasından 
dolayı bu sene içinde kabul edilen ka
zanç vergisi kanunu ile vergileri yük
ıek nisbete tlbi tutulmuı olan, tiyat
ro, ıinema, konıer, p1'j ve çalgılı, iç -
kili lokanta, gazino ve bahçeleri itle • 
ten mükelleflerin, iıpl ettikleri ma • 
hallerin gayri uf i iradı üzerinden ö
diyecek1eri vergi niıbetleri % 7 5 - 90 
dan% 45 e indirilmittir. 

Bu suretle halkın eilence ve istira
hat ihtiyacını daha ucuz temin eyle -
ınesi dUtünUlmüftür. 

2 - Memleketimizde turizm hare • 
ketlerini canlandırmaia yaramak ü
zere kaplıca ve otel itletenlerin vergi 
niıbetleri de % 35 ten o/o 25 e indiril • 
mittir. 

3 - Gayri safi lradları üzerinden 
vergiye tlbi olan milkellefleri, vergi 
nisbetlerine göre, tasnif eden madde · 
lerde adları yuıh olmıyan ve mahalli 
ticaret odalarınca •ergi niabetleri ta
yin edilmekte olan mükelleflerin, ti
caret odalarından toplanan malQmat -

tan istifade edilmek ıuretile, daha çok 

1 

teferrilath ve alfabatik bir tunifl ya -

pılmııtır. Bu sureti~ de yergi tarh it· 
terinin kolaylqtırılmuı " mükellef-
lerin ödeyecekleri yergiyi kolaylıkla 

heaab edebilmeleri imk&nı temin edil

miıtir. 

Bu projede, bunlardan muda, tatbi

katı kolaylaftma dltec bul tadiller 

dt Dllll'I almmıttır'ı 

SINANIN 350 INd YIL DONOMO 
Bugün büyük türk miman Koca Sinan'm ölümünün 350 inci 71ldl

nümünü anmak için memleketin her tarafmda törenler yapılacaktır. 
Ankara halke'rincle bu •eaile ile yap ılacak olan törenin programı ikİ9cf 
aayfamızdadır. Yukardaki reaim Sinan'm e .... lerinden aib•l bir PQt 
çayı söatermektedir. 

ROMEN DIŞ BAKANI 
• 

Romen d11 politikasının'· 
ana hatlannı anlabyor ' .. 

Romen ıllf politi.kuının ana 
hatlan halılnnıl a beyanatta 

bulunan B. Komnen 

BUGÜN 

16 sayfa 
llovemiz 
MANiSA. 

Ballıan baan 

konferansında 

lomlsyonlır din 
'811ımıya baıladllar 

Romen delegesi Basaryo 
dün çok heyecanh 

bir nutuk söyledi 
G Yuz11 s. im:l uyiad•). 

BWuq, 8 CA.A.) - Rador aj-. 
bildiriyor: Hariciye nazın B. Komnea 
matbuat mümeuillerini kabul ederek 
apğıdald beyanatta bulunmuıtur: 

''- Azbından olmakla bahtiyuı 
bulunduğum bükUmet, memleketin dıf 
politikuını ananevi eaaa üzerine 
idame edecektir. Faaliyetimin yWr.. 
ack gayesi ebedi hududlarımızm 
değiflllCZ çerçevesi içinde barıtna 
mubafazuı olacaktır. Bu ma.k1ad
la, ittifak ve dostluk ballarımızı k~ 
vetlendirmeğe, aynı zamanda bildin 

(Sonu 5. inci say/•d•) 

Adllyı blkınımını 

yaptııı tetkikler 
B. Saraçoğlu eldeki 

mühim kanunlan 
gazetecilere izah etti 
Adliye bakanı B. Şükrü Saraçoll• 

bugün öileden ~nra İ•tanbul adliye
ıine gelmif, b&kımlerle konupnuf n 
gazetecilere pı beyanatta bulunmut
tur: 

.._ Mefbud ıuçlar kanununun fÜ• 
mulünü genifletiyoruz. Bunun için 
hazırlanan kanun liyihaaı Meclise 
ıevkedilmiıtir. Bu •ümul bilhua &• 

ğır cezaları da içine almaktadır. 
Getirilen icra mütehaasıaı İzmir ve 

civarında tetkikler yaptı. Şimdi 1ıtan
bulda çahııyor. Esasen bu meseleler 
hakkında prof eaörlerden, bankalardan. 
ticaret odalarından, büyük müeueae
lerden bu i9le me,gul hakimlerden e
velce mütalealar almııtık. Mütehuu• 
ıın raporunu aldıktan aonra bu müta
leaları yanyana koyarak memleketİA 
ihtiyacına daha uygun bir hale getire
ceğimizi ümid ediyoruz. 

Noter kanununun adliye encüme
ninde tetkiki bitmiıtir. Pek yakında 
umumt heyette görütüleceğini zanne
diyorum. 
Dünyanın büyUk kısmında adU teb

ligat postalarla yapılıyor. Bu husuıta 
hazırlanan kanun liyihasiyle nizamna· 
me projesi nafia ve adliye müme11il· 
lerinden mürekkep bir komisyonda 
tetkik ediliyor. Komisyon tetkiklerini 
bitirince layiha Meclise verilecektir. 
Bu hizmeti üzerine almak ıuretiyle it
leri.artacak olan posta idaresi, timdild 
~rlerden latfadlc edecektir._ 
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• 9 nısan 
9 nisan, büyük türk mimarı Sinan 'ın yı]dönümüdür. En büyüğün

den gelmi§, geçmiı gerçek büyüklerinin adını saygı ile anmasını öğren· 
miş olan Kemalist Türkiye'nin birçok yerlerinde bugün koca üstadın 
adı saygı ve sevgi ile anılacaktır. 

Bence Sinanm bir minare, bir kubbe, bir tadırvan, bir köprü gibi 
asırların iızerindc payidar olacak sanatının en karakteristik tarafı, bü
tün bunların milli bir heyecanla yaratılmasındadır: O, birer bal mumu 
teslimiyetiyle kendisine ram olan mermer yığmlanna güzelliğin ve ih
tiıaırun bütün renk, §ekil ve endamını verirken sanatını milletinin ve 
mamur görmek istediği vatanmm emrine vermeği, bu eserlerle kendi 
ulusunun baıka milletlerden üstün olduğunu ispat etmcği düşünmüf
tü. Sinanın bu iddiasını Süleymaniyenin, Sclimiyenin tattan dilinden 
dinlemek eğer ıize kifi görünmezee büyük mimarın keneli yazclıiı k.i
tabdaki fU cümlede okuyabilirsiniz: 
"Bildiğiniz cihanın mimar ve mühenJialeri var ma/Jurlannı 

ıarlet•eler böyle bire.eri azim bİnlUınJan cicd JıalacaJılarJır.,, 
Koca Sinan. memleketinin. hemen hemen, bütün sınırlarında çar

pı§mif, yurdunu kanı karI§ gezip gönnüı ve her gittiii yerde ölmez 
eserler brrakmiftI. 

Milletin her obasından kucak kucak toplanmıt eevgi, heyecan, utı· 
rap ve gurur biribirine kanprak onun ölmez eecrlerine temel olmuttur. 
Onun için onun eserleri kendi milleti gibi yüksek batlıda. 

Büyük Önderin kurtardığı vatanın birçok parçalannda ufuklara ıi
luet çizen cecrlcrin kurucusuna ilk Kemalist neei1lerin eaygı göeterme
ai, cekilerin farkına bile varmaclıklan 9 nisan gününün bir heyecan gü
nü olınası bu yüzdendir. - Nurettüı ARTAM 

lstanbulda 

Bir sahtekarlık 
şebekesi 

yakalandı 

..... ,... lail111iy•lerl 
llhadetname Yeriyorlannıı 1 
İstanbulda epey zamandanberi çalıt

ta olduğu anlatılan bir ıahtekarlık 
:keai yakalanmııtır. Şebekenin 

,him mikdarda halk dershaneıi şeha
;tnamesl yaptıiı ve bunları para ile 
attığı anlaşılmı9tır. Ele batılan tev
~if cdilmiıtir. 

Sahtekarlık feb91ıııeelllln faaliyeti 

hakkında 9u malGmat verilmektedir: 
latanbul emniyet direktörli B. Salih 

Kılıç belediye nizamlarına riayet et
miyen toförlerin yakalanarak emniyet 
direktörlüğüne ıtirilmelerine dair bir 
emir yermittir .Bu ıuretle yakalanan 
fOförler direktörlüğün ne.zarethane
ıinde bulunurlarken aralarından biri 

diler birinin cebinden 50 liraya yakın 
para çalmıttır. Hırıı.z 10rguya çekil
mif, cebleri ara,tırılmıı ve kaiıdları 
anamda halk dershanelerine aid bir 
tehadetname bulunmuıtur. Bunun ne 
olduğu ıorulunca hıraı.z : 

- Orta mekteb 9ehadetnamesi de
miftir. Bunun üaerine memurlar ıtıp
helenmiı ft tahkikatı derinlettirmit· 
!erdir. Şoför kendisine bu sahte teha
detnameyi tedarik eden adamın iıminı 
vermittir. O adam buhınauıt. o da ıuç
lu olarak Kültür direktörlüğünde bir 
memur iami vermittir. 

Mart ayındaki tahsilat 
fıılası 

1938 mart ayı sonunda devlet vari
datından 207.655.074 lirası hiliyeden 
ve 12.188.937 liruı da aabıkadan ol
mak Usere 219.845.011 lira tahsilat ya
pılmıttır. 

Mart 1938 aymm geçen senenin ay
nı ayındaki tahıillta nazaran fulaaı 

22.020.237 liraya balif olmaktadır. 

H A. 'V A 

89-if:Rf 
Ylllldl f.,ulı ,__.. 

.. , ... q. 
Dün şehrimizde hava sabahleyin 

kapalı, öğleden sonra çok bulutlu geç
mittir. En diltük ıaı 3, en yiibek ısı da 
11 dir. 

Yurdda dolu ve cenub dolusu b81-
geleriyle Orta Anadolunun dotu kımn
lannda hava kapab ve yatıfh, orta A -
nadolunun rarb Jmmlannda bulutlu 
diler yerlerde de kısmen bulutlu ıeç
miftir. 

Son yirmi dört sut içinde cene de • 
vam eden faydah yalqlann karemetre
ye bıraktıktan ıu mikdarr, Silrdde 17, 
Tokadda 15 Iıpartada 13, Benehir 
ve Kayeeride 10, Dartyolda 9, Slnı 
ve Er.zurumda 7. lCutamonu n Kıııe
hirde 5, Çorumda 4. Malatya " Cey
handa 3, Konyada 2 eliler yatıf ı&"en 
yerlerde 1 klloıram kadardır. Yurdda 
en dllfOk llllar İatanbul n Karata 5, 
Erzurum ve Kocaelide 1, Edime, Bolu 
ve Yalovada 2, lmürde 3, Çorumda 4, 
Muflada 5, JCrrıehlrde e. Trab.zonda 7 
derecedir. 

En yüksek ıırlar da Eıldtehirde 11 ı 
Konyada 13, lzmir ve Diyarbalnrda 14. 
lslahiyede ıs, Edime ve Antalyada ıo. 
Adanada 18 derecedir. 

ULUS 

Acı bir 

Çankırı mebusu 
B. Mustafa Önsoy 

dün vefat etti 

Çankırı Mebuau. Merhum 
Bay Mu•tala Ôn.ay 

Kamutay'ın dünkü toplantısından 

sonra çok acıklı bir hidise olmuf, 
Çankırı Mebusu B. Mustafa Önsay, 
küçük bir baygınlık geçirdikten son
ra ansızın vefat etmiıtir. 

Dün akpm il.zeri büyük bir teessür
le haber aldığımız bu ölüm, Ankara
ya çabucak yayılmıf ve her duyanı 

derin bir acıya boğmuftur. 
Merhum, dünkü celıede görüıülen 

ba.zı memurların tekaüdlükleri hak
kındaki kanun münasebetiyle kürsü
de beyanatta bulunmuı ve tezi kabul 
edilmitti. Bundan sonra B. Mustafa 
Önaay bazı arkadatlariyle birlikte 
mu.bata muharriri bulunduğu maliye 
encümeni salonuna gitmit orada üze
rine bir fenalık geım;ştir. Fakat bi
raz 10nra. oradan da kalkarak kütüp
hanenin bitifiğindeki parlamentolar 
birliği odasına çıkmıftır. Burada tek
rar bir fenalık hiaaetmif ve bir kol
tuğa yığılarak, gözlerini hayata kapa
mıftır. Bay Mustafa Önsay, bUtUn 
ihtimamlara ve gayretlere rağmen 
maalesef kurtarılamamrytır. 

ULUS, ltamutaya. merhumun ke
deTU all•lne ,,. ~ekete b-, •lı 
diler. 

••• 
Bay Mustafa Önsay 1882 yılında 

Selinikte doğmuı, latanbul hukuk fa
kültesinden mezun olmut ve ihtısa

ıını maliyeden yapmıttır .. Evliydi ve 
be! çocuğu vardı. Milli milcadelcnin 
ilk günlerindenberi devlet teşkili

tında muhtelif va.zlf eler altnıf .,.. 
hepsinde büyük bir liyakat gtistermit
tir. Ankaranm ilk tehir emaneti teı
kilitında muhuebe mUdilrlüğü yap
mıftı. Mebuıluktan evvelki aon vazi
fesi de latanbul maliye milrakibliiiy
di. 

Merhum Kamutaydaki vazifesi il.ze
rinde de büyük bir dikkat ve titizlik
le çalııırdı. Maliye encümeni mazba
ta muharrirliğinde bulundufu müd
det .zarfmda, bir çok malt kanunlar 
mUnaaebetlyle kUnüden etraflı izahat 
vermit ve arkadatlarını tatmin etmif
tir. 

Bir mUddettenberi esasen rahatsız 
bulunuyordu •. Bu ya.zdanberi ara 11ra 
il.zerine fenalık ıelir fakat o bunları 
pek ehemiyetli telAkki etmezdi. 

[~~-~~~~ 
lnnlanla : 

B. Şede şerefine çay 
İstanbul alman arkeoloji enstitüsü 

direktörü B. Şede, Berlindeki alman 
arkeoloji enstitüsü bqkanlığına tayin 
edilmiıtir. Bu münasebetle B. Şede 
KUltUr Bakanına ve Türk Tarih Ku
rumuna veda için Ankaraya gelmiş ve 
tcref ine Türk Tarih Kurumu dün ak · 
şam halkevinde bir çay ziyafeti ver
mittir. Bu ziyafette Kültür Bakanı B. 
Saffet Arıkan. Türk Tarih Kurumu 
Asbaşkanı ProfeslSr Bayan Afet, Türk 
Dil Kurumu Genel Sekreteri Burdur 
mebusu B. İbrahim Necmi Dilmen, 
Mara§ mebusu B. Hasan Reşid Tan
kut, diğer birçok mebualar, Kültüı
Bakanlığı ileri gelenleri, Türk Tarih 
Kurumu üyeleri, birçok münevverle -
rimiz buır bulunmuılardır. 

Bay Şede umumi barbdan 6nce pro
fesör Vaygand'ın asistanı aıfatile Si· 
aam adasında (Milet ve didinia) haf -
riyatlarrna ittirak etmif, umumi hrab
da ihtiyat topçu zabiti olarak Türki -
yede hizmet etmiı; barbdan sonra bir 
müddet Trovadada çahJDUI; daha 
sonra Ankaradaki kliıik mabedi kaza
rak bunun Miladdan önce ikinci asır
da yapılan bir Helenistik mibedeoldu
ğunu iıbat etmittir. 

B. Şede. Kütahyaya tabi Çandar 
Hi.ardaki Te.zani kasabasını meyda
na çıkarmıt ve lzmittc araıtırınalar 
yapmıttır. 

Hılkıtlnm: 

Hukuk llmini Yayma Kuru
munun konferansı 

Bugün Halkevinde hukuk ilmini 
yayma kurumunun 9Cri konferansla
rına devam olunacaktır. 

Bugünkü konferanı İstanbul hu
kuk fakültesi profesörleı:inden Erzu
rum mebuıu Dr. Saim Ali Dilemre 
tarafından "Vefata ıebebiyet kararla· 
rıooa (Muaccillik) niabetlerinin ta
yini " cezaya tatbikleri,, mevzuu ü
zerinde verilecektir. 

Hava Kunımu balosu 
TUrk Hava Kurumunun hazırladığı 

balo bugün halkevindıe verilecektir. 
Kurumun mahdud mikdarda haatırdı· 
ğı biletler büyük bir rağbetle karıı
lanmıı ve hemen hemen mevcudu kal
mamıştır. 

Tertib heyeti, evelce de yudığımı% 
&ibi. Woıt\m •llencell aesmulni te
~ edeeetE bh p ~·-:basıTI• 
mıştır. Ankara palasın paviyonunda 
çahfJDilkta olan artistler bu akşam ba
loya gelerek en iyi numaralarını gös
tereceklerdir. Bundan başka halkın 
kendi kendine eğlenmesine mani ol
mıyacak numaralar da ha.zırlanmıttır. 
Ucu.z bir büfe davetlilerin emrine ha
.zır bulundurulacak, diğer taraftan bir 
piyango köteainde tili denemeye de 
imkan verilecektir. 

Baloda §imdiye kadar görülmiyen 
bir müubaka yapılacaktır. Dana ve 
moda huıuaundaki bilgileri yüksek o
lan blr jüri heyeti balonun ilk saatle
rinden itibaren davetlllerln tuvaletle
rini ve danalarını gizlice tetkik ede
cekler ve birincilik kazananları müna
ıi p blr .zamanda ilin edeceklerdir. 

Konser 
Yarın eaat 18 de Bayan Stangl ve B. 

Kemal Suaad tarafından halkevinde 
verilecek konecr Bayan Stangl'in ra
hataı.zlığı c!olayıaiyle bir hafta ıeri bı
rakılmıtur. 

Konferans 
Dün ıaat 18 de lıtanbul üniversitesi 

umumt filo.zofi ve mantık ordinaryüs 
profeıörU Dr. Hana Rayhenbah tara
fından halkevinde Yerilen konferans 
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Kamutayın dünkü toplantısında 

Dün görüşülen ve kabul 
edilen kanun IOyihaları 
Kamutay dün B. Fikret Sday'm bqkanlıtında toplanarak aske

ri ve mülki tekaüd kanununun 26 ve 43 üncü madde.inin tefsiri 
hakkındaki mazbata ile Türkiye - Letonya ticaret mukavelename
ıinin tasdikine aid kanun liyihaımı müzakere Te kabul etmİ§tir. 

Bugün bütün 

memlekette 

Slnanın ölümünün 
350 lnıl yllı ınlla<ak 

Bugün bütün memlekette büyük 
tlirk mimarı Koca Sinanın ölümünün 
350 inci yıldönümü dolayısiyle bir to
ren yapılacaktır. 

Milli inp kabiliyetinin, asırların 
bütlin tahrip haualarma rağmen hala 
ayakta ve ben.zeri yapılamaz eserleri
ni memlekete cömertçe hediye etmış 
olan bu dibi türk aanatkarının hatıra
sını anmak için Ankara halkevi de 
zengin bir program tertib etmiştir. 

Saat on beıtte başlayacak olan prog
ram fudur: 

1 - Sinanın biyografisi (Türk Tarih 
Kurumu sekreteri B. Uluğ İğdemir ta
rafından), 

2 - Sinanı yetiştiren muhit: Halim 
Baki Kanter. 

3 - Trakyadaki Sinan eserlerinin si
neması, 

4 - Halkevi tarafından hazırlanan, 
Sinanın eserlerinden mUrekkep ıergi
nin gezilmesi, 

Ankara Halkevi, tören dolayısiyle 

Sinan eserlerinden ikisinin ıü.zel bi
rer albümünü bastırmıttır. Trakya u
mum nıüfettiıi Gl. Kazım Dirik, eserle
rinin korunmasına ve hiç biriıinin en 
ufak bir tahribe uğramamasına büyük 
bir ehemiyet verdiği Sinanın, Trakya
daki eıerlerine aid zengin dekorlu 
filmler göııdcrmiıtir. General ayrıca. 
Ankara halkına Sinan hitıra11 olarak, 
cidden gU.zel hazırlanmıt 3000 reıim 

hediye etmiftir. Bunlar yarın dağıtı
lacaktır. 

Sinan ıunu tertib edildi il qmandan 
beri ADllara..-.UiiDIA bey~ uı
drfı gUnlerdcn biridir. Bütün sanat 
sevenlerin ve Sinanın milli kabiliyeti
temail eden dehasına hayran olanla
rın kutladığı 9 nisanın, bugün de tam 
bir gönül birliği içinde geçeceği fÜp
heaizdir. Ankara Halkevi, törene bü
tün battehirlileri davet etmektedir. 

büyük bir dinleyici kütlesi önünde ve
rilmittir. Güzel bir mevzu etrafında 
verilen konferans dinleyicilerin bü
tün alikalarını il.zerine çekmif ve so
nunda ıürekli alkıılanmıftır. Konfe
rans profelÖrlin eaki uiıtanlanndan 

B. Nusret Hızır tarafından düzgün bir 
ifade ile türkçeye çevrilmiftir. 

Köy gezisi 
Dün saat 17 .30 da Ankara Halkevi 

köycülük tubesi civar köylerde bir 
dolatma yapmıf ve köylülerle yakın
dan alakalanmıılardır. Bu köyler ara
sında Balgat ve civarın<iaki köyler 
vardu. 

Temsil 
Dün gece halkevi temeil kolu tara

fından (Kavga ıonu) adlı iki perdelik 
komedi kalabalık bir ıeyirci kitleıi 6-
nUnde muvaffak1yetle teımil edilmit 
ve sonunda alkıılanmıftır. Aynı o)"Un 
daha ıeki.z kere tekrarlanacaktır. 

İtalyadan ithal edilecek bur etyaya 
ve gene Türkiye - İtalya ticaret anlaı
masına müteallik olarak lcra Vekilkri 
Heyetinc:.e alınan kararlarla Türkiye • 
Japonya ticaret anlaf1DUınm ta.diki· 
ne aid kanun liyihalariyle ordu subay· 
ları heyetinin tariflerine aid kanunun 
"B" fıkrasına ek kanun liyihuının bi· 
rinci müzakerelerini yapmıftır. 

Bu sonuncu kanun llyihaır ile taa• 
vib edilmekte olan hükümlere göre : 

2162 sayılı kanunun üçüncü madde
sinin "B" fıkruı &J&iıdaki gibi deiif" 
tirilmittir: 

"B" fıkraar: her Uç .zUmre~ ıeçiletı· 
lere birer aene tahsil kıdemi veriliı. 
Birinci ve ikinci .zümre~ aeçilenleı 
kıta ve "kurmay,. stajına dbi tutulur• 
lar. Bunlardan iki ıene içinde kıtada 
ve .. Kurmay" vazifelerinde ehliyet 
göetererek liyakatleri tasdik edilenle
re iki aene i.\aha kıdem .zammı verilir. 

"Bu zammın bir ıeneıiyle - bir evel• 
ki rütbeainde dahi- terfi derecesine 
girenlerin bu kıdemleri yeni ve eaki 
r~tbelerinde birer sene olarak yürütü
lur.,, 

Bu iki ıeneli.k kıdemi alacaklardan 
verilecek tezi muvaffakiyetle yazan ve 
liyakatleri üat taraf amirleri tarafın· 
dan sıraaiyle tasdik olunanlara te~ ta
limatı şartlarına uygun olarak bir se
ne daha kıdem zammı verilir. Üçüncü 
zümreye "kurmay" yardımcı vazifele
re ıeçilmit olanlara bir seneden başka 
kıdem .zammı verilmediği gibi bunlar 
"kurmay" stajına da tabi tutulmazlu. 

Bu tadilattan tevellüd edecek va.zi· 
yetin netayicinden hasıl olacak geçmıf 
zamana aid nurp taahiıhinden ötürü 
hiç bir ıuretle muhassasat verilmez. 

Kamutay pazartesi günü toplana
caktır. 

lamılay 

endmenlerlnde 
Kamutay encümenlerinde diba llP" 

ğıdaki mevzular müzakere edilmittir• 

Adliye encümenlnde ı 

Ödünç para verme itleri hakkında
ki 2279 sayılı kanuna ek kanun liyiha
aı mil.zakere edilmiıtir. 

Arzuhal encümeninde : 
Enciimcne verilen ar.zuhallerden 

ruznameye alınmıı olanlar hakkında 

Vekiletlcrden davet edilen salahiyetli 
mUdUrler dinlendikten eonra bu arzu
haller karara bağlanmrıtır. 

Dahiliye encümeninde ı 
Köy kanununun bazı maddel"' a

nin defittirilmeaine ve me.zk(lr )Mnuna 
yeni hükümler eklenmesine ,tar olan 
kanun liyihaamm mU.za~rcaine de
vam edilmlıtlr. 

DitH111ı Mu~bat 
encümeni,,Je : 

Eylfü: lkincltepin 1937 aylanm 
aid r.rı>e>run tetkik ve müzakeresine de
vzm olunmuı ve meskar rapor int&4 
edilmittlr. 

İkinci tube memurları, bu ıuretle 
para ile aahte tehadetname alanların 
aayıauu telbit etmittir. Bu .ayı, umul
duğundan pek fazladır. Uıküdar mual· 
!imlerinden Zeki adlı bir .zat da .aynı 
ıuçla ilgili görülerek tevkif olunmu9-
tur. 
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İstanbul, 8 (Telefonla) - Cenaze • 
lerin belediyeye aid. vasıtalarla &ö
mülmesi için bir müddetten beri ya
pılmakta olan huırlıklar bitmittir. 
Bundan ıonra iıtişenlerin cena.zeıini 
belediye kendi vaaıtasiyle techi.z vt 
tekfin edecektir. Bunun için biri Ka -
dıköyünde, diğeri de Fatihde olmak 
il.zere iki merke.z kurulmuıtur. 

Bu it bet sınıf il.zerine tanzim o· 
lunmuıtur. Birinci smıf cenuelerin 
masrafı 200, ikincilerin 100, UçilncOle
rin 50, dördUncUlerln 30 ve beıinclle -
rin 15 liradır. Sınıflar cenazeye l&hid 
yaptırılıp yaptırılmamuını ve Jihdin 
cin1ine göre ayrılmı,ırr. 

Bir batında 
üç çocuk 

Buna 8 (Telefon) - Burada Çukur 
mahallede oturan ıllt tozu fabrikalı it 
çllerinden Cemalin bir batında Uç ço
cup dünyaya gelmittlr. Çocuklar .,. 
amteleri 11hattedlrler. u,usı.r1n wim
lcri CeW. eibad ve Cemli konmuftur· 

Son terki bler Damga ve ıarih 1 

Rabmetll Abmed HaıJıdin "Ga
nbahanel Jaklalcan.. isimli e•rl 
çıktığı zaman yazdığım bir /ıkradı 
"bu yabancı terlıib. edebiyatım11ıdı 
son prklı terlıibdir.,. demiftlm. 

Seneler, bu hükmümü uman za• 
man dolru, :saman zaman yalaa t;ı· 
kardı. 

Onümde bulanan ileri bir dergi· 
de okuduğum bir yazı, yeniden be
ni yalanlamaktadır. 

Bu dergide eski bir bulgar baıve-
1ciliain ilama mlJna.betile yazılan 
bir yazının ilk satırlarında altları 
taralımdan kırmızı kalemle çizil· 
mJı terlılblere ,.. edl kelimelere 
balcıua : 

"Meırutiyeti idare .. , "Abdülbı· 
midi anı-. "tabı77fJ1fı-, "kanunu 
esa.r, ,.ilhalciyl• tn'11m". 

lıin garibi, bu satırların muhar
riri yaılı bir at da değildir ve 6•Dt;• 
lifini ber saman blJyü bir ıevaala 
s67/er. 

Gurabahanel laklakan gibi bun· 
/arın da .an terkibl11r olduğunu um
ınağa devam edelim. - T. 1. 

lapanyada bahar 1 

Son telrraflar, Franldat'lwin 
a...a-a'peleldril .......... 

ji kaynaiuu ••Pt•derek İspanyol 
ClllDhuriyetçilerini karanlıkta b1-
raktıldarmı haber YerİJOI'. 
Şu halde, bir iki recedir, Bane

lona, hükümetçi lıpanyanm talii 
ribi kararm11 demektir. 

Halbuki Akdenizin bu g6nef, 

yemİf .. çiçek iilk•Iİnd• ilkbahar 
yeni baılıyor. Acaba bir iapanyol 
MUH prüdoe'11 çıkıp Araron lurla
rmda ~ beyas çiçeld.-de ~ 
ıımaı lekelr arayacak mıdft'? 

Frankoya tarafdar olan An11-
P• ıazeteleri, Upaııyol hükümet
çilerine "kızıllar" admı Yeriyor
lar. Camlıariyetçilerin ba)'l'atm
daki renk Ye ellerinin ucundaki 
yamrak, belki de buna hak verdi
rir. 

Ukin, ister bu taraf, İst• öte 
taraf ıalebe etain, bu kadar kan 
döldildlkt.. eoara neticede l1o
.,_,.ama bir kızıl lapanya haJiDe 
ıelmit olchatmm ...,.em17.acajıa. 

leJiaİ'aİla Harname'aine ı 

Var idi bir bari saifli nlnr 
YWs ellnd• lıratl fikeste ri sar 

l>İ7e ........ -· aJ1U eaerde: 
Onıarm bq1anna ~ neden 
Bin ba fakrtl lbtlnç neden? 

~uslanan •k, her •aman 
içm nlGm ıöraJenin, m ... kkat 
~ .-...., tahunmülün 
bir Hmbolü olarak tanmmıftır. 

Son aiinlerde zaYalb •k, man
zum Yeya mensur bir edebiyat ki
tabma deiil, fakat yeniden ıaze
te Aitunlanna ıirdi: l.tanbulda 
Kar~ Sultan mahalle
sinde bir etek mezbahası meyda· 
na çıkanldıiı için. 
ZaYallı haJ'981U JGk altmda i. 

lettifimiz klfi delil mi ki, bir de, 
blÇ&k altma ,..aa., ... 7 

Ywnurtaların ...ızeriııde damsa 
ile baaılmıt tarihler vardır; ban
larc:lan 011larm kaç siinliik olduiu
nu kontrol edebilininiz . 

Son zamanlarda konaen-e ku
tularmm üzerine de hanıi tarihte 
yapıldıklarmm yazılmuı karan 
verilmiftir. 

Günün birinde inunlarm da 
kollarına, yahud f&pkalarrna mu
ayyen birer alamet koyarak kaç 
yaırnda olduklarmı röatermeleri 
uaal ol .. ydı, ne yapardık ? 

Rircehal.eıkurbanı! 

Saray'm Yeni mahallesinde te
nekeci Hiiaeyin, keneli yaptığı bir 
bomba ile T oluu deresinden balık 
avlamak inerken bomba elinde 
patbyarak bir elinin kopmaıına, 
yüzünün de parçalanmasına ... 
beb olmU§. 

Buna teknik •e bilıi ekıiii ile 
it yapmaia kalkı;manm bir c.za· 
aı, bir akıbeti olmak üzere k•yde
diyoruz. 

Con Ahmedin cehaleti kencliai
ne maddi bir aarar yermemifti; 
fakat tenekeci Ahmed cmaletiae 
kurban ıitmittir~ 

Mahrukat kanununun liylhası ml
zakere edilmittir. 

Milli Müdafaa encümeninde ı 
İıkin kanununa ek kanun layiha. 

nın müzakere.sine devanı edilmiıtir. 

Antakya konsolosu 
Antakya Ba,konaol01u B. Firuz Ke

ıim, görülen IUzum il.zerine vekllet 
emrine alınmıftır. 

Lord Goşens 
Atinaya gitti 

İıtanbul, 8 (Telefonla) -Tanınmıt 
ingill.z sennayedarlarmdan ve osman • 
lı bankamın Londra umumi merkezi 
mUdUrlerlnden Lord Go,ens Ankara
dan aonra fehrimisde de buı temu
larda bulunmuıtur. Bu arada, uyuftll-' 
nacu maddeler lnhlurı genel direktö
ril B. Hamsa Olman da Lord'la bir 
müddet görUpnilttilr. 

Lord Gofenı bu sabahki vapurla 
Plre'ye hareket etmlıtir. Orada da 
huıuır tekilde buz temaslarda bulu
nacak ve doiruca memleketine döne• 
cektlr. 
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DIŞ iCMAL 1 
"'" '"'""""'" "" ""'"'"" """" ....... ~ ··o Ü N Y A H A B E R L E R İ 
Frankonun zaferinden 

sonra 
londrada karıpnazhk komiayonu 

kılı kırk yaran müzakerelerine de
vam ederken, Franko, ltalyan kıta
larının ve Alman tayyarelerinin yar
dımiyle denize doğru büyük bir ta
arruza baılamıı ve ehemiyetli mu
v~ffakiyet elde etmittir. Anlatılıyor 
kı Italya mahmiai olan Franko, bat
t8: Fra~a_a olmak üzere, lapanya hü
kumetının matlup olmamasını iate
yen devletleri bir olup bitti kartı
sında bırakmak iatemiılerdir. Fran
ko tarafından baılanan taarruzun 
muvaffak olması Üzerine Franaa, 
daha doiruau Franaadaki halk cep
hesi hükUnıeti büyük telifa düt
müttü. Çünkü ispanya hadiselerinin 
aldığı yeni cereyan karııamda Fran
sız hükUınetiyle büyük bir zümre 
Fransız efk&rmı birbirinden ayır
nuı.k laznndır. Eaaaen lngilterecle ye 
Franaadaki Konaörvatör efk&rmm 
Lpanya ihtilaline kartı vaziyetleri 
&'Öz önünde tutulmadıkça ispanya 
vaziyeti iyi anlqı;maz. ihtilalin 
bqlangıeındanberi Franaada aai 
cenah zümreler, Frankoya kartı de
rin bir sempati ıöetermiıler ve bu 
letıeralin muvaffak ol.,..amı iate
nıiılerclir. Çünkü bunlar, bir defa 
IQ) fikirlerden korkuyorlar. ikinci
si, Frankonan zaferi Fransız iç po
litikası üzerindd akisler.ini göstere
ceğine ve k.ndilerinin de iktidara 
geçecekleriıte inanıyorlar, yani 
Fran~da aai cenah, Frankonun 
zaferıni,, kendiainin iktidara çıkma-

Katalonyanm büyük bir 
kısmı karanlıkta kaldı 

Japonlar umumi 
ricat hareketine 

başladılar 
Trempi alan Frankistler mühim 

elektrik santrallarını ele geçirdiler 
Hankeu, 8 (A.A.) - Çin tebliği : 

Şimal cephesinde dutman kuvvetleri 
HsufOV muharebesinde uğradıkları 
bozgun üzerine Taierıvang - Ling
şeng hattı boyunca umumi bir ricat 
h,areketine baflamışlardır. Kıtalarrmız 
düfDıanı fuıliaız kovalamaktadır. Kı
talarnnız tarafından dü§nl&na verdi 
rilen zayiat takriben on bindir ... Bun
dan mada bir kaç bin kifi de kıtaları
rııa tarafından aarılmış bir vaziyette 
bulunmaktadır. Bir kısım dilipnan 
kUV"Veti çemberden kurtularak Taierş
vang'ın 12 kilometre timalinde Şifu
yana kaçmağa muvaffak olmuşlardır. 

Salamanka, 8 (A.A.) - Umumt ka
rargi.htan tebliğ edilmi,tir: 

Dün Talarn ve Klaret köyleriyle 
Puigmaaana ermitajını işgal ettik. 

Cenuptaki kuvvetler Noguera Pal
lareaa nehrini ıeçerek Tremp'ı, barajı 
ve su depolarını itgal etmişlerdir. Ke
za bu kuvvetler Vilamithana ve Lapo
bla de Seıur köylerini ve Barselon'un 
iki hattına elektrik veren aantralı al
mı,lardır. 

.~~talonyanm yansı ile bu eyaletin 
muhım bir kıamı elektrikten mahrum 
kalmı~tır. 

Frankistlcr şimdi bilhaaaa iki nok
tayı tazyik etmektedirler: 

1 • Katalonyanın 'imalinde Pallare
aa barajı. Burası bu eyaletin başlıca 
endüstrilerine cereyan vermektedir. 

2 - Katalonyanın cenubu. Frankist
ler buraya cumhuriyetçi İspanyayı i
kiye bölerek denize doğru yaklatmak
tadırlar. 

Diğer cihetten frankistler Tortaaa
nın muhasaraaını ikmal etmek üzere 
bulunmaktadırlar. 

Frankiatlerin Lerida' daki 
a!nı ~ın edecek bir merdiven te- ıxuiyetleri 
lakkı etmektedir. Trempin zaptı frankist kuvvetlerin 

lngiltereye gelince; buıün ildi- Lcrida ccbhesinin her tarafında ileri 
dar~a bulunan hükumet aenıpati iti- harekete tekrar ıeçmelerine medar o
banyle ispanya hükiimetinden zi- lacaktır. 
Yade Frankoya mütemayildir. Fa- Filhakika Tremp barajının 700 mil
kat lngiltere hükUnıeti ötedenheri yon metre mikabı suyu, hükUmetçile: 
~•rıtmazlık aİyaaetine bağlı oldu- rin barajı dinamitle berhava etmelerı 
gundan, kendiai kan--L ·... ec:1· takdirinde frankistler için bir tehldke 
~. • - ı ... enı ı- . 
il aıbi, Franaayı da nriicl&b led teşkil edecekti. Böyle bir au kütleaı 
menetnıiıtir. Hakikatte kan-=-·-Iekn bütün franki.t cephesini aüpürecek. tab. . :r--- ı .. .. 
d' U"I ~anlı~ır. Ortada karıpnazbk inaanları, malzeme vesaireyi eUruyup 
ıye bır vazıyet Yoktur la • götürecek, Lcrida önünde bulunan 

1 • F · panya lf- 1 l"'kas ı 

kesecek idi. Frankistlerin hatlarının 
şimalinde kiin bütün barajların kendi 
ellerine geçmesini bckliyerek geçir
miş oldukları tevakkuf ?evrinden ~on
ra artık hiç bir ~y Lemia cebhesınde 
§Uka doğru ileri hareket icrasına ma
ni değildir. 

Baraelonda mUdafaa 
luuırlıkları 

Barselon, 8 (A.A.) - Hükümet ma
kamları hararetle müdafaa hazırlıkları 
yapmaktadırlar. Sıhati tam olan bütün 
erkeklerin silah altına alınması hak
kındaki Iiararnamenin bugün neşredi
leceği teyid edilmektedir. Fabrikalar
da ve umumi hizmetlerde kadınlar er
keklerin i'lerini yapacaklardır. 

Hergün birçok gönüllüler cebbeye 
aevkedilmektedir. 

İnqıhı -İtılya ınlıpnası 
lllkk111da beyıı kffıp 

Londra, 8 (A.A.) - tnıgiliz - ital
yan anlaf?Nlsının paskalyed~n aonra 
imza edilmesi bekleniyor. Bır beyaz 
kitab halinde netredilecek olan bu an
laşma Avam Kamarasında müzakere 
edilecek ve bafvekil bu münasebetle 
mczkQr anlaşmanın ne gibi §8rtlar 
altında meriyete konulacağını anlata
caktır. 

Bu huau.ata Avam Kamarası görilf
melerinin 2 mayısta vuku bulacağı 
aanılmaktadır. 

Mıaırın Roma elçisi ingiliz - ital
yan göriifmelerinin son ıafbaaına i•
tirak edecek ve Mısırı alakadar eden 
buı evrakı imzalıyacaktır. 

Çin akıncıları timdi Yuşeng bölge
sinde büyük bir faaliyet göstermeğe 
batlamı,lardır .. Şantung'un merkezi 
olan Tsinan'dan altı kilometre mesa
fede Paimapn iatasyonu akın~ıları
mız tarafından .zaptedilmiştir. 

tinde muvallak olamay111<1 

Japonya İngiliz 
müstemlekelerini 

tehdid mi edecek? 
Londra, 8 (A.A.) - Uzak şarktaki 

ingiliz menfaat ve müstemlekeleri 
Japonya tarafından te:hdid edilmekte
midir? İ3i haber alan mahfillerin 
öğrendiğine göre, lnıgiltere hükümeti, 
Japonyanın Çin dıtındaki bölgelerde 
"Tedbini.zce hareketler" de bulun
ması iıhtimali olduğuna dair diploma
tik mümeaillerinden bedbinane bazı 
malıimat almııtır. 

er~e rankoya yardım etmek au- frankistlerin diicr ordular a a .. ın 
retıyle kantan devletlerin b ----------------------------dnn ecl · 1 · u yal'-

Bu maJQmat Japonyanın Çinde kar
tıla1tığı büyük mU.kli14ta ve japon 
halkının h09nudsuzluğuna istinad et
mektedir. 

. ıt erıne müdahale etnı k 
v.azıyeti vardır. Bu da lap•- ~ 
ruae kan ı ı... ....ya AT"e
b. . . ~z l&l&ll tameJlliyle ayn 
ır lfbr. Buıaenaleyh b' 

faıiat dvletlerinin ka ır tara!tan 
taraftan lnıilter . ~ı, dıfer 
7e •6dahaJ enuı u muclahale-
d~ ınüda~:ıı::--eai •e ~r~yı 
kü vaziyet· ib ...ıneıı.tmeaı, bugün-

Fransa Çekoslovakyaya 
olan taahhüdlerine sadık 

İddia edildiğine göre, japon halkı, 
Çin harbının muvaffakiyetsizlikle ne
ticclel)eceğine kani bulunmaktadır .. 
Binaenalayh japon liderlerinin haysi
yetlerini muhafaza etmek üzere Çin
den gayri bir yere müdahale etmeği 
dilfünmektedirler. 

Frankonun 
1 'h~ ebnİftir. Artık 

vaki naz • nlı aı zaferine bir emri 
Jiyor. arıy e bakJnak lazım ee-

Şinıdi herk • 

Hükümetlerin Çekoslovakyaya ve 
biribirlerine karşı vaziyetleri nedir? 

Bununla beraber ba haberler 
Londrada tüphe ile kartılanmr§tır. 
Bu haberler uzak f8rkta yeni askeri 
ve bahri tedbirler alması için ingiliz 
hükümetine kar,ı yapılan bir ihtar 
mahiyetinde telakki edilmektedir. aua) tudur: "ın ahında dolqan 

- Bundan IOnra ne olacak? 
Fransada bir L-"- -b • b::ı_A 

bıet' d • .._ ~.. eaı uau-
Fra:U. evaın. ettikçe lapuıya ile 

. arasındaki lllÜnaMbetler 
g~rgın olmakta devam decel ben-
zıY'OI'. Fakat Franlıtoyu bilnay~ al
tına ala.n, FranJır,_a -·dd4 

. -,, - ı •• ma-
nevı yardımda bulanan ltal)'&llm 

Paris, 8 (A.A.) - .. Havu" Franaa
nın Moekova ve VarfOVa büyük elçile
riyle Praı ve Bükret orta e~çilerinıe 
hariciye nazırı tarafından verilen tali
mat hakkında aalihiyetli makamlar~n 
alınan aarahatler aon günlerde verılen 
mal\iınatı teyid eylemektedir. 

Frama Cekoalovakya'ya olan 
ıeahhüdlerine MJdık ve kanpnazlık aİJ'aeetiyle )'ardımd 

~~unan l~iltennin •aziyetleri ..: Fransa mUmeailleri, Paria hükü.me-
0 ad'"'lcktır? lngiltere ile ltalya ••a tinin Çekoslovakya hakkında aldığı 
~m a •1-.ıücadelenin afırlıiı F~~ sarih kararın bUtün ehemiyetini mez::W. ~e ı::·,..,.a Üzerinde temerküz kQr hü.kümctlerc bildirmek talimatını 

ıte nzı,...., F anlı 1 'l almlflardır. 
mi, ltalyaya mi ~--:L Dl'1 tereye ah ..-•-.-;un eclecek? Franaa, Çekoelovakyaya olan te -
Bir haftadanberi ., hütlerini berbanıi ,artlar altında olur-
dan gelen haberler~ltve Lonc:ll ra1- · .. olllun yerine ıetireceiini reemen te
l' ·· ak 1 • ' 1 --.,p ere - ta -a muz ere ermm apa~ etr f yid eylcmittir. 
d~ toplandıfmı bildirmeln~ir a j!• Çomberlayn dahi Çekoelovakya ta· 
l~terenin hedefi, ispanyayı ,,:,ı7~ arruza uğradığı v~ Fransa da onun 
h:fuzundan .. k~a"!"!'kt~. Vern~ yardımına koprak ihtilafa girdiği tak-

. berlere sore, ihtilil nihayetleıur dlllde İn&iltcrenin alacağı vaziyet hak
b~ayetlenmez, ltalya "ıönüllüleri- k."'\da tereddüde yer bırakmamtftır. 
:"'' .ıeri çekmeli, Baler adalarını B~etıılleyh allkalı hükümetlerden 
1~hlıye etmeli Te lapanya itlerine tema~rinl ve garp devletlerinin 
"'&rlflll&maww taahbüd -:,.,.;.. in- onların afbirliM- de L-~--

·ı "· --... · il nebi ..... e ne receye AGUa& 
I• tere lapanya hakkında bu tekilde g ve lece~ıinl 90rmak .ıamanı ar-
Paaarlıia gİrİfmekle, dolayıaiyle, trk gelmlıtir. 
Frallkonun da yapmak İ•tecliii feYİ Ciri/t bir l>Qfy 

1 tY•1Pıyor demektir. Çünkü ltalyan kı- Bu devletlerin vazi ... et" ~- . 'fttlr 
a arının d ' ) hed f' Pol F " " 1 ço-. gırı ' Frank yar ımıy e e me varan . ~nya, raaaaya bir uked ittifak 

.. o, bu kıtalarm yardmımdan ıle baglıdır. Ve 7 mart 1936 da bütiln 
;nuatafni kalır kalmaz, derhal bun- teahhütlerini yerine &etinne w ha 
d ~ S•ri çekilmelerini ve Baler a- olduiunu açıkça bey.o eylem~:tir ;:. 
F:;nnı tahliye etmelerini istiyordu. kat Polonya ile Çeka.lov-ak,,aara.. nda 
b at kendi bqma kalsa, belki de hiçbir muahede yoktur. Bundan ~fka 
k=· kolay kolay yapama:sclı. Şimdi iki devletin kartılıklı nıtlnaaebetıerl 
lapaı: menf aatl~ . b~kımmcla~ ~a ekseriya mütkül safhalar araeylemek
tild .. lanıa tahlıyeaau Ye kendı ıa- tedir. 
in ; ıne aa.hib olmasmı iateyen bir Romanya Frama ile o kadar 88rlh 
Ya~ı tere çıkmıftır. Ve buna ltal- -------------
lap • enı~ze etmektedir. O halde ikinci yolu takip etmiyecektir. Bu
Yet~J'a ihtilali nihayetlenir niha- nunla beraber, Franko'yu kaza~ 
1 elllllez, lnailtere ile Frankoyu mıı, lapanyada f&fİM rejiminin 1n11-

n:P0a i9lildalini tehlikeye koy- •affaki,.tini temin etmit olmanın 
da .. 

1~!•Yenlere kartı, &JIU cephe- terefi de lallıdi.U.. aiclclir. Eaa•• 
e lrortiyoruz MUMOlini ,....ı meeelelerine çok 
ltalya F .nk 1 ·ı . . -L • 1--=-•tere f 

ID'Ünaaebettra o. apb~lmeyaaık • •.• ıyı woemi)'et YWIJ'OI". ..._.. men a-
l . • reçme ı ıçın ya at meaelel.-ine ehemiyet ftl"Clifi Iİ
k~P~ya lflerine müdahale etmemeli bi. Biri ,....,. öteki de menfaate •· 
·~· u •urette ihtilali çıkarhıak ve hemiyet •erdifine ıCW., lngiltere ile 
~ •

1 ~edenberi buna )'ardan etmek ltalya, lapanya ihtilllindea dolan 
IÇ~n &l'fılık olarak bir teY almama- yaziyetin tufiy .. inde 11)'11t&.bilmeli
~~ Yah~d da bir teY almaya te- dirler. lngiltere eYİnnİf çeYİnnİf, la
tere s 1edtp de açıktan açıla lqil- panya ıımı, ı•ne kendi menfaat
rn - ~ •Paaya cephesiyle ku,dat- lerine unun bir cereyana dökmüt
a~, l'~ze alnıalıdır. Muuolini "re- tür. 

b .. cle•let adamı olduja ~ ~Ş.ESMER 

teahhütlerl ihtiva etmiyen bir muahe
de imzalamıttır. Böyle bir muahede ol
mamakla beı;aber iki memleket aruın
daki aamimiyet o kadar derindir ki, 
onlarııı anlqmuı ula ciddi manialara 
uğrayamaz. 

Sovyetler birliğinin fransız - çekos
lovak muahedesi Uzerine Çekoslovak
ya ile akdettiği muahedenin tatbika
tında bu memleket ile Romanya ve Po
lonya arasındaki münasebetler haya
ti bir ehemiyeti haizdir. Fransa, her· 
hangi bir Avrupa itllifıA takdirin~e va
ziyetin ne olacağını katı olarak bilmek 
ieter. 

Diplomatik mahfiller Japonların, 
japon politikasında haysiyet mesele
sine atfedilen ehemiyet göz önüne a
lındığı takdirde bile, uzak şarkta yeni 
ihtilatlar ihdas edebilecek mevkide 
bulunup buluıunadıklarını suale şa
yan bulmaktadır. Her halde Japonya
nın Çinde &üçlüklerle karşılaştığını 
görmek Londr131. memnun etmekte
dir. Çünkü bu suretle Roma - Berlin 
- Tokyo meselesi zayıflamakta ve de
mokrasilerin mevkii kuvvetlenmekte
dir. 

• 
Anşlusun yenı bir neticesi: 

Macaristanda da yahudi 
aleyhdarhğı başladı 

Bunların vaziyetini 
üzere bir kanun 

tesbit etmek 
hazırlanıyor 

B d peıte 8 (A..A.) - ffükümet, ''memleketin iktiaadi, kült~-
1 uf nna 1 ed'ebAı ve artıiıtik hayatında yahudi nüfuzunu'' tehdıd 

re, e , b" kan · · · bu ·· l 
etmek için Yiai aalihiyet iatiyenbal 1~ uabun Pd~IJ9!ın.ı . :kf par •: 
mento,a tevdi edecektir. Bu ıa _a a Y ı enn ııtır umumı 
olarak yflsde yirmiye indirilecektır. 

Matbuatta, tiyatro ve filmlerde ya- mik branıtaı: için t.atbik edilen tekil~e 
pılacak ıslahat, matbuat ve tiyatro oda- ~u4dlledre aıit aruı1 paktrçalaO::~! 
lan tarafından temin edilecektir. e erp 1 ey eme e u.-.u 

• rak bi edilen yan etmittir. 
• Yüzde yirmı ola tet t Hilkümet bugün aynı zamanda 
nisbct 1-8-1919 dan önce tanassur eden matbuat ...ı_ 1 · t hakkında da 
h .. . ha 'b 1 ya- ve n•a e neınya ı 

arb malQlu veya eskı mu n ° an bir kanun liyihaaı tevdi edecektir. 
hudiler için arttınlacaktır. Avukatlar, • A 

mWıenıdiaıer, doktorlar ticaret ve iktı- Kanun aRfluaun en cıdtlı ne-
aad memurlan hakkında da aynı ted- ticelerinden biri aayıl.ıyor 
birler tatbik edilecektir. Macariatandald yahudilerin yeni 

Kanun tedricen bet ve on sene için- atatUsUnil teablt eden bu kanun anılu
d.e, yalnız matbuat, tiyatro ve film ipe- sun en ciddi neticelerinden biridir. 
nnde 1939 senesi eonundan önce tat• Liberal mahfillerde söylendiğine 
bik edilecektir. göre, bu statil büyük bir haksızlık teş -

Hükümet, kanunu tatbik etmek Is- kil etmektedir. Fakat bu mahfiller bu -
temiyen müeneseler nezdine kontrol gün bahia mevzuu olan meselenin ada
memurlan gönderebilecek, hattl vahim Jet prenaiplerini muhafaza etmek değil, 
haller karııaında kalındığı zaman fab- pratik bir meseleyi halletmek olduğunu 
rikalann mlllileıtirilmetdni derplf ede- itiraf etmektedirler. 
bilecektir. Saf cenah mahfiner, bUyUk bir 

Daranyi, hWdlmetin diler ekono • memnuniyet izba[ etmektedirler. 

Profesör Pitar İstanb 
ikinci konferansını ve ' 

ilk tarih devirlerinin Profesör 
muhtelif ·insan 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Profesör 
Pittar, ikinci konferansını vermittir. 
Profesör ezcümle demittir ki: 

"- Jeoloğlar, arzın tarihi dört bü
yük fnla taksim etmişlerdir ki fUnlar
dır: ilk, ikinci, üçüncü ve dördüncü 
devirler. İnsan hiç fÜpheaiz, üçüncü 
devirde zuhur etmiştir. Fakat bunu 
henüz kepedemcdik. Dördüncü devre
ye fasan devri demek mümkündür. 

Bu dördüncü devir, bllflıe& iki jeolo
jik ve arkeolojik .zamana taksim edil
miştir: jeologların p~i&toeien'i arkeo
logların paleolitikine (yontulmu§ taf 
devri) ve jeologların Holoaen devri 
arkeologların neolitikine (cilalı taş 

devri) tekabül eder. Paleolitik, Şe-l~on 
deniLcn devir (Şeb, Bahri era.zi) ile 
başlar ve bu devri Atölen devr.i, (Af<>l, 
Sam departmanı) takih eder. 

Şelloen devrinin mümeyyiz vufı, sı
cak ve rutubetli bir iklimdır. Bunun 
delilini nebatat ve hayvanaun cinai i
rae etmektedir. Paris arzında Kanari 
defneleri denilen nebatat kendiliğin

den yctiJlllektedir. Nehirlerin kıyıla

rında kadim filler ve bir nevi gerge
danlar dolaşır, sularda hipopotam ve 
bugün ancak Afrika ve Asyanın sıcak 
mıntakalarında mevcut olan naimeler 
yaşar. 

lnunlar, henilz mağaralarda Y8.f8-
mamaktadırlar. lnaanlar, mağaraları 
ancak aoğuk devrede işgal etmeic baf· 
lar. İnsanlar, yol yamaçlarına yer
lepniflerdir. Av hayvanatı çoktur ve 
avcılık kolaydır. Bu insanların adedi 
fazla değildir. Bu inea.nların bugünkü 
avusturalyalılar ve befimanlar &ibi u
fak kabileler tepil etmit olmaları 

muhtemeldir. 
Silah ve llet olarak kullandıkları 

b&flıca ilet, böbrek 'eklinde bir çak
mak tafı olup kenarları htr taraftan, 
orta yeri badem şeklini muhafaza ede
cek •urotte, kıvrumıştır. 

İklim tahavvillleri devri olan ve so
ğuğun aıcak devre yerine kaiın olduğu 
Aşölende bu teknik bakidıir, fakat if 
çok daha ihtimamlıdır, lunarlar, kü
çük parçalar koparılmak ıuretiyle ye
niden yontulmuş ve bir ağız vücude 
getirilmiştir. Bu insanların bakiyele
rinden pek az bir şeye malikiz. Bu bu
lutlar ve rökonstitüsiyonlar ileride i
zah ve tefrih olunacaktır. 

Şelloen medeniyeti hakkında insani
yetin ve menşeleri noktai nazarından 

tiplerini anlattı 
eush bir eheımiyeti haiz bir mesele 
mevzuu bahis olur. 

Aaya ve Afrikada olduğu. gibi Avru
pada da şelen müstehaaeLcr~ne.tesadUf 
edilmekte olduğundan bu ıhtıra'ı.n bu 
üç kıtada aynı amanda yapılınıf olup 
olmadı~ı, yalnız bir noktada ya~ıla~ 
bu ihtiram müteakiben her tarafa ıntı
şar edip etmediği suale f&Yan görülür. 
Bu hususi bir noktai naza.dan bakılır
u, ~ek mente veya müteaddid znc:n~e 
me11elesi demektir. Amerikaya ıclınce 
mesele daha ziyade naziktir. Şelen 
manzarası ar.zeden ve Trentonlaıda 
bulunmut olan aletler hakikatıcn bu 
ıelen devresine mensub iee Amerüca:
ya ilk nüfuaun yerlCflilClıi hakkındakı 
fikirlerimizi yeniden gözden ıcçirmck 
icab eder. 

Müateriyen - Dordonyidc Mo~ 
mağarası - devri, soğuk bir devredir. 
Bu devre, baflıca bir cumudiye devre
sine tekabül eder. lnaaıı lletleri artık 
evelki devredekilerin aym delildir. 
Aletler, daha büyük parçalar kopar
mak suretiyl~ Huır edilmiftir. Bunlar 
makaslar, kazıma iletleri, ucu aivri l· 
lctlerdi. Bunlara el lletlıeri deniliyor· 
du, fakat bilihare tap takılarak mıa
rak haline getirilmit oldukları mubak· 
kaktır. İlk defa olarak inaaıı, bayvua
ların kemiklerini kullanır, fakat bun
lardan hücum iletleriııi ancak iatianal 
olarak imal eder. 

~ne insan tarihinde ilk defa olarak 
inaan, ölüleri için mezar vUcuda ıeti
rir. Kablettarih arkeolojinin mileasiai 
Gabriyel dö Martiyye, buna inanmı
yordu. Fakat hlöiae, muhakkaktı. Bir 
çok defalar ve muhtelif yerlerde bu
nun delilini elde ettik. N•f ekaerıya 
bükülmiit olarak bir vuiyet ayinine 
göre gömülmil§ idi. Naaıuı yanına öte
ki dünyada aeyahatini icra edeıbilmeai 
için yiyecek, içecek, tlet ve e.liha ko
nuluyordu. Amerikalı porujların me
zarları her noktadan böyle ayini hatır. 
latır. 

Avrupanın muhtelif yerlerinde (ve) 
hatta lGalile de) yapılmıt olan muhte
lif ketifler aayes.inde bu devre insan
ların insan ırkının karakterleri yeni 
b8ftan vücuda ıetirilmittir. Önümüz
deki konferanslardan birinde bu mae
le mevzuubaha edilecektir. Bu &ünlük 
tunu aöyliyeyim ki bu imanlar, timdi
ki inaaıılardan zahiren çok farklı idi
ler." 

İtalyan ve alman topları 
Cebelüttarık 

boğazını tehdid ediyor 
Lord Faringdon bu hususta 

Lordlar Kamarasında izahat verdi 
Londra, 8 (A.A.) - Lordlar Kamaraaında, Lord Farinado~ 

Cebelüttank Boğazınm her ikıi tardmda, Frankom hpanya ile 
lıpanyol Fasında tahkimat yapılmıt Ye bu sahillere alman ft İtal
yan bataryalan yerleıtirilmit olduiunu bildimıit Ye hükümetin 
dikkatini bu İ§ üzerine çelmıiftir. 

Lord, katiyen emin bir kaynaktanr----------------

~:::~~rSS~i: ~:·~.~~~~~!] 
ğazı geç.ilme:.z bir hale getirebileceği
ni ve Cebelüttarık limanının da her 
türlü ukerl ehe1niyetini ortadan kal
dıracağını kaydederek hü.k:Umetten ne 
gibi bir tedbir almalı dilflindüğiinü 
ıormuıtur. 

Hükümetin aldığı tedbirler 
Hükümet namına beyanatta bulu

nan harb müateprı Lord Strankona, 
hükümctin bu meseleyi uzun zaman
dan beri incelediğini, bu iatihklmla
rın iç harb batlangıcında Franko la
panyaaı kıyılarını müdafaa için kurul
duğunu söyledikten aonra, bu iatib
kamiardaki topların İngiliz ü.Hü için 
hakiki bir tehlike tefkil edemiyeceii
ne dair millt müdafaa nazırı lnakip'in 
27 temmuz tarihli beyanatı ile, icabın
da bu meseleyi entemuyonal aa.hada 
bahis mevzuu etmek hakkını lnıilte -
renin muhafaza eylediğine dair olan 
hariciye nazırı Eden'in 19 temmuzda· 
ki sözlerini hatırlamıı n demittir 
ki : 

..-Hükümetin bu hareketini deiit
tinneaini icabettirecek eurette vui
yette bir değişildik olduiundan malQ.. 
matımız yoktur. Fakat Lordun eliııd~ 
bulunan malQmat hUkümetin malik 
olduğu malQmata uymuyor. B~ • 
leyh keyfiyetin yeniden tedkiıki ı~ 
mezk(Uo malOmatm harbiye nesaretı 
emrinde bulunduruım..1111 Lorddan 
rica ederim.. 

X Antakya - Son cünlerde Süvey
diyede ölen Şeyb Maruf un oilu HU.e
yinin cenaze narn.a.a 120 türkün de itti· 
rlldyle ilk defa olarak Antakya müftü
sü tarafından kıldmlmııtır. Bu namuı 
alevilerle türkler yanyana olarak bera
berce kılmıflardn'· Cenazeye ittirik e
den alevi ve tiirk mevcudu bin kiJiyi 
bulmuıtur. 

X Prai - Alman partili koncreal
nin bu ayın 23 ve 24 ünde toplanmuı 
kararlaıtınlmlf tır • 

X Aclia • Abeba - Habeıiatan umu· 
mi valisi Dilk d' Aoata apandiaitten ame. 
liyat olmuıtur. Sıhi vaziyeti memnuni
yete ..,andır• 

X 8iıGıinsam (Alabema) - Alaba
ma'nın f8rlanda birçok ıehir ve kay. 

balarda çıkan bir kaıırca neticesinde 
sekiz kiti ölmUt ve altınıı kiti yaralan
mifbr. 

X Vart0va - Vilna ne Kovno'yu 
blrleftiren demiryolunun tamirleri Uc
mal olunmut ve ilk tecrübe treni de bu 
yalıdan PÇIDİftir. 

X Vm'fOn - fon Ribbentrop'un 15 
niaana .doğru Polonyaya yapaeafı ziya· 
ret tehır olunmuttur. Bugilnkil hldiee
ler alman hariciye numnın Berlinden 
aynlmuına imktn vermemektedir. 

X Briik1el - Belçika eenatosu, ha
riciye bUdceainin heyeti wnumiycaini 9 
muhalife kartı 106 reyle laıbul etmlf
tir. 6 müstenkif vardır. 
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Ust Yüzba§ı Hafız kaptanm kla

TUzluğuyla boğazdaki mayn tarla
ları arasından siizülmcğe ba.§layan 
küçük Nusret 5 mil süratle ve Ana-
dolu sahilini takip ederek afağı in-
meğe devam etti. Bacadan ne du-
man batta ne de kıvılcım çıkmıyor, 
bütün mürettebat yerli yerinde ve-
rilecek emri bekliyordu. Makinelerin 
muttarid sesleri ve bordaları yala
yan suların hışırtısından b<lJka hiç bir 
gürültü işitilmiyordu. 

Hava ılık, deniz durgun, tan yeri 
yavaş yavaş ağarıyor, Anadolu sahi
li sisler altında hayal meyal seçili
yor. Boğazın medhali hemen hiç 
görünmüyor. Bu; Nusretin ~ gör
mesi için tam ıstenen hava idi. Ak· 
si halde nede olsa bu gemiyi düş
manın gözünden saklamak mümkün 
olamıyacaktı. 

Komutan ve klavuz, ellerinde 
dürbün mütemadiyen etrafı gözet
liyorlar, maynla....,n döküleceği yer
leri kestirmeğe çalışıyorlardı. Niha
yet ortalık hayli ağarmıştı ki mayn 
dökecekleri yere geldiklerine kati 
olarak karar verdiler. lngiliz ve 
Fransız filoları boğazm ağzını kap· 
)ayan koyu sesin arkasmda stim tut
makla metgul iken bugünü onlara 
zehir etmekte büyük hisse sahibi 
olan küçük türk gemisi de maynla
rınr birer birer dölaneye başladı. 
NUSl"et Erenköy istikametini geçer· 
ken birinci maynın fonda kumanda
sı işitildi, sabahın sessizliğini can
hıraş bir zincir sesi ve arkasından 
koca demir kütlesinin suyu yarma
sından husule gelen gümbürtü ihlal 
etti. Ve bunu hep aynı kumandalar 
ve aynı hı§rrtı ve gürültüler takip 
eyledi. Biraz sonra Nusret sancak· 
tan bir devir yaptı, poyraz rotasına 
seyre ba§ladı. Ta,ıdığı 26 maynı İr· 
tı"batsız olarak bu sulara bıraktı. 

Yazan: M. Şevki Yazman 
,,.. 

Çanakkale Bağazına bir bakış 

.:· ~· ;.;;y,ffe;~, 
. ~!1'..~":İ' 

Çanakkale Hamidiye lıtihkamlarındaki Türk topları Gün tamamen ağardığı vakit Nus
ret kondis.ine verilen bu büyük ış.ı 
düpnana sezdirmeden başarmış ve 
aon süratle geldiği yoldan geriye 
doğru harekete geç.ıniı bulunuyor
du. Düşman fi?osu Nusretin ağısını 
döktü_ğü sularda zafer kazanmak ü-

bi~iml~ bir~ik.te. h~b ede.~ alma~ / hasarat; Baykuş mevkiindeki bir 
~utt~fı.~lerımız:~n bıle d~§eceklerı projektörün aynası kırılmış, Çanak
bır suru strat~Jık ve taktık hatala- kalede bir kaç ev yıkılmış ve hayli 
rm bu bizi iyi anlaınaınak kusurun- de yanmış. 
dan ileri geleceğini de ileride göre- Bizimkilerin mermi sarfiyatı §Öy-
c:eğiz. ledir: · • ... ... 

l 
Mahkemelerde 

1 

Ev sahibi ile klraa arasindil kiYll 

Bir kapı yüzünden saç 
saça, baş başa girmişler 

Ankara: 

Öğle Netriyab: 13.30 Karışık pli~ 
nefeiyatı - 13.SO Plik: Türk musı kisı "! 
halk ıarlı:rlan - 1'4.15 Dahili ve hariCI 
haberler. 

Akıam N-riyatı: . 
• ...,..~ 18.30 Plfik neşrı· 

yatı - 18.35 Çocuklara Karagoz \Kuçıı~ 
Ali) - 19.15 '!'ürk musikisi ve halk şafl'I• 
ları (Servet Adnan ve arkadaşları) - 20.00 
Saat ayarı ve arabça neşriyat - 20.15 Turk 
musikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rııa 
Sesgör ve arkadaşları) - 21.00 Hukuki 1:0' 
nuşma: Süreyya Anamur - 21.15 Stüdyo 
salon orkestrası: 1 - Leopold: Hungaria. 2 
- Lepold: Russisches Echo. 3 - Lanner: 

Davacı yerinde kısa boylu ihtiyar 
bir kadıncağız, suçlu yerinde de fır
sat düşünce çok ve çabuk konuşan 
kahve rengi mantolu 30-35 yaşların
da bir Bayan. ... 

Davacı Bayan Safiye iddiasını 

şöylece toparladı: 
"- Bu Zehra hanrm benim kira

crmdır. Evimin, onun oturduğu kıs
mında bana aid bir kapı vardır. O ka
pıyı alıp da yerine taktırmak için bir 
gün kapısını çaldım. ustada yanımda 
duruyordu. Dedim ki: 

- Zehra hannn kızım, kapıyı a.çı
vcrdc şu kapıyı alalım, hazır usta da 
gelmişken taktırrvcrelim evladım ... 
Ben böyle güzel güzel, tatlı tatlı ko
nuşuyordum. Meğer başka türlü ko
nuşmak lazımmış. Sonradan anladım. 
Derken efendim beni içeriye aldı ben 
de sandım ki, kapıyı almak için giri
yorum. Fakat Zehra beni odaya so
kar sokmaz arkamdan kapryr çat di
ye kapatmasın mı? Beni önüne alrpta 
saçlarımı yolmağa başlamasın mı? Bu 
da yetmemiş gibi evladım, yumrukla
mağa başladı. Ben ihtiyarım; bu ka
dar dayağa nasıl dayanırrm. Çırpın

mağa başladım. Sonra da kapıyı açtı, 
tekme ile beni taş merdivenlerin üs
tüne yuvarladı. Üstelik bana söğdü 
de, hakaret de etti. Demediğini koma
dı. Ben kendisine hiç bir şey yapma
dnn, söğmcdim. Bütün konu komşu 

şahidimdir. Kendisinden davacıyım ... 
Davacının şahid olarak gösterdiği 

usta. hadiseyi Bayan Vasfiyenin an
lattığına yakın bir şekilde anlattı. Fa
kat tam kapıdan çıkarken, kalabalığın 
arasından, suçlunun kocası olduğu an 
laşılan bir zatla aralarında şöyle bir 
muhavere geçti. O zat şahide dedi ki: 

- Allah tan korkmadın mr? İş böy 
le mi oldu idi? Doğrusunu niye söy
lemedin? 

Şahid, ben bildiğimi ve gördüğü
mü olduğu gibi naklettim. Diye ce
vab verdi. Fakat şu tehdidi de yedi: 

- İyiya görüşürüz, sonra .... 

de, can bu tabii korktum. Bayan Vas
fiyeyi kucakladığım gibi kapı dışarı 
çıkardım. Yoksa kendisine ne vur
dum, ne de hakaret ettim. 

Cüssece öbürünün en az iki üç "mis 
li olan suçlu: 

- Benim üzerime atıldı beni bo-

Die Verber - 22.00 Ajans habederi - 22.15 
Yarınki program. 
t~tanhul : 

ğacak sandım. ' 
Derken d' ı · ·ı · h · Ögyle Ne•riyatr. ın eyıcı er de gayrı i tı- Y 12.30 Pllkla tür' 

yari bir gülme arzusu doğdu. musikisi - 12.50 Havadis - 13.0.5 - J.' 
.. Evrak t~t~i.k edildi, icabr düşünül- Plakla türk musikisi. 

du. Ev sahıbı ılc kiracı davasınrn ka- Ak N 
rarı şudur: şam eşriyatı: 

18.30 Konferan-= 
Biribirine karşılıklı olarak sögm-c- Eminönü halkevi namına Kemal Altan (MY 

mar Sinan) - 18.50 Eın.inönu halkevi gor 
den ve gene Safiyeyi döğmeden zan- terit kolu tarafından bir temsil - 19.lS 
lı hüviyetleri mazbut Vasfiye ve Zeh- Konferans: Üniversite namına: Doçent G,.. 

lib Gliltekin (Hayatı ucuzlatmak için o.I 
ra haklarında cürmümeşhud kanunu- gibi tedbirler almalıdır) - 19.55 Borsa ha• 

f"k l berleri - 20.00 Necmettin Rıza ve arkr 
na tev 1 an yapı an duruşmada, Zeh- daşları tarafından türk musikisi ve halk 
ranın Safiyeyi bir gün işinden alıko- ıarkılan - 20.45 Hava raporu - 20.48 ö• 

ak k"ld d"'Yd·· v.. nı.er Rıza tarafından arabça söylev - 2ı.oO 
yac şe ı c og ugu Zehranın 1 Bclma ve arkadaşları tarafından türk mu• 
mücerred inkarına rağmen rüyete •ikisi ve halk şarkıları (Saat yan) - 2ı.4S 

.. . . ' ORKESTRA: 1 - Çaykovski: La bel o bul 
mustenıd şahıtlerle anlaşılmıştrr. Bu dorman. 2 • Röbstayn: Lihtertans. 3 _ Mc-
yüzden Zehra 25 lira ag-rr para ceza- yerbder: Dans dezonbr. 4 - Manfred: Babİ 

pa~a - 22.15 Ajans haberleri - 22.30 
sına mahkum edilmiştir. Söğmeye gc- Plakla sololar, opera ve operet parçaları ...,. 

• 22.50 - 23 Son haberle t · ·· iiıl lince: Safiye ve Zehra arzuhallarında programı. r ve er CS\ gun 

her ne kadar kendilerine hakaret e- A \TU}>a : 

dildiğini söylemekte iseler de dinle-
nen şahidlcr bu hususta tamamen ade-

mi malumat beyan etmişlerdir. Zehra-
nın Vasfiyenin biribirlcrine söğdük

lcri anlaşılamamıştır. Binaenaleyh 
söğmc suçundan her ikisinin de bera

ctine ve yeni delil ikame etmiş oldu
ğuna göre ayrıca 400 kuruş ilam har-
cının da suçlu Zchradan alınmasına 
karar verilmiştir.,, 

Suçlu önden, davacı Safiye de sük-
lüm büklüm onun arkasından salon
dan çrktrlar. 

Oç ayhklar1nı almada11 
ölenler 

OPERA VE OPERETLER: 20 Prai
Varşova - 20.30 Rçn _ 21 Milano 

ORKESTRA KONSERLER! v·E SEN• 
FONlK KONSERLER: 19 45 Droytviç _. 
20 Sottens - 20.30 Brüksel. Paris. P.T.T .. 
Strazburg - ~1 Roma - 21.15 Lüksernburg. 
Monte Cenerı - 22.20 Kopenhag _ 22.Jll 
Tul uz. 

ODA MUSİKİSİ: 11.30 Lüksemburg 
SOLO KONSERLERİ: 17.15 Varş~vı 

- 18.25 Stokholm - 21.45 London . Rec• 
yona!. 
N~FESLt SAZLAR (Marş v. s.): ıı.5 

Prag - 13 Stokholm - 18.30 Beromünstet 
- 23.15 Var'.'iDva. 

ORG KONSERLER! VE KOROLAR: 
20.5 Stokholm - 20.20 Beromünstcr. 

HAF!F MÜZİK: 6.10 Kolonya - ~.30 
Alman ıstasyonları - 7.10 Kolonya - 8.30 
Frankfurt, Kolonya - 17 Alman istasyon• 
lan - 21.45 Budapeşte - 24 ila 3 AlmaJS 
istasyonları . 

HALK MUSİKİSİ: 10 Alman iıtaıryow 
lan - 24 Keza. 

DANS MÜZİÖİ: 22 Bcromünstcr Flo
ran~a, Liyon - 22.15 Stokholm -' 22.20 
Pra~ - 23 Budapeşte ,Lüksembur~, Liyoa, 
Parıa. 

midiyle vira deınir işaretini bekler- De 1 ..... _..._, ı i bl Aded 
ken küçük ve kahraman türk gemi- ft Z munanıuv lflft ft İ~OSU Anadolu Hamidiyesinde 35,5 

Onlar görüşe dursunlar, Bayan 
Zehra nıüdafaasına baılam19tı bile ... 
Suçlu, asabi asabi konuşuyor ve neti
ceden pek emin görünüyordu. 

Uç aylıkların verilme zamanının 
gelmesinden sonra üç aylıklarını alma
dan ölen mütekaidlerle yetim ve dulla
rın varislerine bu üç aylık maaşlarının 
tamamen verilmesi Finans Bakanlığın
ca kararlaştırılmıştır. 

Deni%1ide dokumacılığın 

ıslahı için tedbirler 

si Çanakkaleye ulaşmı1 ve orada da Her İşte olduğu gibi muharebenin luk 19 
duramıyarak ba§ka işler ve başka de bir bJançosu vardır ve bu bJin- Anadolu Hamidiyesinde 24 lük 60 
hizmetler için Istanbul yolunu tut- çoya nazaran muharebenin hangi Dardanos 115 
muş bulunuyordu. Tarihte ve Nus- taraf İçin karlı veya zararlı oldu- Mesudiye 108 
ret büyüklüğünde hemen hiç bir ğu tayin olunabilir. Çanakkale de- Namazgah 33 
gemiye nasib olmıyacak derecede niz muharebelerini de daha iyi an- Rumeli Hamidiyeai 93 
bir muvaf fakiyet temin eden bu lamak için bu bli.nçoya göz atmak Soğanlı mantenli 18 
tuzaktan lngilizler ancak zırhlılan mutlaka lazımdır. Tenker havan 17 
suyun içinden çekilir gibi denizin Bizim zarar hanesine kaydedile- Obüs birinci tabur 897 
dibini boylamaya başladıktan aonra cek zayiatımız §Öyle: Obüs ikinci tabur 142 
haberdar oldular ve mağrur İngiliz Anadolu Hamidiyesinde bir 24 Obüs üçüncü ta.bur 426 
amiralının İçerisine ancak o vakit lük top harab olmu, kı§la yıkılmış; 
büyiik korku girdi. Çimenlik tabya.smda cephanelik Ceman 

Kendisine daha bu sabah bu su- patlamış, 24 lük bir top harap ol
lardan dönen mayn tarayıcı gemile- muı i 

1938 

(Sonu var) 

Müdafaasına şöyle başladı: 
''- Hadise günü ev sahibimiz o

lacak bu Vasfiye hanım geldi. Kapı
mı çaldı, gittim açtım. Benden sert 
sert kapıyı istedi. Ben de tatlılıkla 
şunu söyledim: Vasfiye hanımcığım 
iyi, güzel ama, benim şimdi kocam ev
de yok ... O yokken ben iı.asıl veririm 
kapıyı? Akşama kadar sabret, gelsin, 
danışayım kendisine ve kapını vere
yim. 

Bunu der demez, üstüme atıldı e
fendim, benim boğazıma sarıldı. Ben 

rin komutanı kati olarak bu sulann Rumeli Hamidiyesinde 35,5 luk-
mayndan temizlenmiş olduğunu lardan birisinin döşeme ve rayları, ~1 llll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh .. 

Kastamonu belediye 
reisliği 

Kastamonu merkez belediye reisli
ğine avukat B. İzzet Akayın intihabı 
hakkında Kastamonu belediye medi
since verilen karar yüksek tasdike ikti
ran etmiştir. 

(ocuk Esirgeme Kurumu 
ııhpnuını aeniıletiyor 

söylediği gibi bir gün evvel isi uçan çarh tekerleği harap olmuş, diğeri- : Yazan: Alexiı T olstoi No: 53 ~ 
tayyareci de bu sozu söylemişti. nin nişangahı, matafurası kırılmıştı. : : Doğum ve kadın hastalıkları mütc-
Bunlarda bir yanlışlık yoktu. Yalnız Rumeli Hamidiyesinde dört topun : : hassrsı Dr. Muzaffer Scz~r Çocuk E 
bu iki zaman arasına sığdırılabilen yan divarları yıkdmı,, : - sirgcmc Kurumu Genel · Mcrkczin-
türk kahramanlığı hesaba dahil e- Namazgah tabyasında kısa 21 lik - ;: de fahri olarak doğum ve kadın 
dilmem~ti. Zaten lngiliz ve Fran- ve 24 lük iki top harap olmuş, = - hastalıkları muayenesini ve tcdavisi-
aızların uğradıkları hezimetlerin Halilelinde bir sahra cepane ara- : : ni deruhte etmiş pazartesi, perşembe 
bütün sebebleri bu yanlış hesabda bası 48 mermisiyle berhava olmuş. : : ve cumartesi günleri saat 9.30 dan 12 
olduğu gibi bizzat bizim içimizde ve Diğer bataryalarda ufak tefek 1 ~--- : ye kadar hastalarını kabule başlamrş-

Denizli, 8 (A.A.) - Dokumacrlığırı 

islah ve sıtandarize edilmesi için tica· 
ret odasında yarın bir kongre yapıla• 
caktır. Bu kongreye vilayetin doku· 
macıltk. teşekküllerinden başka civar 
vilayetlerdeki dokumacılar ve Sümer .. 

bank murahhasları davet edıimiştit. 
Sümerbank beş kişilik bir heyet gön
dermek suretiyle kongreye i§tirak e .. 

dcccğini bildirmiştir. Civar vilayet 

dokurnacrları murahhaslarının gelece• 
ği öğrenilmiştir. Kongrenin bil'.sOk 
faydalı kararlar alacağı umı·.'makta• 
dır. 

Adliye teftiş ~yeti reisliği 

Açık bulun:n Adliye Bakanlığı tef
tiş heyeti rn'sliğine birinci sınıf adliye 
müfetti~\:rinıden B. Sezai Bilge tayin 
edi)n:ı.'ştir. ~ I trr. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: -~~--~--------~~~·~-----~-~·~~-~ = :ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı• Bugün, on bin kişilik bir kalabalık 
bütün kapılarından Kremlin'e girip 
Petronun isyancı ve haydud Fedka 
Şakloviti ile arkadaşlarını yakalaya
rak, zincire vurduktan sonra Ayatri
yaya getirilmesini emreden bir name
si suretini göstere göstere "Bize Fed
ka'yı teslim ediniz!" diye bağırdı; tıb
kı bir kaç sene evci "'Nikita üladkofu, 
Kuzla Çcrmniyi, Obroska Pekof'u, pa· 
pas Mcdveefi bize teslim ediniz!'' di.
ye bağırmış olduğu gibi... 
Muhafız kıtası erleri silahlarını a

tıp kaçtılar. Saraydaki uşaklar, kadın
lar, kızlar, maskaralar ve cüceler mer
diven altlarına ve mahzenlere gizlen
diler ... 

Sofiya. nefes nefese, Vasili Vasili
yeviçi kolundan tutup kapıya doğru 
çekerek: 

- Çık, bu hayvanlara söyle ki Fedor 
Leontiyeviç'i kendilerine teslim ctmi
yeceğim, dedi. 

Vasili Vasiliyeviç. yarı şuursuz, bü
yük medhal merdivenine çıktı. Kesif 
ve tehdidkar kalabalık Vasilinin sura
tına kin, hararet ve kerih sarmısak 
kokusiyle dolu nefesini üfledi .. Gözle
rinin önüne karğı, kılıç, bıçak uçları 
uzandı. Bir kaç kelime bağırdı (söyle
diklerinin kendi de farkında değildi) 
ve kapıya doğru, adeta sürünerek, ge
ri geri geldi. .. O anda kapı, bir çok o
muzun dayanmasiyle çatırdadı. Vasili 
Sofiya"'yı yüzü gözü bembeyaz, bakış
ları sabit, gözleri aklarına karışmış 

-gördü. "Onu kurtarmak imkanı yok ... 
Teslim et ..• " dedi. Ve kapı parça par- : 

ça oldu, halk içeri hücum etti .... Sofı- : 
ya sırtını Vasiliye dayadı ... Bu vücud _ 
Vasilinin üstüne bir yük gibi çökü- : 
yordu ... Onu tutuyormuş gibi yaptı... : 
Sofiya, kalın sesi ile bağırarak Vasili- : 
yi itti, koştu ... İkisi de biraz sonra taht : 
salonunda tekrar buluştukları zaman : 
Fedka Şakloviti'nin korkunç feryadı- : 
nı işittiler .. O çarevnanın hamamında 
ele geçirilmişti... : 

Bununla beraber Vasili Vasiliyeviç : 
henüz kaçmıyordu. Yol arabası onu : 
her akşam hizmet kapısının önünde :E 
bekliyor, kahyası ile bir kaç ihtiyar : -hizmetkar da mabcyn odasında uyuk- : 

-: rilmek üzere bir nevi halka yl"ı leştir-
: diler. Bu, direk i~kcncesinill malzeme
: si idi. Sonra, ifade almağa memur ka
:E tiıbl~r .için b~~ sx~a ile .)'Üksek şahsiyet
: ler ıçın de uzerıne kırnıızı bez geril
: miş diğer bir ııura koydular. Mahzen-

den bir zirı<Jana inilmekte kullanılan 
: dik merdiveni tamir ettiler. İki gün
: denberi, Fedka Şakloviti bu zindanda 
E zincire vurulmuştu. ' 
: Boris Alcksiyeviç tahkikati idare ~
: diyordu. Moskovadaki eşkiyalık pri

luyordu. Vasili Vasiliyeviç mumun : 
l:arşısrnda, başı avuçları içinde otu- -
rup duruyordu. Yanık kanadlı sinek, 
ayakları havada, çırpmıyordu. Koca 

F eldmareıal Şeremetel Üe Katerina 

kazından, ilk knut darbesinde dilleri 
çözmedeki ttıahareti ile tanınmı~ olan 
cellad Erneliyan Svejef getirildi. Bu 
adam, halk huzurunda tatbik edilen ce
zalarda, sehpa önünde "merhametle" 
dövmeği bilir, fakat "merhametsizce" 
döverse ceza görenin bel kemiği on be
şinci vuruşta parçalanırdı. 

ev bom boş, ölü idi. Sema atlasının i
şaretleri tavanda belli belirsiz parıldı
yor, eski tanrılar karanlıklar arasın

dan prensi seyrediyordu. Yalnız, Va
-sili Vasiliyeviçin ruhunu tazib eden 
esefler canlı idi. Bu nasıl oldu? Kaba
hat kimin? Ah Sofiya, Sofiya! Şimdi 
bunu kendi kt.:ndinden hiç bir şey giz
lemiyordu: Ruhunun en muzlim nok· 
talarından kadının, muhteris maşuka

nın kaba, sevilmemiş, gösterişsiz yü
zü, - ikbalin çehresi yükseliyordu. 

Petroya ne diyecek, düşmanlarına 

ne cevab verec:ekti? Bir kadının yata
ğında iktidar ımvkiini feth ettiğini, 

Kırımda rezil olduğunu "Sivil hayat, 
yahud m~tereken ifası icab ettiği 
tarzda her şeyin ıslahı" admı taşıyan 
müsveddeler bıraktığını mı? Yumruk
larını ens~inden çekerek masaya 
vurdu .... Hele o bakıcılar, büyücüler
le baş:başa geçirdiği geceler!... 

Tatsız, kızıhmtırak bir ışık pencere 
kapakları arasından giriyordu ... Acaba 
şafak mı söküyrdu? Yoksabu, ~fos
kova üzerinde yükselen kan kırmızısı 
ay mı idi? Vasili Vasiliyeviç kalktı, 
kubbeli salonun yer yer ziya huzmele
riyle yırtılan karanlıklarını gözetle
di. .. Katiyen af ctmiyeceklerdi 1 Pen
cerenin bir kanadını ~rı açtı! Uzak· 

)arda, .Kitai'nin drvarlan arkasında ha 
va ağarıyordu. Ağır ağır kalpağını ba
şına geçirdi, cebine iki tabanca yerleş
tirdi, şamdanda erimekte olan mumu 
uzun uzun seyretti - mayi halindeki 
bal mumuna düşen fitil çızırdayarak 
söndü. ... 

-4--
Manastırın, karışık zamanlarda ba

rut deposu olarak kullanılmış olan ve 
şimdi erzak anbarı vazifesi gören mah· 
zenlerinde marangozlar, alçak kubbe
ler altında bir köşeyi temizleyip tuğ
ladan iki sütunun arasına bir direk, 
bir makara ve ucu ilmikli bir halat, ye
te bir başka direk. bit' de bo.yna ge.çi-

Bir çok kimseler sorguya çekildi. 
Bazıları kendiliklerinden ihbar ve şe
hadette bulunuyordu. Kuzma Çemını'
nin yakalanmasına muvaffakiyet ha
sı} oldu. Sofiya'nın maiyetinden Ob
rosim Petrof isminde biri de hile ile 
ele geçirildi i6c de kılıcını çekip ken
disini müdafaa ederek iki kerre kaçtı. 
Fakat Nikita Gladki ile papas Mcdve
ef firar ettiler: Her tarafa bunları 
tutmak emri verildi. 

Fedor Şakloviti'nin sırası geldi. Dün, 
sorgu esnasınıda, şehadet ve ihbarlara 
göre hazırlanıp kendisine okunan bü
tün idıam ~ cosardk c.cır.ııab. 

veriyordu: "İftira 1 Bunlar hep benim 
mahvımı isteyen düş.manlarrmdır. Beıı 
lçendimi zerrece suçlu his etmiyorum." 
Bugün ona mahsus olarak Eaneliya.sı 
Svcjef getirtildi, ancak bundan haberi 
yoktur ve gene her şeyi inkara hazır
lanmaktadır ... 

Tahkikatin başlangxcında Petro is• 
ticvabta hazır bulunmıyordu: Akşam 
olunca Boris Aleksiyeviç, bir diakla 
birlikte onun yanma gidiyor ve ifade
yi diak okuyordu. Fakat Çermni Pet
rof ve arkadaşları - Ogrizkof, Şesta
kof, Evdokimof, Çeçetka - tutulun
ca Petro, bunların dediklerini kulakla
ri yle işitmek istedi. Onun için mahze· 
ne küçük bir iskemle konuldu ve Pet
ro gidip yosunlu kubbenin altında o
turdu. Dirsekleri dizlerinde ve çene· 
si yumruklarında, bir kelime bile söy
lemeden, dinliyordu. Vakta ki ilk de
fa direk gıcıl'dadr ve Obrosim Petrof' .. 
un beline kadar çıplak gövdesi havada 
sallandı, yüzü kül gibi oldu, kulakları
nın ark.asındaki deriler gerildi, acıdan 
biribirine çarpan dişleri smttı, o za· 
man Petro, iskemlesini de alıp gitti, 
bir sütunun arkasına geçip suçluya su· 
al sorulduğu müddetçe kımıldarunadı 
Fakat yavaş yavaş buna alışıp böyle 
gizlenmekten vaz geçti. 

Bugün Nataliya Kirilovna onu sa• 
balı duasına alıkoymuştu: Patrik ka
rışıklıkların mesud neticesinden do
layı onu tebrik etmek üzere bir hitabe 

(Sonu ıv-Y. 
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Kömür yolunun 
m_üstakbel inkiıafı 

'· . ...... ' 

Balkan basın 1 
( Baıı l. iaci sayfada) 

ton celbedilecek ve fabrikadan : 
45000 ton çelik, 5000 ton dökme de

mir 6000 ton müıtekat, 10000 ton 

k.onferansında 

Komisyonlar diin 
phımıya baıladdar 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Balkan 

basın konferansı tarafından tetkil e -
dilen komisyonlar bu sabah Yıldız sa
rayının muhtelif dairelerinde çalıt

ınaalrına batlamıflardır. 
Tahmin edildiğine göre komisyon -

larm çahşmalrı muhtelif proje, teklif 
ve dileklerin tanzimi için üç dört gün 
kadar sürecektir. 

Saat 13 te Serkl Doryan'da dele
gasyonların ıerefine büyük bir ziya -
fet verilmiıtir. Yunu.a Nadi, Seferya
dis, Gongopol ve Yuvanoriç nutuklar 
söylemişlerdir. 

Romen «klegasyonu azasından ve 
eski oamanlı imparatorluğu nazırla
rından Bükreıte münteıir Universul 
gazetesi bqmuharriri B. Basaria mü
heyyiç bir nutuk söyliycrck hazır bu
lunanların şiddetli alkışları arasında 
hatıralarını anlatmıştır. 

B. Basarya'nın sözleri 
B. Basarya demiştir ki : 
"'- Ben balkan yarımadasının tam 

bir mümessili olduğumu iddia edebi -
lirim. Türk <;loğdum. Doğduğum yer 
bugün Yugoslavyaya aiddir. Bir rum 
papazı tarafından vaftiz edildim. Un
wr bakımından Ulah ekalliyetine 
mensubum. Tahsilimi Romanyada yap 
tun. 1913 de Londra konferanaında 
türk murahhası olarak bir tarafta biz 
türklcr vardık. Karfımızda o zamanki 
Sırbistanın, Yunanistanın, Bulgarista
nın, Karadağhlalrın murahhasları var
dı. 

Bu toplantıda yakından tanıttıkça 
töyle düşünüyorduk. Birbirine yakın 
W: birbirine benzer adamlarız. Düş
ınan olmamıza sebeb yok. Halbuki ah
bab olabiliriz. Ne diye birbirimize dü
!ilyoruz? Bu deni o .zamandan beri 
öğrenınit oluyoruz. Öğrenme, aramız
daki dostluğun artmasına ve düpnan
lrk hislerinden uzakla§IDasına yardım 
edecektir. Bütün balkanlılar türk 
lllilletine teıekldlr borçludurlar. 1m
Paratorluk zamanmda ekalliyetler 
tol>rağı soğuktan koruyan ~~ ~~
sının altındaki nebatlar gıbı ıdı1er. 
kar tabakası delinince altından pen
be çiçekler gibi Balkanlarda yeni dev
letler ortaya çıktı. Bu durumu balkan 
lılar tilrk milletinin müaaınahasına 
borçludurlar. 

24 ıene ıonra ••• 
Tfirkiyeye 24 eenc uzak kaldım ve 

24 9Cne sonra ilk defa geliyorum. Et -
rafıma bakıyorum: Artık ne memali -
ki fahane var, ne de memaliki şahane
nin vüzerası ..• Hiç 1üphe yok ki orta
da bir mucize var. Mucize hakiki bir 
Türkiyenin mevcud olu1udur. Bizim 
::ı.unanımızda Türkiye yoktu. Türklük 
leıibi., bir tarafa bırakarak kendi ken -
dilerim~ "Osmanlı,, admı veren ve 
milli ment.atlerinl mllslümanlık ida
aline feda ede.. kalablık insanlar var -
dı. Memleket yblıJ davllar pe1inden 
koıuyordu. Sonra T'1tkiye, tek ayakla 
gidiyordu. Bunlar !İmdi tarihtir. Ben 
jön türklüğün ilk mileaal.ıeri arasın -
da bulundum. Büyük Kemal Atatürkü 
0 zaman Selanikte tanıdım. Ata~rk 
türk milleti gibi çok üstün b~r inaan 
manzumesine doiru yolu gosteren, 
4000 senelik türk medeniyetini müba
rek tiirk topraklamda canlandran en 
büyük insandr. Atatürk bizim Make -
donyammn çocuğudur ve bir vakitler 
&ene Makedonyanın çocuğu olan İs
kender Akdeniz medeniyetini Asya 
içlerine yaymağa çalışmıştı. Makedon: 
yann yeni çocuğu büyük a~3?1· . dabı 
Kemal Atatürk milletine, bırıncı snıf 
bir insan manzumesine, garba doğru 
bir inkişaf istikameti verdi. T?X:kler 
en namuslu, en düru.t ve en kabilıyet
li insanlardır. Romenler türklerden 
bahsederken "adalet, türklerle bera -
her Romanyadan gitti,. derler. 

Atatürk 'devrinde Türkiye 
Atatürk devrinde türkler• müabet 

ve yaratıcı rollerine kavuıtular. Geri 
kalmıt. yıkılmıf, birbirinin arkasın
dan gelen harblar, ihtililler ve harab 
olmu1, bir memlekette yapılan itlere 
mucizeden baıka ad verilemez. Burası 
beni mvatanım olduğu için bunları 
söylerke niftihar duyuyorum. Türk 
ınileti inkişaftan ba1ka emel ~ırnı
Yor. Arazisinden memnundur. Kımse
den toprak istemiyor. Antantın diğc.r 
devletleri de böyledir. Menfaatlerı, 
gayeleri bir olan bütiln bu insanlar 
bir tek tip tetkil ediyorlar. Her biri
miz kendimize ne ad verirsek vere
linı, hepimiz Balkan tipine mensubuz. 
Ben burada etrafıma baktığım zaman 
ketıdiıne yakm in-.nlar görüyorum. 
Faz]a olarak timdi balkınlıbk dUpin-

muhtelif ki ceman 66000 ton sevkedile
cektir. 

İlkklnwı 1940 nihayetine kadar 
fabrikaya celecek etya ise: 400000 ton 
maden, 280000 ton kömür, 90000 ton 
kireç taıı, 35000 ton muhtelif olarak 
805000 tondur. 

Fabrikadan gönderilecek mamul 
eıya: 130000 ton çelik, 15000 ton dök
me demir, 24000 ton müştekat, 30000 
ton muhtelif ki 199000 tondur. 

Karabük demir ve çelik fabrikalan 
1941 senesinde tamamen faaliyete geç
miı bulunacaktır. İlkkanun 1941 niha
yetine kadar fabrikaya:. 475000 ton 
maden, ~20000 ton kömür, 170000 ton 
kireç taşı, 45000 ton muhtelif ki ceman 
1.110.000 ton gelecek ve fabrikadan: 

180000 ton çelik, 20000 ton dökme 
demir, 24000 ton müıtekat, 255000 ton 
demir edevat, 110000 ton çimento, 
35000 ton muhtelif ki ceman 624000 
ton sevkedilecektir. 

Zonguldak havzası yalnız Karabük 
fabrikuı için senevi yarım milyon 
ton kömür temin edecektir. Buna dev
let demiryolları ve diğer nakli~ vası
taları ihtiyacı ile memlekette yeni te
sis edilmiş olan ve edilmekte bulunan 
fabrikaların ihtiyaçları ve dış piyasala
ra yapılan sevkiyat ilave edilecek olur
sa pmdiki halde istihsal edilen 
2.000.000 ton kömürün bir misli arttı
nlması lazım gelecektir. Netekim kö
mür havzası da yıllık istihsalini 
5.000.000 tona çıkarmak için tedbirler 
almaktadır. 

Bir taraftan memleketin ihtiyaçla
rını karplamak için kömür hav.zaaınm 

istihsalini arttırmaya mecbur olması, 
diğer taraftan Karabük.Kayseri, Kırık 
kale, Yozgat ve Ankara fabrika!~ 
faaliyetleri için lizmı kömür veya ilk 
maddeler ile fabrikalarda imal edilecek 
eıyarun nakli göz önüne getirilecek o
lursa kömür yolunun yakın zamanda 
ne ka.dar geniş bir inkitafa sahne ola
cağı anlatılır. 

Bütün bunlara şunu da ilave edebi
liriz: Kömür yolu bir turizm yoludur 
da... Önilmüzdeki yazda Ankaradan 
Zonguldağa kadar uzanan büyük bir 
bölgenin ahalisi, tabiatın tarif oluna
mıyacak kadar çefidli güzelliklerini 
seyrede edo Filyos'a ve Zonıuldağa ka
dar seyahat ederek anUmilzdeki yaz ta
tillerinin bir krsmmı Karadeniz krytla
nnda geçirebilir. Karadeniz sahili yük
sek Anadolu yaylumm plljı haline ne
den gelmesin? 

ce ve ideallerine müıtereken kavut
tuğumuzu hiuediyorum. Hepimizriıı 

müşterek emelimiz 1udur: Balkanla -
rın bir gürültü ve feaad kaynağı olma-. 
dığını bütün aleme ia~t etmek ve ak • 
sine olarak müşterek bır Balkan mede 
niyeti yaratmak .•• ,, 

B. Basarya nutkunu, toplantıda bu
lunanların alkııları arasında "Ya§Ulll 
Atatürk" diye bitirmiştir. 

MiaaJirler bugün Y alovaya 
gidiyorlar 

Balkan ekonomi konseyile, basın 
konferansı Azaları yarın sat 14 te Aka
yın bir vapurile Yalovaya gidecek ve 
geceyi orada geçireceklerdir. Misafir
ler Yalovada.n pazar günü dönecek ve 
öğle yemeğin Büyük adada yiyecek -
lerdir. ı 

Pazartesi günü çalıımalara devam 
edilecektir. 

Ekonomik konsey komite toplantı
larına gizli olarak devam edecektir. 

Baaın kon/eran1ının ehemiyeti. 
. ~tina. 8 (A.A.) - Atina ajansı bil

dınyor: Btatün gazeteler, Balkan an
tantı memleketleri ba•ın konferanaı
n~n latan~ul topı.ıttısını çok büyük 
bır alaka ıle takib etınekte, içtima hak
kında geniı mal\mıat vermekte ve kon
f erana çah,malarının Balkan milletle
ri araaındaki münasobetlerin gittikçe 
daha sıkı bir hale getirilmesi bahsin
deki ehemiyetini bilhaasa tebarüz et
tirmektedir. 

Bütün gazeteler, Spiros Nikolapolo
ıun hatırasına kartı gösterilen tuimi 
de kaydetmektedir. 

B. Nikolopuloı'un gaaeıeıinin 
ymdıldarı 

Müteveffa Nikolopulosun guetesi 
olan Etnoa diyor ki: 

"Etnos gazetesi müeui&i ve Atinada 
toplanan ikinci Bal~ baaını konfe
ranamın reisi olan Nıkolopuloeun h&
tıruına karfı gösterilen bu y~k 
hürmet nipnesinden dolayı çok mute
haa•i& bulunmaktadır. Etnoı, güzide 
türk gazetecisi Ercümend Ekrem Ta
lu ile Nikolopu104lun vefatı karşısında 
teeaaürlerini bu derece samimi bir su
rette izhar eyliyen konferansın bütün 
delegelerine en hararetli teıckkürlerı
ni göndermeyi kendisine bir vazife 
bilmektedir.,. 

Yugoalav gmeıelerinin 
• 

netriyatı 
Belgrad, 8 (A.A.), - Büti1n Yuıoa· 

uı;us 

Daladiye kabineyi 
kurmıya çahşıyor \

\ Delege Garo mahkeme ("·8··············:·~··· . ~ ugun 
~~~~~~~~~· ~~ i Spor harekeHerl 

' 
(Başı 1. inci say/ada) yaret eyliyeceiim ve bu gece bqb 

lasyonun başlamasıdır. Projede bir çok herhangi bir istifa.rede bulunmıyaca~ 
kontrol ferdi faaliyet üzerinde aıkı hi- ğµn.,, 

mayc ve mütezayit devletlcttirme ted • B. Dalıidyenin tıasiyeıi 
birleri yer alnuttır. Bu, memleketin Reisicumhurun yeni kabineyi kur -
umumi bir surette koUektifleıtirilmeai mak vazifeeini tıevdi eylediği B. Da
yolunda bir baflangıç teıkil eyliyecek- ladye, filhakika, parlimento grupla
tir. rınca bugün buhranı nihayetıe erdire-

Proje, franaız demokrasisi zihniye- bilmeye en aalihiyetli olarak telakki 
tine muhaliftir. Maliye encümeni, enf- edilen devlet adamıdu. 
laayonu hükümet faalieytinde esaa ola- Son 9CÇimden beri, B. Daladye dai-
rak tutan bu projeyi rcddctmiıtir. ma her türlü politı"k mücadelelerin dı-

Ayan meclisi, hükümet projesini şmda kalını§ ve gayretlerini yalnız 
reddeden maliye encümeninin kararını milli müdafaaya hasrederek bu sahada 
tasvib etmekle, ananesine sadık kala - herkes tarafından takdir olunan bir e
rak, memleketin menfaatlerine bir ke - acr vücuda getinnittir. Bu Mıretle 
re daha büyük hizmet etmit olacaktır. kendisi, gerek harici güçlüklere kartı 

Sosyalistler hariç olmak üzere ayan koymak, gerek dahilde milli kalkınma 
meclisinin bütün diğer azaları, maliye için lüzumu olan sük<lneti temi i-
encilmeni mazbata muharririnin nut- yecek bir hükümetin riyasetine \. 
kunu pidede alkıtlamıştır. rilmcsi için iki cihetten de layıktı • 

B. Blum kürsüde Bir milli birliğin vücuda getirilme-
Bunu müteakib ıöz alan Blum ez- sinin henüz daha kabil olmamasına 

cümle demittir ki: müteessif bulunan B. Daladye, sanrl -
••- Riyasetimde kurulmuı olan ilk dığma gore, sosyalistlerden demokra

hil.kümet, mali güçlüklerden, ortodoka tik ittifak partisine kadar genişlemiş 
usuller tatbiki suretiyle çıkmak iste- bir ekseriyete dayanan az azalı bir ka
mittir. Fakat hazine tecliyatı o derece bine kurmaya gayret edecektir. B ... -
hızlı gitmektedir ki, hükümcte verilen nun için de ~~'iye ne.ıaretini B. Rcy
kredilcr, ancak nisan ortalarına kadar noya vermı:ti <tütünmetttediı. 
yetitebileccktir. Projeye kartı ileri sü- Sosyalı.ıler yeni kabineye 
rülen teknik tenkitler, hiç bir esasa is- girecekler mi? 
tinad etmemektedir. Eğer bugün pro- Fakat esas meselelerden bir tanesi, 
je reddedilirse, yann vaziyete gene bir oaoyalistlcrin hükümete iştirak edip 
hal sureti bulmak lazım gelecektir. Zi- etmiyecekleridir. Soeyalist partisinin 
ra kabinede yapılacak bir değişiklik ile milli meclisi, yarın için toplantıya ça
meaelenin esasında hiç bir değişildik ğmlmıştır. Eğer sosyalistlerin kabi· 
vukua gclmiyecektir. Ayin meclisi, neye iştiraki aleyhinde karar verilir ve 
bugün mebusan meclisinin arzusu hila- bu suretle B. Daladiye aosyalistlerin 
fına hareket etmekle, ana yasasının i'tirilri olmakaızm bir kabine kurmak 
kendisine verdiği hakların en ileri hu- meoburiyetinde kahraa sosyali.tlerin 
duduna kadar varmıı olacaktır." bu kabineye müzaharet eylemiyecek-

B. Blumdan sonra maliye encümc- leri her halde muhakkak gibi gözük
ni reiei B. Kayyo kısa bir müdahalede mektedir. 
bulunmuı ve bunu müteakib, ayan mec B. Daladier, kabinesini kati •urette 
liai 49 reye karıı 223 rey ile hükümet tefkil etmeken evci, pek muhtemel ola
projeainin madde madde müzakeresi - ra.k 1109yalist parti•inin milli meclisi
ne geçilmesini reddeylemittir. nin vereceği kararı beldiyecektir. Bu 

Ayan meclisinin içtimaı. esnasında takdirde lı:aıbine buhranı ancak pazar 
meclis binaeı civarında tam bir silkQn günü niha~te erebilecektir. 

. 
den) - Suriyeden buraya gelen ha- : BOLCE KUPASI • ber1ere göre delege Garo, mahkeme- : mektebi Erkekli 
lerin kararlarını da çiğnemeğe bat- : lntut U.ta -
lımuıtır. Usulü dairesinde verilmif : A. Gücü sahası Saat 14.30 da 
kararlarla mahkiım olan bir çok kim- : Hakem : Ali Riza :-

• 
ıelcri husust kararnameler neırede- : Gazi lieesi _Sanat okula 
rck affetmekte ve hapishaneden çı- : 
kartarak salıvermektedir. Garonun 
bu hareketi de halk arasında çok fe

• • • • • • • • • • • • 
na akisler uyandırmıştır. 

Trak vapurunun 
tecrübesi yapıldı 

Kiel, 8 (A.A.) - Türk deniz yolları 
idaresi hesabına Krup tezgahlarında 
yapılmış olan "Tral<'' vapurunun te
sellüm muamelesi ve Baltık denizinde 
tecrübeleri Türkiye büyük elçisi de 
hazır olduğu halde yapılmıttır. Mar
mara sahillerinde işliyecek olan bu 
vapur 450 yolcu tafıyabilecektir. 

Daladyenin kabinesine ittiriklerinin 
pek gayri muhtemel olduğunu bildir
mektedir. 

Radikal sosyalist partisi grupu ile 
icra komitesi bürosu da yarın saat 11 
de toplantıya çağınlmıştır. 

Parüimento sosyaluı 
grupunun tebliği 

Parlamento sosyalist grupunun bu 
akşamki toplantısından sonra neşrolu
nan bir tebliğde, milletin arzusu ile 
seçilen parlamentonun tasdik ettiği 
bir kanun projesini reddettiği için se
nato tcnkid ve B. Blumun da meselede 
takındığı tavrı takdir olunarak föyle 
denilmektedir: 

.. Memleketteki bütün cumhuriyetçi
lere soğuk kanlılıklarını muhafaza et
melerini tavsiye ederiz. Sosyalist par
tisi grupu ,halk cephesi .birliğini idam 
etmek ve aynı zamanda fransız mille
tinin mCiJ"U isteklerini bazı smıf hod
binlilderine kartı muuffer kılmak en
ditesi ile hadiseleri çok yakından ta.kib 
etmektedir. 

A. Gücü sahası. Saat 16.15 de 

Hakem : Kemal Halim 

ATLEnzM MOSABAKALARI 
• • • • • • 

Şehir atadyomu. Saat 14.30 da : . . 
: ESKRIMMOSABAKALARI : . . . . 
: Ordu evinde. Saat 14 de : 
• • 
"'······································~ 

Atletizm 
Te1Ylk misabakalırı 

bugiin baıllyor 
BöLge atletizm Ajanlığı mevsim.ha 

ilk atletik müsabakalarını bugün ve 
yarın yapmaktadır. Şu halde epey• 
denberi Şc'hir Stacfyomunda çaht
makta olan genç atletlerimiz: bu g~ 
retlerinin neticelerini bize ptere
ceklerdir. 
Öğrendiğimize göre bugün _.t 

14.30 da baflryacak müsabakaların iki 
günlük programı §Udur : 

CUMARTESİ 
110 Metre manialı kofu (Büyükler 

arasında). 
Sırıkla irtifa (Büyükler araamda). 
110 Metre manialı kotu (Küçükler 

arasında). 
Cirid atma (Büyükler arasıoda) • 
110 Metre seçme (Büyükler a. 

sında) 
Tek adnn. (Büyükler araaında) 
300 metre MÇme (Büyükler araam

da) 
Tek adım (Küçükler aruıııda) 

hüküm aürmüt ve saat 19.30 da mühinı. Politik mahafil, ao.yalistlerin B. polis ve jandarma kuvvetlerinin bir -.:..:=.:.::..:.:.:.:.:.:.:.:._:....__.::_ ___________________ _ 80 metre seçme (Küçükler araar 
da). 

ROMEN DIŞ BAKANI 
kısmı geri çekilmiştir. 

Kabine iati/a ediyor 
Gülle atma (Kızlar arasında) 
600 Metre (Küçükler arasında) 
800 Metre (Büyükler arasında). 
100 Metre final (Büyilkler ~ 

Saat 18.50 de Blum yanında Ven
san Oriol olduğu halde mebusan mcc
liaine gelerek orada toplanmış olan 
sosyalist parlamento grupunda izahat 
vamiş ve SMt 19.15 te ba§vekilete git 
mittir. Biraz eonra da bütün .aeyaliat 
nazırlar kendisine mWiki oJmuıtur. 

Kabine toplantısı sat 19.20 de ba§la
mıt ve 19.45 e kadar devam etmiftir. 

Bu toplantıyı müteakib kabine i.za
ıı, reisicumhura istifanemelerini ver -
mek üzere Elize'ye git.mitlerdir. 

B •. Blum B. Venaan Oriol ile bir
Liktc saat 20 de Eliuye gelmit ve di -
ğer nazırlar ve siyasi müateprlar da 
kendisini takib eyl~miıtir. 

Cumhur reuinin huzurunda 
Kabine azası, derhal devlet reisinin 

huzuruna kabul cdilmi~lcr ve 15 daki
kalık bir mülakattan r.onra saraydan 
saat 20.15 te ayrılmış.:ıı dır. 

B. Blum, gazetecilerin beyanat iste
mesi üzerine, mülakatın "cari iflerin 
tedviri'' ne dahil bulunmadığı cevabını 
vermekle iktifa etmif, bu nükteli sözle 
de kabinenin istifa ettiğini ve bu iatifa
nın da kabul edildiğini bildirmittir· 

Kabineyi kurmaya B. Dal.adye 
menwr edildi 

Cumhur reisi B. Löbrön, saat 21 de 
ayin reisi B. Janöniyi ve saat 21,30 da 
da mebusun reisi B. Heryoyu kabul et
mittir. 

Cumhur reisi, saat 22 de B. D~ad: 
yeyi kabul etmit ve kendisine kabineyı 
kurmak vazifesini vermiftir • 

Saat 23.10 da Elize sarayından çı
kan B. Daladye, gazetecilere ıu beya • 
natta bulunmuıtur : 
"- Cwnhurreisi, yeni kabineyi kur-

mak vazifesini bana tevdi etti. Ben de 
bu vazifeyi kabul ettim." . . 

Enternasyonal politikanın iııkıtaf
ları ve dahili ve mali güçlükler eebe· 
bile, kabinenin en nihayet pazar aaba -
hı kurulmuş ~lmaaı lüzumuna kani bu
lunuyorum. Azmim bu yoldadır. . 

Cumhuriyetin ve vatanın menfaati 
namına bütün fransız enerjilerinin 
anlapnaıı hakkındaki hitabmıın her 
muhitte m&aid akisler butacağım 
ümid etmekteyim. 

Bugün yalnız protokol icabı, l~ 
ve mebusan reialeri ile B. JUunı'u zı -

lavya gazeteleri, latanbulda toplanan 
Balkan antantı ekonomik konseyi ve 
Balkan antantı memleketleri baam 
konferansı etrafında genif maHlaıat 
vermekte ve Balkan antantı memleket
leri gazetecilerinin tür.k meslekdatla
rı resmi makamlar ve halk tarafınd.ln 
gördükleri sıcak iyi kabulü bilhaaSa 
tebarüz ettirmektedir. 
Diğer taraftan gazeteler konferan

sın açılışında türk heyeti reisi B. Yu
nus Nadi ve Yugoslavya heyeti reisi 
Avala ajansı direktörü B. Yovanoviçi:ı 
nutuklarmın ehemi~tlerini de ayrıca 
byde~ktedirler. 

o 

Romen d11 politikasının 
ana hatlannı anlabyor 

(BaJı 1. inci sayfada) 
devletlerle ve bilbaua komtularmıızııa 
olan mUnaaebetlerimwn inkişafına 
çalrfacağrm. 

"lııiJaklarımı:ı barıtın 
garaıııiBidir'' 

Romanyanın Lehistan ile, kilçülı: 
antant ve Balkan antantı devletleriy1-
akdettiği ittifaklar, dünyanm bu bölge
sınde banşın muhafazası için kuvvetli 
bir garanti tetlril etmektedir. 

Küçük antant, politik ve ekonomik 
bakımdan, yapyan kıymeti bir çok de
falar ölçülmüt bulunan bir organizm -
dir. Ve Avrupa bantınm temellerinden 
birini teıkil eder. Bu ehemiyeti müdrik 
olan hükümctim, bu mühim barış Aleti
ni bütUn kuvvetiyle muhafaza etmesi -
ni bilecektir. 

Bal.kan antantının ehemiyeıi 
her 1(Ün artı:vor 

Ankara konferanamda Romanya 
mümessili sıfatiyle, Balkan antanb kol
leglerimle itbirliiine • iyi alimetlefte 
INltladan. Hükümetim ehemiyeti her 
IÜn artan 1tu oraanizme, mmtakaTi 
..... lik üllriiaünün tahakkuku için 
bütün ku'n'etiyle prdım edecektir. 

Lehistanla olan arkı ve dotıtane iı
birliği bağlanınız muhafaza ve takviye 
edilecektir. Evvelce leh- romen paktını 
kuranlarla teşriki meeai etmiı olmakla 
müftehirim. Lehietan - Romanya itti
fakmın güttüğü tamamen pasifik ülkü
ye sadıkım. 

FranllQ ve lngilıere ile 
olan müna.ebeıler 

Franaaya, milletimizin büyWc fnn
aız milletine karp beslediği itimadı ve 
minnettar eevgi ile takviye edilmit bu
lunan dotıtluk muahedesiyle bağlıyız. 
Hükümetim bu doetluğu mıntakavt em
niyet sistemimizin milhim bir istinat 
nıoktaaı olarak tellkki etmektedir. 

Baılrca IDC9Clclerimizden biri, en -
tenıaayonal faaliyetin bütün t.tikamet
lerinde, büyük Britanya ile olan müna
aebetlerimi.zin inkipfına ça1qmalı: ola
caktır. 

ı,,gilterenin bar .. ve enternasyonal 
i§birliği fikrinin zaferi için sarf ettiği 
gayretleri bütün kuvvetimizle takviye 
arzuaundayız. 

Almanya ile olan münmebetler 
Bertinde uzun müddet devam etmiş 

olan memuriyetim, Almanya ile olan 
münasebetlerimizi bütün tefertuatiyle 
tarumakhğıma imlı:in verdi. Bu müna
eebetl«in, dostaoe bir filı:k ve ruh 
içinde Ye Hd meml~ketin coirafl VMi-

yeotlerinden tabü olarak doğan ekono -
mik ve kültürel mahiyette münaaebet
lere fevkalade bir itina göstermek su
retiyle inki§&f ına çalı§mak istiyorum. 

ltalya ve Romanya 
İtalya ile olan münasebetlerimiz, 

ırk yakınlığımıza ve iki litin milleti 
birleştiren bir çok kıymetli hatıralara 
uygun olmalıdır. B. Muaoliniyi tanımak 
tercfine nail oldum. Ve bize aid olan 
hislerini anlamış olduğumu zan
nediyorum. Buna binaen bu his
lerin bizimkine uygun olduğunu ve 
bu suretle eski ve tahrip edilmez bir 
dostluğun muhafaza ve takviyesi için 
bir garanti teşkil ettiğini söylcmcğe ce
saret edebilirim. 

Sovyeıler, Macarutan, 
Bulgarut.an 

Hükümetim, Romanya ile Sovyet -
ler Birliği arasında mevcut iyi komıu -
Jule münasebetlerinin inki§&fına bütün 
samimiliği ile hadim olmağa karar ver
miştir. 

Dost devletler haline gelebilecek 
korrıtulanımz olan Macaristan ve Bul
garistan ile henüz mevcut bütün zor
luklan en dostane bir ruh içinde halle 
çalışmak suretiyle en samimi münase -
betler teminine çalıpcağız. 

Milletler Cemiyeti ve Romanya 
Ccncvrcdcki uzun faaliyetim eana

sırlda, Milletler Cemiyetinin imkanla -
rmı ve istikbalini takviye fırsatını bul
dum. Bu müeaseeenin faaliyeti tu anda 
mühim bir buhran geçirmekte olmakla 
beraber, cemiyet paktını yapanlann e
ripnek istedikleri hanı ülkU.ünün ta -
hakkuku için halisane bir surette itbir
liğine devam edeceğiz. Bu hareketimi
zin Cenevre organlan tarafından hak -
kiyle tak<!ir edileceğini ümit ediyonu. 
Barıtı korumağa matuf her entemu -
yonal faaliyete yardım ctmeğe karar 
vermiı olan Romanya, bqnunla bera -
ber, diğer memleketlerin iç itlerine her 
türlü müdahaleden sakınacaktır. Nud 
ki bizzat kendi iç itlerine her ne ma -
lüyettc olursa olsun hiç bir müdahale
de kabul ctmemeğe karar vermit bu -
lunmaktadır. 

Bu suretle, Romanyanın politikası 
finitcr, halisane ve sarihtir. Bu politi -
ka, Romanyanm coğrafi vaziyetin
den, tarihi i.atihalesinden ve gerçek ve 
daimi menfaatlerinden mülhemdir. Hil
kümet, politiakımın her tarafta, diier 
bütün memleketlerin politikaları hak -
kında bizzat kendisinin g&terdiği an -
Jayıı p>i bir anla)'lt bulacağına bni
clr." 

da). 
300 Metre !inal (Küçükler arMift

da). 
60 Metre (Kızlar arasında). 
80 Metre !inal (Küçükler armm

da). 
4X 100 bayrak (Büyükler arasında.) 

PAZAR 
200 Metre seçme (Büyükler -

amda) 
1000 Metre (Biiyükkr arasında). 
Gülle atma (Büyükler ve küç.iilder 

ar•ında). 
100 metre seçme (Küçiilder uıa.m-

da). 
El topu (Kızlar aruında). 
1000 Metre (Küçükler arasında). 
200 metre final (Büyükler araeın-

da). 
Yüksek atlama (Kızlar araamda) ... 
Yüksek atlama (Küçükler arnnı

da). 
Yüksek ulama (Büyükler u.m-

da). 
5000 metre (Büyükler arasında) 

100 Metre final (Küçükler ar•-
da). 

100 - 200 - 300 - 400 Bayrak (86· 
yükler arasında). 

Pazar günü müsabakalara sabah • 
at 10.30 da batlanacaktır. Atletizm a
janhğınm müsabakalar hakkındaki 
tebliği 9udur : 

Bölge Atletizm Ajanlığından t 
Bu hafta yapılacak atletizm tefrik 

müsabakalarına cumartesi günü (Bu
gün) saat 14.30 da, pazar günü (Ya
rın) saat 10.30 da başlanılacaktır. 

• Yannki futbol maçı 
Yarınki Muhafız Gücü - Harbiye 

idman Yurdu arasındaki maç Mu.ha
fız Gücü sahasında yapılacaktır. 

lstanbula İzmirden de 2000 
koyun getiriliyor 

latanbul, 8 (Telefonla) - Çukuro
va ınrntakasından 1chrimize ıetirilen 
15 vagon kuablık hayvanın kesilmesi
ne bqlanmııtır. Bundan bqka dün de 
ıehrimize lzmirden 2000 koyun cetiril
mittir. Bu suretle et piyaeaaı genif
leınektedir .• Et fiatlarının bir mikdar 
daha ucuzlatılması imkanları etraf m -
da da yeniden görüşüleceii aöylen
mcktıeıdir. 

Bulgaristandaki türk mekteb
lerinde alfabemizle ders 

okutulacak 
Sofya, 8 (A.A.) - Maarif nezareti, 

Bulgaristandaki tür:k mekteblerinde 
yeni türk alfabesiyle tedrisatta bulunu
labileceğini mekteb idarelerine teblil 
etmiftir .. 

' 
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, M. M. bakanlığı 

Eksiltme günü tebdili 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Komis

J"Onundan : 
22 nisan 938 cuma günU saat 15 de 

eksiltmesi yapılacağı ilin edilen Çor
lu infaatının eksiltmesi 25 nisan 938 
pazartesi günü aaat 15 de yapılacak-
tır. (1004) 2021 

·1.000 ....... llıllllk 
M. M. Vekaleti Satın Alına Komia

miıyonundan: 
1 - (1000) aded gebre pazarlık su

retiyle satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 16 nisan 938 cumarte

si günü saat onda yapılacağından ta
lip olanların mezkur gün ve saatte M. 
M. V. satın alma komisyonunda hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

(1003) ·.2020 

Bidon alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komia.. 

yonundan: 
225 adet bidon açık eksiltme ile 

satın alınacaktır. Beherine tahmin e
dilen fiyat 22 liradır. Eksiltmesi 12-
~938 salı günü saat 11 dedir.İlk te· 
minat: 371 lira 25 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülebilir. Eksilt
meye gireceklerin 2490 sayılı kanu
nun 2, 3. maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte muayyen gün ve vakitta 
M. M. V. satın alma komisyonunda 
bulunmaları. (825) 1689 

Benzin ahnacak 
M. M. Vekaleti satın alma Ko. 

1) 1200 ton 87 oktanlık benzin kapa· 
b zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 324.000 lira 
olup ilk teminat parası 29.670 liradır. 

3) lhaleai 11 nisan 938 pazartesi cü· 
atı saat 15 dedir. 

Maliye bakanhğı 

Muhtelif eb' addı cildli defler 
Ye cedvel yaptırılacak 

Maliye V ek&letinden : 
Adet 

20.200 Muhtelif ebatta ciltli defter 
45.000 muhtelif ebatta kiğıd kapak

lı defter ve cilt 
460.000 muhtelif ebatta cetvel 

Malzemesi vekaletten verilerek bas
tırılacak olan yukarıda yazılı matbu 
evrak kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Tahmin bedeli on bin dört yüz 
elli üç lira yirmi altı kuru9 ve ilk t~ 
minatr yedi yüz seksen dört liradır. 
Ekıiltme 14.4.938 perJembe günü aı 

at on beşte vekalet levazım müdürlü
ğünde ve İstanbulda Dolmabahçede 
vekilet evrakı matbua anbarı memur-
luğundan alınabilir. 

İstekliler 2490 sayılı kanunun 2. ci 
ve 3. üncü maddelerinde yazılı belge-
ler ve ilk teminat makbuzu veya banka 
kefalet mektublariyle birlikte kanu
nun tarifatına ve prtnamedeki Jerai
tine tamamen uygun ve noksansız ola
rak yazacakları teklif mektublarını 

havi kapalı zarflarını eksiltme saatin
den bir saat evel komisyon riyasetine 
vermeleri. (838) 1743 

Ziraat bakanlığı 

UlUS 

Talebe ahnacak 
Harb Okulu Komutanlıfınclan : 
Bu yılda hariçten aşağıda yazılı 

şartları taşıyan okurlar; okulumuza 
alınacaklardır. 

1 - Kayıd ve kabul muamelesi için 
Ankarada bulunanlar; doğrudan doğ
ruya harb okuluna, Ankara haricinde 
bulunanlar da bulundukları yerlerin 
askerlik şubelerine müracaat edecek
lerdir. 

2 - Kayıd ve kabul muamelesi an
cak 1 temmuz 938 gününe kadar de
vam edecektir. 

Şartlar: 

A) Sivil lise mazunu bulunmak ve 
olgunluk imtihanını vermiş olmak. 

B) Tam teşekküllü askeri sıhhi he
yetlerden (Harb okuluna girer) ka-

günü Ankara Nümune hastahanesinde 
saat 14.5 da kapalı zarf usuli ile ek
siltmeye konulmuttur. Muvakkat te
minatı 389 lira 25 kuruftur. 

Muvakkat teminat para ve ya para 
mahiyetindeki evrak komisyonumuzca 
alınmayacağından bunları vermek is
teyenler ihale gilnUnden evet hastaha
neye müracaat ederek teminatlarını 

maliye vekileti veznesin yatıracaklar
dır. Kapalı zarflar ihal günü ihale sa
atından bir aaat evel teslim edilmiş o
lacaktır. Muayyen saattan sonra veri
lecek veya gönderilecek zarflar kabul 
edilmez kapalı zarflar kanunun tarif 
ettiği fekilde hazırlanmıt ve mühür 
mumu ile mühilrlenmit olması tarttır. 
Bu kanunun tarifatına uygun olmayan 
zarflar kabul edilemez. Şartname An
kan; Nümune hastahanesinde ve ts
tanbulda sıhhat müdürlüğünde görü-
lebilir. (750) 1635 

rarlı aıhat raporu almak. -------------
C) Diğer şartlar askerlik şubele

rinden ve yahud harb okulundan öğ-
renilebilir. (938) 1899 ------------------

lstonbul Deniz Lv. A. 

5,000 fol mat ılalllClk 

Boru tamiratı 
Dahiliye V ekiletinden r 

1 - Vekilet binasında yaptırılacak 
(8355) lira (80) kurut k~if bedelli 
tecrid ve pkuli boru tamiratı ifi açık 
ekailtmeye konmu§tur. 

2 - Eksiltme 16 Nisan 1938 cumar
tesi günü saat 11 de vekalet binasın
da toplanacak satın alma komiayonun 
ca yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (626) lira 
(69) kuruştur. 

4 - İstekliler bu işe ait fenni ve 
hususi prtnamderle keşifleri leva
zım bürosundan parasız olarak alırlar. 

5 - İsteklilerin ikinci maddede ya
zılı gün ve saatte teminat paraları ile 
birlikte vekalet satın alma komisyo
nuna gelmeleri ilan olunur. (890) 

1794 

P. T. T. -
Aöiinilllir ... ISflll ilqall 

P. T. T. Müdürlüfünden: 

1 - Yenifehirde bakanlıklar pcı;tl 
binasında bodrum katındaki a!:k.,.. •. .A• 

latör odasının zemininin asfalt i!~ ~ ;. 
Jettirilmeei açık eksiltmeye k ;~:.ıl· 
mUftur. 

2 - Keşif bedeli 179 lira muvnk~ at 
teminat on üç lira 42 kuruc;-tur. 

Şartnamesi müdürlük kıılcminde 
görülebilir. 

3 - Açık eksiltme 21. 4. 938 per
şembe günü saat on bette yapılacak• 
tır. 

Taliplerin o gün müdürlük bina• 
sında mütetckkil eksiltme komiay<>" 
nuna mürac:aatlan ilin olunur. 

(1005) 2022 

... .. hql edU.- lo
bi11sııın kıpall mf usuliylı 

eblllm llllı 
P. T. T. Levazım Müdürlüiünden' 
1) - Ankarada Etimesğutta inJ& .,. 

dilecek 51684 lira 75 kurµş keşif bedel
li Lojman binası kapalı zarfla ekailtml 
ye konulmuştur. 

2) - Muvakkat teminat ~834 lira 24 

istanbulda satılık arsa kuruştur. 
3) - Eksiltme 22 • nisan • 938 cuma 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: günü saat 15 de P.T.T. umum müdüıw 
M. M. Vekaleti Deniz Merkez Sa- Muhammen kıymeti Metresi Cinsi lüğü binası içinde toplanacak artırma 

tın Alma Komiıyonundan : Lira K. ekailt~ komisyonunca yapılacaktır. 

Boy1ndırhk BakanhOı 

Yapı I• clerı• 1·ıAnl 1 - Tahmin edilen bedeli 262.600 4) - Şartname ve planlar 258 kurut 
W U lira olan 5000 ton mazotun kapalı bedel mukabilinde Ankarada P.T.T. 

Nafıa Vekaletinden : zarfla milnakasası 27 nisan 938 tari- 24118 80 3oı4 85 Arsa levazım mildilrtuğündıen İstanbulda 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka- hine müsadif çaJ'f&mba günü saat 14 1 - Depo, dilkk~n. garaj, han, çar- P.T.T. ayniyat JUbe müdürlüğünden 

ra devlet mahallesinde yapılacak güm de vekalet binasında mUtetekkil ko- şı ve saire yapmaya elveri~li ve için- alınacaktır. 
rük ve inhisarlar vekaleti binası ikin- misyonumuzda icra edilecektir. de dört masura suyu ile beraber Ga- 5) - Talihlerin kanuni vesailtteıs 
ci kısım intaatıdır. 2 - 13 lira 13 kuruf bedel ile şart- la tada yeni cami mahallesindeki va- mada nafia vekiletinden alınmlf müte-

Kefif bedeli 683,000 liradır. namesini almak isteyenlerin her gün kıf arsanın tamamı satılmak ilsere ahhitlik vesikası ile birlikte bir def .. 
2 - Ekıiltme 24-4-1938 çarpmba komisyonumu&& müracaatları ve mü- 24-3-938 tarihinden itibaren 20 gün da en u (55000) liralık illJUtı teahhilel 

gilnU ıaat ıs de nafia vekileti yapı nalraaaya girmek isteyenlerin de müddetle ve kapalı zarf usuliyle mll- ve ikmal eylediğine dair veeika, 4) lartııamesinl 1C520 kurut mubbl
Unde il. il. V. satın alma komisyo
mıada alınabilir. 

Go••ztaeı alı fta#9ak itleri eksiltme komisyonu odaaında 14380 liralık teminat mektubu ile tek- zayedeye konulmu,tur. 6) -Taliplerin bizzat diplomalı mi 
~ "' kaplı sarf uıuliyle yapılacaktır. lif mektublan ve kanuni belgelerini 2 _ !halel katiyesi 12 nisan 938 hendiı veya mimar olmalı ve yalı_, 

5) - Eksiltmeye cfreceklerin 2490 
aydı Jranunwı z. 3 üncü maddelerin
de yazılı belıelerlyle ihale giln ve 1&• 
tından en geç bir ıut evetine kadar 
-Mnat ve teklif mektublarınr M. M. 

.atın alma komisyonuna vermeleri. 

Zirat nklleti aabD alma kaaü.
yoamaclaaı 

ı - Kapalı zarf usuliyle 40 ton 16•· 
t•fl satm alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel 8000 lira. ilk 
teminat 600 liradır • 

(779) 1636 

A. Levazım Amirligi 

3 - Eksiltme 11.4.938 de uat 15 de 
ziraat veldleti binamda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler Anlrarada siraat 
vekaleti 1atm alma komlayonundan. 
lata•hutda .U.t mtldlrlilllnclen P.I· 

- ............... - .. ...w.. Sı§1r eti alınacak 
~ Lenzma Amirliği S.tm 

:Alma Komia)'ODunclan : 
1 - Alpullu civarındaki kıtaat için 

70.000 kilo sılır etinin kapalı zarflı 
ebiltmesi 29 nisan 938 saat 15 de 
Vbe uker! satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

5 - lıteklilerln teklif mektublarını 
temiaatlariyle birlikte muayyen gün
de 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçiln
ci maddelerinde slkredilen vesikalar· 
la birlikte eksiltme aaatından bir IUt 
8nceye kadar komlıyona vermelerL 

(731) 1634 

Fabrikalar 

S - Ekliltmeye ıirebilmek ıç~n h&'ri urflarını kanuna uyıun tekilde salı saat U5 da Beyoğlu vakıflar mU- diplomalı mUhen& veya mimarm bll 
isteklilerin 31070 liralık muvakat te• kapatılmıt olarak en geç münakasa dilrlüğllnde ihale komisyonu huzurly lftfUt ve tettlHtm fenni meeulL,etinl 
mlnat vermeleri ft nafia veklletiııden saatinden bir .. t evveline kadar le yapılacaktır. deruhte eylediğini ve mukawleye bll 
almmıt ve yaptığı en büyük bir bina- komlayonumuaa verilmesi. 3 _ latekliler muhammen kıymeti prtla imza koyacağını mwi bir t 
nrn bedeli 250.000 liradan qağı olma- (994) 2015 üzerinden % 7,5 nisbetinde teminat hUdnamesinl ibru etmeleri IAz.llD"• 

dığını bildiren y:ıpı müteahhidliği lf --'l••L 1n-.. ..ı L makbuzlarını veya banka mektupları- dır. 
vesikası g8stermesi ve biz.zat yüksek .....,., • •••-. ....... nı 2490 No. 1ı kanunun tarifatı daire- 7) - Talipler wklif meım.:.lariyJI 
mtihendiı veya mimar olması veya Deniz Levazım Satm Alma Komia- sinde hazırlayacakları teklif mektup· muvakkat teminat malrbusunu 
bunlardan biriyle d9tereken teklif yonancla 1 lariyle beraber ihale saatinden bir sa· banka teminat mektubunu w diler 

yapıip'~ukadveleyi birlikte imza et. 1 - Tahmin edilen bedell (lCS.500) at eevline kadar Beyoğlu Vakıflar nfunt ~~~~hllti~~-~llde~~~!T1' 
mes .._rm ır. • • mlldürllltU ihale komisyonuna verme- mı yuaan"IMl ç~ --.ue'"' y~.._ 

4 - &biltme prtnameaı ve buna lıra o• (6000) metre kaputluk kumat d ~llDdsr saatten bir aat evveline bdm Anıı.:t• 

~~~1:::.1!.!:'~ :.~E1'J-~ •:w ...._ ... .-.. ı. ••il*- ~e !f~~~ı~ 
- r-r- ·'S' fı-..-ı u.utl11e a. mek ve fazla matnmat almak isti yen- !r• •vy cıa. 1UJC &uuııflmMm 
lüğünden alınabilir. hnmak üzere münakaaaya konulmuş- lerin her gün Beyoğlu vakıflar mü- reialiğine makbuz mukabilinde 

İsteklilerin teklif mektublarını i- tur. dilrlilğil Akarat ve MahUUlt ıubesine edeceklerdir. 
kinci maddede yazılı saatten bir sa- 2 - Muvakkat teminatı (1237) lira müracaatları. (833) 1709 (905) 
at evveline kadar komiıyon reisliğine cso> kuru' olup, ,.nnanıe11 komi.. Badana 

1
•
11
-

makbus mukabilinde vermeleri lbım· yondan her li1n paruıs olarak alma-
dır. blllr. P. T. T. MlidürlQiadea ı 

Postada olacak gecikmeler kabul e- 3 - !ateklllerin 2490 sayılı kanunun Merkez poatahaneainln poeta ıuth,_. 
dilmu. (891> 1844 tartfatı dahilinde tanzim edecekleri Kiralık seyyar bOfe nu badana ettiril.metti açık eksil 

Bet nanne l.lprtl 'ıncufı kapalı teklif mektublarını en geç bel- , konulmuttur. 
O il 1-P- Ketif bedeli 614 Ura 24 kurut iDii" 

2 - Muhammen bedeli 18200 lira 
ilk teminatı 1365 liradır. Mllnakaaaya 
lftirlk edeceklerin teklif mektubla
riyle icab eden vesaikin belli uatten 
bir -t ~llne kadar komisyona 
wrUmffL (939) 1900 

Naha VekiletiDllea 1 1i gün ve saatten blr ıaat eveline kadar D. D. Yollan S.tm Alma Komia- vaklrat teminat 46 liradır. 

1 1 k l - Bilecik Viliyetirıde Baiilt • E9- Kuımpatada buluııan komisyon bat- ,......_ 1 lartumeei mlkllrltlk Ma .zeme a ınaca 1dteblr yolu Userindekl abpp Yenik6y lwıhtma ınakbus mubbillnde yerme- Ankara ıarı peronlan tlzerlnde ba- aer11ewı1r. 
lröpriilllntın bctoaarme olarak lnpatı lerl. (1722/887) 1872 1rman müteharrik abfab bllvet ile me- Bbiltme 17. 4. "8 peqeaibe 

S.Xlr et•I alınacak Aabri F ........... Umma MI..._ kapalı arf uuliyle mOn•lra1aya sıka· 111_.1 ..__ _.
1 
_ _.. küllt satıtma mablm araba beraber o- -t U de mılktilrlük blwmda 

'W il T&Cllnt Ka'-ıi-lın : nlmqtır. • -""' ......, • --a larak 9.4.938 tarilıinden itıöaren 3 ay tekkil lromhyonda yapdacaktır. 
A t a lA• 'Amirllli Satna Al- IO ton X.laiae soda Ketif bedeli <4o.OOO) liradır. n....;,,ı. , __ •--- .._ ,_ .,--!_ müddetle klra19 verilecektir. Aybk Tallplırln o ilin muk6r llcıml 

- Kaımie,w._ ı 10 ton Parafin 2 - JIUnıJrau, 25-4-938 tarihine - _... ....... - ,.... - kiraaı 110 lira tahmin edilmittlr Pa- na mlncaatlan illa Olamar. 
1 - Vbe cinrmdaki 1ataıt ~ 460 kilo PiriDg Yida mludif puarqel ,unu 9'&t 16 da N• ~-- 1 arlı& 1~ 4.938 cumarteal &llnll ~t ıo (1006) 

18.000 kilo ııtır etinin Dpalı arfla 3300 kilo plrioç çiYl ~ ~_:~. 1:'!= = 1-Tabmln edilen bedeli (24.300) da Ankarada lkincl ifletme biwmda-1---------..,..._...._.-ı'! 
ellllU .... ıs Dilan 938 uat 16 da Vl· 11.S ton Mtblalt Da ..._. -ıv- ı-r- . Ura olan (9000) metre elbAaelik kumlf ld komisyonca yapı:lac:ütır. Ankoro Belediyesi .-. •kert utm alma komleyonwıda 6 ton Zlft lacaktır. 19 nlun 1938 tarihlnı rutlayan Alı 
J'llPlı.c.ktır. 4,5 tıcm Talk 3 - MUnakua prtnameli ve buna sUntl llM 14 de Jııapah sarf mali le •· Puarlıla prmek ietiyenlerln 24.75 
.t- ICubemmen bedeli 21.000 lira Yukarıda mUatu " lalmlerl yu~l~ :-: iller W:: ;::::> = .. :u· lmmalı: Usere mlinakaMJ& konu~ut- liralık m\Waldmt tem~-,..~· MMtnls ft ,. .... W 

ilk teminatı 1575 liradır. fu1nameU malseme JtGçft Yospt llta9Jomm- IOl4I,.. p r .... en tur ayni giln ve autta auwmyona -.-
upnda telllm prtlyle mtm alma- '81mabUlr. • cutlarL ......,.,.. ıeruıttr. lneldileriıı ka· caktır. 4 _ 11•....._,.. ~ lstiyente.. 2 - llıavakkat teminat (1122) lira lartname komiayonca parws p 

nDf ftllblamu bari teklif mektul> lartname ve numuneler her sin•· da (SOOO) lirakk IDUftkk:at teminat (50) ~tur- lartmmeli puMIS oıa- terilecektir (926) 1177 Belecli,. ...... llMlrlllk•ı•f 
ı.mı belH atın " m•en bir ll&t n- at 13,5 ile 15 anamda ADkarada ti- ftl'me1erl " ba slbl ltled yapabilec• ralı: koml9yonclan her alln ahmbilir. • imar mldtlrlill Jradro91mda 
"1lne bdar komisyona nrmelert caret Jralemln4eD, latlmbulda l'mdıJı. leriDe dm V.Wledmisden almmOt mil- s-!1teklilerln 2490 Ayılı Jranunun M h I d 1 k n 250 Ura lcntli lkl 

(852) 1786 lrda •kert fabrlblar -- aJma ... tıeübitlik•ı .. hmlleticantodw .. tarlfatı dahlllnde tamim edecekleri a ruf ça " a ınaca ile bir fen wmarlula ft bir r 

1 • 1 k milyonundan almablllr. llJram an. etmeleri Jlsgndır. kapalı teklif mektm>lanm en set beW hk mlnbalcHr. Talip olullann fr eti a lftQCQ Allbdarlann teldlflerlnl 21 allmı lateldilerln, 2490 aydı kanunun ta- s11n Ye uatten bir mt neline kadar D. D. Yollm Satın Alına ICaml.,.. m81blteıerl1le m8ıaaatlan lllD 

A ..... ı..r Aw4ııtli 5atm Al- :..::::-1 ~ U::.!' ~ ==-~: Kaumpqacla bulunan lııamlayon bat- -::..:... bedeli 9750 Ura olmı nur. <742> 1 

- ~- 1 llamd (1008) 2025 ldttlB bir .-t ....ıtne kadar komle- kablma mülnu mubblllnde verme- 130 adecl mahruti çadır 22. 4. 938 cu· .w.tdllk ftllJraaa w tekliflerini 
1 - Pmarhiar civvmdaki kıtaat ır. J'Ollreilliiinemübasmubbilindenıı- lerl. (1723/888) U73 ma ,amı saat 15.30 da lmapalı sarf u· ıtın H&t 14,IO a kadu' 1ııomi9JOA 

ihtl1• için us.ooo ~ elfn' etinin 2 ton nikel me1er1 mütul olup po91ada olacak p ıultl ile Ankarada idare blnumda sa· lillııe ftlllllleri JkllDCbr. 
kapalı zarfla eblltmeei i s nimı 938 cikmeler kabul edilmez. (854) 1923 tın almacatır. &aıtmmtler paruu olarak A 
mat 19 de Vbede ..art aatm Un& .... L-.! PbHbL- llrı ım lliWlrll • Bu ite ,&mek isteyenlerin. 731,25 da ma1seme dalrnlnden, HayduPalllt 
t.-..a-nda -rlacakıtnt ..-. ....__.. liralık munkbt temlftat De kanunun da telellim w ank flflifind• 
-ıv.... ı-r llSUmAla.Kma1an ınd R 1 tlll , • ..:L-t -af n._ ~•~'--- (AAS) ıınc1 
ı - Mnhlawnen bedeli 14500 Hra • ıayin et v,..aa.ıU'I ft n I& mıı&~- rn-...-. - ._ 

b t.mnatı 2588 ılndır. ~11 Tahmin ec111en bedeli <1SOO> .. o- Projektar tesısatı 
bimtyonck ıMfflr. ı.e.1111er1a .._ ==:.::::-~_: Fen memurlan almacak n..m,.v•aw· ,., Muhtelif Rondela, Gupilya ve vidalar 
nwl vellblarnu baYI teklif mektub- ~anca 25•4•1931 puarı..s cini ~ .. iti' ,1.___ v.a.. ı _ Vellllet ...... in oepheain
ı.rmı belli ıUn ft Mattan bir ... n- Hat 14 de puarbk ne ihale edilecek· ....... 1 de~ (aol) Ura (41) lna. 
ftliDe kadar komisyona nımeleri. ~- lartname pumu oluak ......,_.. tlldn amam mldtlrltlll için Wll- ruı a,If bedelli barict projektör te • 

(853) 1767 4aa nrlllr. Taliplerin IDUft1dmt ı-1- yetler l9kln lflerincle l8tfMam edil· sf1&tı ~ eblltmeye bamuftur. 

Cldeyaleıl af.-.~k nat otaa (212) lira (50) 1mrat" 2490 mek e.ere 150 lira &cretU fm memur· 2 - Bblltme ll•Nlan-tsa ,.._.. 
V llARIV nmuralı kanuan 1 " 1 m*elerlD- hddarma ihtiyat .ardır. Talip olanla· tell Mil ..u 15.30 4- Vekllet blu

•r' a ı..w A • illi SalaAl- deki ....tklı muktr sin" wtte lııo- na blltmam ftlalk " flm&ye kadar sında tıoplıaınk Atna aJaa ~ • 
• Kı ·,,. 11 f : ml8yODa lllllracaatıan (MI) ltit bUlunclt*lan ...Ue " itlen ald n- yonanca ,_.,rlacaktır. 

ı - Pmarbiear cinr~ birllll- bib --L, ralı: " Bg adet focıotrafla his.zat ..,a- s - 1111ftkbt temlı'l1: (322) Ura 
.. itin 18000 ldlo .... ,.taun .... Ta . alınaQl&tlr hut~ ....uı Ti enakı &9Ddermek IU• 
palı wfla eblltmeal 25 niHD NI • rtd:ptı ııı.t nıraı.tbM mlricuııt1an (98) lnlra9bır. 
at lt da Vbe ..... rt •tın alma ko- ~ ,......._ U-11.... ilin ol111n1r. (157) 17'19 4 - fateklller bu ite alt resim ft 

~ ,apdacaktır. fenni ft lmauat prtnamelerf " mu-
2 - Mub..-Ctl bedeli 17100 lira ilik ... 1 Sömikok ahnacak bvele projnlylt alr nrab levuım 

Dk teminatı 12IS Uıadlr. ~I An1ran yalamada ICaJ'lf w X~ bllroamıdaa puuıs olarak alırlar. 
w.er sUn koiillayonda "'lir. istekli- ,osptta ~ lnre lkl tablb kl-'ilhl•ı 5 - lıteklllerln lklncl madclecle 
r.ta belll wttan bir ilılit awllne 9' almacaktır • Hımmn..m+ 937 mal yılı Jhtiya- yuı1ı p " mttıe temtn•t ~ 
.. teklif -lctublan !11"7 tca1le • Kabil prtt.rau .,.._. lltlJeale- .a tJ-m ....... V,_._., _,_ ~ 
... ftlllralrn 11Do1Dl111~erl. rla ladda ile ...... Jlrmlacl .... ak• CI olan ..... toau 25 lira 95 laaı:Qf um ile uu-&a&- wwetdl&tıD - - • 

tt•> ... ..._ _mldld ......... ati-• ............ uo ....... ,..... ....... illa oı ..... !..-o.<•> ı• 1111 • • ........,k.ıu• r•·lllll J.7t9> _. 

D. D. Yoll.,.. Sata Mma X..U.,.-ıl•• ı 
Muhammen bedeli, muvalakat teminat ft 19imleri ..-lıda yasılı mubte 

rondela, Qupllya ve Yldalar 10.5.1938 .aıı aBnil Mat 15 den itibaren ura 
ve kapalı Ari aultl ile Aııbrada lclaN Wn•mda Mtm alınacaktlr. 

Bu ife prmek iıteyenlerin hizamda yudr mawkat teminat ile 
DUD tayiA ettiii V•ikaları, nafıa milıteehhldllk '#8iJraei ft teldlflerial 
ıUn l8M 14 de kadar k~ reWlllne wnnelerl llsllDdır. 
~ pu191.1 oluak Aobrada mt&eme daln1lnden. Haıwllırnad 

da tnelltlm ft MVk teftlliaden datRıJmaktadır. 

!Jete llall•n .. wa bedel 
No. CiNSi Lira 
l 28 kalem Roadeıt ~ yaylı ha1b 9740 
a ss kalem Gupilya w bakır per

çin 
3 69 kalem llubtıellf maden .W

ve c:f.ma 19707 14,.,. 
4 M lral- Demir w pldds aı-t 

Yldalmm 
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• T.I BANKA~I 
1938 

~öçük Cari Hesaplar 
ıkramilje planı:= 

4 

8 " 

11000 llrıh•-
500 ,, -

400011ra 
4000 il 

4000 il 
16 ,, 

76 " 
80 " 

!OO ,, -
184 ,, 

250 
100 
50 
25 

,, 
il 

,, 
il 

-
-

7600 ,, 

4000 " 
- ·sooo,, 

~ 

-28600 ,, 

1 Kuralar: 1 mart, 1 haziran 1 ey-1 lôl, 1 birincik3nun tarihi • d .. :.~~~.~~~~.:ı:~.... erın e ........................................ 
En az 50 lira mevduah 

bulunan hesaplar kara
lara dahil edilecektir. 

Krem Balsamin 
~m~sa • lerdir. c·ıJ· b rıPn, Esmer her tene tevafuk eden yegfuıe sıbhı krem· 

cuırrdanb~ 1
1
k.:er. Çil, Leke ve sivilceleri kimilen izale eder. Yarım 

krenılerid~r. 1 
r mahfillerin takdirle kullandıkları sıbht güzellik 

1 K~EM BALSAMlN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
2 =Krem Balsamın yağh, gece için pembe renkli 
3 _ Krem Balsaaıin yağsız, gündilz için, beyaz renkli • 

4 Krem Balsanıin acı badem. gündüz için beyaz renkli 
İNGt{İı:n Balsaınin acı badem. gece için, pembe renkli. 

Z KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 
~~~~ .............................. ~596;;.. -!.. 

-

Türk Maarif Cemiyeti okulunun 
934 

- 935 ders senesine aid ilk tahsil 
fahadetnamesini kaybettim. Yenisi çı
karılacağından hükmü olmadığım 
ilfi.n ederim. 

Türk Maarif Cemiyeti okulu 8 
inci sınıfından 47 No. lu Aydın 
Oran. 2010 

7 
nisan çarşamba günU sabahı Ço

tuk sarayı ile Nümune hastanesi ara-
ıında A.lrn , . . 

.. anya ya gıdecek bır mektup 
duşürülmüştür. Bulan Sağlık Yur-

:~nda Mehmet Gilnaya getirdiği tak-
ırdc memnun edilecektir. 2008 

YALNIZ 

HAKIKİVALDA 
PASTiLLERİ SİZİ 

BOGAZ HASTALIKLARİLE 
ÖKSÜRÜK, NEZLE 

ve GRİPTEN 
KORUR VE TEDAVi 

1155 

TRİUMPH 
Motosikletleri 

Emin Sait Erran 
Telefon: 2686 P. K. 

No. 507 Ankara 

1925 

:
111 Sablık ev 111: -S Maltepe Onur sokak 3 No. : 

S Yağlı boyalı 4 kat 2 daire beher : 
: dairede 4 oda bir mutfak, banyo, : 
: elektrik terkoı tertibatı ile Ay- : 
: rıca bahçe içinde 2 oda i mutfak : 
: ve helası olan bir dairesi de var- : 
-d -: rr. Bahçesinde "'ara1'ı ve a•ılı : 
-1H • T -
: . mcyva ağacı vardır. İçinde- : 
: kılere müracaat edilmesi 2013 E 
=111111111 ııı1111111111111111111ıııııııı:E 

Ankara Valiliği 

Beton asfalt yol inşası 
Ankara Valiliğinden ; 
Keıif bedeli (64772) liradan ibaret 

bulunan Ankara - Kırşehir yolunun 
o+ooo - 4+500 üncü kilometreleri a
rasındaki beton aıfalt kaplama işi ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

Eksiltme 11-4-938 tarihine rasth
yan pazartesi gilnü saat 15 de Anka
ra vilayet daimi encümeninde yapı
lacacaktır. İstekliler teklif mektub
larınr, ticaret odaıı vesikası ve 4488 
lira 60 kuruşluk muvakkat teminat 
mektubu veya makbuzları ve nafia ve 
kiletinden 938 takvim yılına mahsus 
olarak aldıkları müteahhitlik vesika
lariyle birlikte aözü geçen günde sa
at 14 de kadar encümen reisliğine ver
meleri. 

letekliler keşif ve ~rtnameyi her 
giln nafia miidürlUğünde görcbilirle.r 

(744) 1~ 

ulus -7-

DIŞ TABlBl 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has
talannı kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Aparbmaıu No. 1 

3-6949 
J 

Bina tamir ettirilecek 
Nallıhan Y..aymakamlığmdan: 

Keşif bedeli 981' liradan ibaret bu
lunan Nallıhan hususi muhasebe bina
sının tamiri açık eksiltmeye konul
muştur. 

15 nisan 938 cuma günü saat 15 de 
ihalesi yapılacaktır. 

Elasiltmeye girmek için 73 lira 58 
kuruşluk muvakat teminat ita6ı 11-
znndır. 

Şartnamesini görmek ve tafsilılt al
mak isteyenlerin husust muhasebe 
memurluğuna müracaatları talip o
lanların ihale günü komisyona gelme-
leri ilan olunur. (870) 1769 

Elektrik tesisatı 
Akhisar Belediye Riyasetinden: 
1 - Şehir elektrik şebeke tesisat 

işi şebekenin ikmali müddetini.n no~: 
sanlığından 14 nisan 1938 tarihın7 mu 
sadif perşembe günü saat 14 de ıhale 
olunmak üzere yeni baştan ve kapalı 
zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

'ı - Şebeke işleri: Putrel, malzeme 
ve Montaj işleri ayrı ayrı da ihale e
dilebilir. 

3 - Umumun keşif tutarı 31866 
lira. • 

Putrelin: 9094 lira 53 kuruş ve mon. 
tajm 10404 lira 30 kuruş ve malzeme
nin de 12367 lira 50 kuruştur. 

İsteklilerin kanuni tarifat dairesin· 
de belediyemize müracaatları ilan O· 

lunur. 1865 

Arazöz ahnacak 
Tarsus Belediye Riyasetinden : 
Belediyemizce muhammen bedeli 

(6780) lira olan bir yangın arazözü 
şartnamesi daire.sinde bir ay zar.fın~a 
pazarlıkla alınacağından isteklılerın 
28 nisan 1938 perşembe gününe kadar 
belediyemize müracaatları ilan olu-
nur. (1917/1011) 2026 

Mektep binası yıplHllacık 
Balıkesir Vilayeti Daimi Encüıne • 

ninden : 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

konulduğu halde isteklisi çıkmamış o
lan Edremitte yeniden yapılacak ilk 
mekteb inpatı 5 mayıs 938 tarihine 
tesadüf eden perşembe günü saat 14 
de kadar bir ay zarfında pazarlıkla 

verilecektir. Bu işin keşif bedeli 
26941 lira 16 kuruftur. 

2 - Bu i§e aid cıvrak JU.Dlardır. 

Proje, mesaha cetveli, keşifnamc: c m in J 
!~~di!~:;:=.~~!~~ı.';::?-l~i'~ · Jı -w:ı fJ; 
si, Bayındırlık işleri genel şartname- ~ !:?-_ ~ ~- __ -• _ • _ -
si. 

İsteyenler bu evrakı vilayet nafıa 1 
müdürlüğünde veya daimt encümen Küçük ilan ıartlara 
kaleminde görebilirler. 

3 - Pazarlığı Balıkesirde hükümet Dört aaurhlı: kilelik Uinlardan: 
binasında te-kkUl edecek daimi en- Bir defa için 30 kurut 

y- l İki defa için 50 kuruı cümende yapılacağından istekliler bir Uç defa için 70 kuruı 
ay zarfında her gün için müracaat e- Dört defa için 80 kunıı alınır. 
debilirler. Devamlı küçük illnlann her defa11 

k ic;in 10 lı:unıe almır. Meseli 10 defa 
4 - Eksiltmeye girebilme için 

1 
nesrcdilecek bir illin için 140 lnını-1 

1938 yılı ticaret vesikası ve nafıa ve- alınacnkur. 
kiletinden alınmış bu nevi işlere gir- Bir kolaylık olmnk üzere, her aaur. 

üt ahh ·dl ·k kelime aralarındaki boşluklar mlisteı-meğe salahiyet veren m e 1 1 1 na 30 harf itibar edilmiştir. Bir kilçülr 
vesikasını ibraz etmeleri şarttır. Mu- ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
vakkat teminat 2020 lira 59 kuruş o- Dört satırdan fazla ber nur için ay-

lup maliye vekaletinin bu babtaki teb- .. ~~:.~~.~~.~.~~::ı:~;.,,,,,.,,.,.,,., .... , .... ; 
liğine göre pazarlığı müteakib mal- S I k 

k h t b .... atı ı : 
sandığına yatırılaca veya u u .... ----
mikdar banka mektubiyle verilecek-
tir. (1889/ 1012) 2027 

Eksiltme durdurulması 
Elazığ Nafıa Müdürlüğünden : 
1 4 7 nisan 938 tarihli Ulus nüshala

rında' eksiltmesinin icra edileceği ilan 
edilen Elizığda yapılacak ceza evi 
inşaatının bu sene eksiltmesinden 
sarfınazar edildiği ilan olunur. (1000) 

2018 . 

Acele satılık arsalar - Yeni şehir 
Selanik caddesinde malmüdürlüğü kar
şısında 423, 592 metrelik arsalar. TL 
1538 komisyoncu Hayri. 1699 

Satılık - Keskinde motör ile müte
harrik valslr 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 

Kiralık: 

Kiralık apartnnan - Atatürk bul • 
varında yeni yapılan Tuna apartıma • 
nında ticaret şirketlerine ikamete elve
rişli daireler. Kapıcıya 3123 Tl. müra-
caat. - 1700 

Kiralık - Demirtepe Maltepe ara
sında asfalt üzerinde köprilye yakın 3 7 
No. yeni apartmanın üst katı kiralıktır_ 
6 oda havagazı vardır. 1788 

Kiralık kat - Kavaklıdere fransız 
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 İş Bankası vezneaan Bay Şerife 
müracaat. 1962 

Kiralık - Yüksek Ziraat Enstitüsli 
mahallesinde konforlu 3 oda aynca 
müstakil bir oda Tel: 3991 Mahmut 
Sür 1965 

Kiralık sinema binası 1816 Kiralık - Bakanlıklar karşısmda 
Satılık arsa_ Yenişehirde yol asfal- Konur sokak 15 üç oda 1 holden ibaret 

N·-d B 1 d' Reı'•lig- inden • konforlu evı'n bı0rı0ncı· katı. Üst kattaki-ıg e e e ıye "' • tında otobüs durağı civarında yüzü 20 
1- Bir senelik muhammen icar be- derinliği 70 ceman 1450 metrelik Tek. tere müracaat Tl. 120 den 3470 1966 

deli (500) lira olan bulvar üzerinde çift apartıman yapılabilir. Blok başı Fırsat Kiralık - Evkaf apartmanın 
kain belediyemize ait Zafer sineması- Ti. 2640 1850 da yedi odalı bir daire hareket dolayı-
nın üç senelik icarı 28 mart 938 tari- . 
h ·· "dd 1 t s ı k b - y · h' K" "k E t siyle devren kiralıktır. Vakıflar van-1.nden ı·tı'baren 15 gun mu et e ar rr- atı ı ag- enıce ır uru sa -

- • ıı d b :sk 1 · dat müdürlüğünde Bay Ahmet Sezene maya çıkarılmıştır. ta otobüs duragı cıvann a a ı ı mey- .. 
1987 2 - Artırmaya 11 nisan 1938 tarihi- valı manzaralı 2 odalı evi ve kuyusu 1 muracaat 

ne müsadif pazartesi günü saat 14 de vardır. Tl. 2640 1851 Kiralık 3 oda - Hamamönil kömlir 
belediye encümeninde başlanılacağın- depolan kaMıısında Gediz sokak No; 

· N'ğd b 1 d' Satılık 2 keman - Eyi sesli eski ve ·ıı dan taliplerın o gün ı e e e ıye 29 yeni bina senelik peşin verenlere 
1 güzeldir. İstiyenlerin Ankara Musiki encümenine milracaat arı. 30 liraya verilir. 1984 

3 _ Artırma şartnamesini görmek Muallim Mektebi karşısında 10 No. lu 
istiyenlerin Niğde, İstanbul ve Anka- evde Şofrat'a müracaattan. 1859 Kiralık hane ve bağ - Kavaklıdere

de İran sefareti arkasında S oda 30 dö
nüm bağiyle müracaat Tl. 3908 201 l 

ra belediyelerine milracaatları ilan °- Satılık arsa - Yeni§ehir Mimar Ke-
lunur. 1798 mal mektebi karşısında, güneıe nazır, 

Mühendis veya fen memuru 
aram yor 

Niğde Belediye Riyasetinden · : 
Müstakbel şehir plftnmın tatbiki i

çin 150 lira maaşlı mühendis veya bir 
fen memuruna ihtiyaç vardır. Talip o
lanlarm vesaiki resmiyeleriyle Niğde 
belediyesine müracaatları ilan olunur 

(1799) 

Uzunköprü hükümet 
konağı ınşosı 

blok başı yüzü 13.5 mecmuu 347 met. 
Tel: 1538 1954 

Ucuz arsalar - 1marca parsellen
miş 80 - 100 Kr. Ceb~i Aptipaşa H. 
Dilman Karaoğlan Koç Ap. 4 Ti. 2181 

2030 

Satılık - Etlik Eğlence'de asfalt ü
zerinde gayet mamur evli bağ ve par
ça arsalar. H. Dilrnan Koç Ap. 4 T. 
2181 20ll 

Aranıyor: 

Kiralık ev - Uç oda bir hol, mutfak 
ve aaireyi havi. Yeniıeh.ir: Demirtepe 
Akbay sokak No. 3 alt kat. 2033 

Satıhk 4 arsa 

Villa anyorum - Yenİ§ehirde mo
dern ve konforlu bir veya iki kat üze-

Edirne Nafıa Müdürlüğünden : rine milstakil bir ailelik villası olup da 
Uzunköprü hükümet konağının ze-- satmak istiyenlerin 3102 ye telefonla 

minkat betonarme döşemesiyle bir kı- bildirmeleri. 2028 
sım beden duvarları ve saire inşaatı ve 

1 1 Cebeci mıntakasrnda asfalta yalan diğer aksamın yapılmasına hazır ık o - fiatı mutod1·1 2 od al 
mak üzere ıartname ve keşifnamcsinde a, s on mutfaklı ev 
yazılı olduğu üzere betonarme demiri, aranıyor. Y. Z. E. Ziraat aanatlannda 
çıralı kereste, tuğla ve Marsilya benze- Şükrü Car. 2017 

Sıhhat Vekllttl - Cebeci asfaltında 
Cl) 366 (2) 258 (3) 366 (4) 278metre
liktir. İmarca müfrez. Blok inşaat. Uç 
tarafı yol ve yeşil aaha; tediyede kolay
lık gösterilir. Mektupla müracaat: 

ri kiremit ihzaratı 16- nisan - 1938 cu-

martesi günü saat 11 de ihale edilmek .Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllh. -üzere 15 gün müddetle kapalı zarf usu- ;: HlNT MEZARI : 
liyle eksiltmeye çıkanlmrştır. : Pek yakında Halk ainemasmda S 

Gerek inşaat ve gerekse ihzarata ait : _ 
keşif bedeli yekGnu (21,848) lira (48) "'111111111111111111111111111111111111111,. 
kuruıtur. İsteklilerin proje resimlen 

Çankaya postahancsi z. G. E. Telefon: 
1990 1836 

keşif kağıtları ve şartnameleri muka-
velename sureti ve sair evrakı parasız 
olarak Edirne nafıa müdürlüğünden 
verilecektir. Tuz ııkarma ve taııma ııı a~ık eksiltme llinı 

Anknra inhisarlar Baı Müdürlü iünden : 
Muvakkat teminat (1639) liradır. 
Eksiltmeye girmek için bu gibi bır 

defada en az 20.000 liralık bir inşaat işi 
yaptığına dair vesika ile Nafıa Vekale- Tuzlanın adı zun tahmini mikdarı 
tinden 938 senesine mahsus alınmış kilo 

İstihsal edilecek tu- Beher 1000 kilonun 
istihsal ve ta~nna i§i 
muhammen bedeli 

Kr s Li 

Muvakkat 
Tutarı teminat 

müteahhitlik vesikası ve senei hali ye ti
caret odası kağıdları ve eksiltme şart
namesinde yazılı şartlan haiz bulun
mak lazımdır. Müteahhitlerin 2490 sa
yılı kanuna göre hazırlıyacaklan teklif 
mektuplannın yukanda yazılı günde 
saat ona kadar Edirne Nafıa Müdürlü
ğü odasındaki eksiltme komisyonu baş
kanlığına teslim etmeleri lazımdır. 

(1832·958) 1935 

Telefon santrah 
yaptı r1 laca k 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden: 

Şişlide yaptırılacak telefon binası 
dahilinde 2000 abonelik ibir telefon 
santralı tesisi işi kapalı zarfla eksilt
meye konulmu~tur. Bu tesisatın mu
hammen bedeli 200 bin, ilk teminatı 
11250 liradır. Eksiltmesi 26.5.1938 tari· 
hine müsadif perşembe günü saat on
beşte müdilrlüğümüzün Tahta kale
deki merkez binasında toplanacak a
lım, satım komisyonu huzurunda icra 
edilecektir. Bu işe aid şartname ve te· 
ferruatı beş lira mukabilinde hergün 
levazım dairemizden alınabilir. 

İsteklilerin teklif mektupları ve en 
az 100 bin liralık bu işe benzer iş yap
tıklarına dair referans ile 938 takvim 
senesine aid mUteahhitlik ve ticaret o
dası vesikaları ,teminat makbuz veya 
banka mektuplarını muhtevi kapalı 
zarflarını mezkGr tarihte saat 14 de 
kadar alım, satım komisyonuna tevdi 
etmeleri lazımdır •. (1021) 2032 

Akça koyunlu 
Ali baba 
Coğul 

Keçeç 
Sarı kaya 
Çankırı 

1.000.000 
500.000 

1.000.000 
3.000.000 

550.000 
3.500.000 (yalnız) 

ta ıma 

Kr. 
6 600 

6 
6 
4 
6 
3 

300 
600 

87.5 1462 50 
330 

1127 22 

parası 

'Ll Kr. 
45 
22 50 
45 

109 69 
24 75 
84 55 

Yukarıda adları yazılı tuzlalarımızdan 938 yılı için tuz çıkarma ve anbara 
taş.ıma işi 6.4.938 tarihinden itibaren yirmi gün ınüddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. Beher yüz kilosunun muhammen bedel.i ve ilk teminat para
ları hizalarında gösterilmiştir. Şeraiti anlamak ve dalı? fazla izahat almalı 
isteyenlerin şimdiden baş müdürlüğümüz tuz fen şubesıne ve yahud mahal
leri tuzla memurluklarına müı:acaat etmelidir. Her tuzla için ayrı ayrı yapı· 
lacak olan açık eksiltme ve ihale 27.4.938 tarihinde saat ~5 de bankalar cadde
sinde baş müdürlük binasında müteşekkil komisyonda ıcra edileceği ilan o-
lunur. (1007) 2024 

Yün fanila ipliği eksiltmesi 
lsta.nbul jandarma satan alma ko misyonundan: 

Miktarı Tahmin bedeli 
kilo c:r.:1 J, lra Kıı 

İlk teminatı 
l.ı.d :ı<ıı 

8000 - 9000 Yun tanıla ipliği 23400.00I ı 7!ı~.ou 

1 - Vekiller heyeti kararilc 1938 acnesine sari ınukavele akti suretiyle 
cinai, mikdarı, tahmin bedeli ve ilk teminat miktarı yukarda yazılı 8000 • 
9000 kilo yiln fanila ipliği Gedikpaşada Jandarma aatınalma komisyonun
ca 11 nisan 1938 pazartesi günü saat 15 de kapalı zar{ eksiltmesiyle satın 
alınacaktır. 

2 - Şartname her gün satınalma komisyonunda görttlebiJir. 
g - İsteklilerin eksiltme gUnü saat 14 de kadar kanun ve şartnamesine 

göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını komisyona vermeleri lazımdır. 
(1510.762) 163() 
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Bekliyen akibet 
D işlerini kaplıyan kir ıaba

kası sinek kağıdları gi
bi yapışkandır. Mikropları çe
ker, muhafaza eder ve besler. 
Dilinizi diılerinizin üzerine 
gezdirirseniz bu tabakayı siz 
de hissedersiniz. 

T ehlike baı göstermit de
mektir Bir gün her fey 

olup bittikten sonra .ditlerini
zin donuk sarı bir renk aldığı
nı göreceksiniz. Bunu dit ağ
rıları, ve bir çok vahim has
talıklar takib edecektir. 

RADYOLiN 
Sizi bu tehlikelerden kurtaracak yegane dit macunudur. Ditlerİ· 
nizi temizler, parlatır, mikropları öldürür, dit etlerini kuvvetlen
dirir. Güı{de iki defa RADYOLIN kullanmakla pek kısa bir za
man içinde hakikaten beyaz ve temiz ditlere sahih olursunuz. 

2016 • 

:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ - -- -- -
~ Türk Hava Kurumu § - = = -
~BÜYÜK PİYANGOSU~ - = - -- -:: 6. cı keıide 11/Nisan/938 dedir.... =: --------

Bu keıidede: 

200.000 ve 50.000 liralık müki.f atlarla : 

--------- -- -= 200.000, 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 = 
:: liralık ikramiyeler vardır. =: 
:: Biletlerinizi ayın yedinci gününe kadar bayilerinizden := 
: almamz kendi menfaatiniz iktizaııdır. 590 := 
=iiııııııııııııtıı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

25 ince sigara 
20 Kaltn sigara 

KURUŞ 

uı;us 

QAVANLA~ ! .. ------- Hastahk, ölüm ve pislik geliren f arelef 

Adet 
ıamanınııda 

\il; 

QA-GLARI 

1838 

FAR 
Hasan fare %ehiri 
İle öldürünüz 

Macun ve buğday teklinde olup büyük ve küçük her nevi f• 
releri, aıçanlan derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 

Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarmı yağlı bir ek
meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlerf 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruıtur. 

1868 

Baı, diJ, nezle, grip, romatizma ıe bütün agrlf arrnııı derhal 
keser, kabında günde ii( kaşe ahnabilir. 1841 Kohinor 

Ba§, di§, nezle, 

grip, romatizma 

ve bütün ağnla
ntll%1 keser. İca
bında günde 3 

kqe alınabilir. 
1857 

"DAfMA 
TİRYAKİ 
IÇlYORUM .. 

e Her Tiryaki bunu 
söylüyor.Acaba neden? 

Çünki: 
e Tiryaki sigarası on· 
ların uzun zamandan· 
beri bekledikleri · siga· 
radır .. 
e Tiryakinin harmanı 
her zaman aynı olduğu 
gibi içimi ve nefaseti 
de hiç değişmez. 

Her zaman 

AYNI HARMANI 
AYNI İ Ç 1 M 1 
AYNI NEFASETİ 

TiRYAKiDE 

BULABİLİRSİNiZ! 

Çocuklarınıza En Kıymetli 
Hediye DADI' dır. 

Size inci gibi dişler ve güzel 
kokulu bir ağız temin eder ~ 

Dadı çocuğunuzu eğlendirir, 
yürümeğe alıf tirır, gezintilerde 
ta§ımağa yaradığı gibi icabında 
rahat bir salıncak olur. 
Yeni Eczanede satılıyor. 1659 

Toplantı 
Ankara Sporting Kulübü idare 

Heyetinden : 
Kulübümüzün 1938 mevsimi umu

mi heyet toplantısı 9-niaan-1938, cu
martesi günü saat 15 de, Kavaklıdere 
deki kulübümüzde yapılacaktır. Sayın 
azilarnnızm bu toplantıda hazır bu-
lunmalarını dileriz. 1800 

ULU S-19. uncu yıl. -No.: 5994 

lmtiyu sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıflo ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Miimtu Faile FENiK 
Ulm Basımevi: Ankara 

YENİ 
BU GON BU GECE 

H. M. GHAZANF AR 
TtCARETHANESt 

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

BOMBAY 

HİNDİSTANDA 
Türk mallarmm en büyük alıcısı ve her nevi Hind malı ihracatç•ı 
~eferanaları: Bombaydaki her hangi bir Banka ve Türkofis 862 

"Konga kraliçesi" namiyle maruf en genç 
yıldız, methur İspanyol dansözü 

ile, onun idaresinde bulunan 

Simon Tapia Colman 
Küben orkestrası cumartesi ve ıtazar 

akpmlan veda müsamerelerini veriyorla 

Masalaruuzı evvelden tutunuz 

Tel: 2038 Karpiç 
2008 

SİNEMALAR HALK 
BU GÜN BU GECE 

Tamamen tabii, renkli büyük qk ve 
.alllllL. 

Senenin en muazzam - en nefis - - ve en - -- - muhte9em a9k ve macera pheseri olan süzellik taheteri - -- -- -- - MiHRACENiN GOZDESl TALiH GONEŞl - -- -- -- -Bq Rollerde : - - filmi büyük bir muvaffakiyetle - -- -- - devam ediyor - -Frederic March - Janette Gaynor - -- -- - Türkçe sözlü ve türk musikili Franaızea IÖzlü - - ~ - -- - 1 - - Bugün seanslar : Seanılar: 2.45. 4.45 • 6.45 Gece 21 de - - u. - - IO - - .... 
Bugün saat 1 de talebe matim:si .,t1111r 2,30 • 4,30 - 6,30 Gece 21 de 

Saat 1 de talebe matinesi 

-

.Yangın, hayat, otomobil, cam sigortaları 1 Halil Naci Mıhcıotlu. Telefon: ıtJ 

Yap 1 1 r Anafartalar cad. No. 111 Tel.:"" 
• -01Q11QD" Ankara aceaiahjı ısJI 
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