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İdare müdiirlüiü 1061 
Atölye 1064 5 KURUŞ AOIMI% ANC>IMl'ZC>IR. 8-S-1938 Pazar saat 16 da ilkbahar at 

yanılarmm birinciıi. 

Iskenderun şehrinde • çıkb! pa 
Başbakan ve Dr. Aras 

don hareket ettiler 
Btıfvekil Celôl Bayar yanında Hariciye Vekili doktor Tevfik Rüftü 

:Araa olduiu halde, Yagoılauya Btıfvekil ve Hariciye Nıuırı ekaelanı 
Stoyadinoviç'in bir müddet euel Ankara'ya yapmıt olduia aiyareti iaJe 
etmek için Belgrad'a gitmek üure, dün aktam AnaJola ekıpreıile lı· 
tanbula hareket etmittir. 

Baıvekilimi2 utaayonJa, kamutay rei.i Abdülhalik Rentla, /.,.et 
lnönü, Dah.'tl.iye Vekili ue Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya, Vekiller, 
RiyaHti Cumhur umum ikiitibi Haacın Rı2a1 kalemi mahaıu rnüdürü 
Süreyya, yaver Cevdet, mebuılar, Hariciye Vekôleti umumi katibi 
Numan enemencioilu, büyük erkanı harbiye ikinci rew orgeneral Aam 
Gündüz, Balkan antantı hül- ·i ıelirlerile, büyük elçiler ue orta 
elçiler, vekaletler mü.tefarla.~., · ·yük erkanı harbiye ve Milli Müdafaa 
Vekaleti erkanı ile devair umum müdürleri tarafından aiurlanmqtır. 

(A.A.) 
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Yugoslavya Baf
bakanı Dr. M ilan 
Stoyaıdinovi~'in e
v e 1 c e Ankarayı 

yaptığı ziyareti i
ade etmek için Dış 
i ' 1 e r bakanımız 
Dr. Tevfik RüftÜ 
Araa'la b i r 1 i k -
te Belgrada gide
cek olan Bafbaka
nımız Bay Celal 
Bayar 
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Tahrikıiler lürklerin 
üzerine ates actllar 

-

. - - -- - . .. . ~ - --- - - ' 

Biri aC11r olmak üzere dc:1rt kişiı 
bir de çocuk yaralandı 

Mataalar saatlerce kapah kaldı 

"Ul"1fl" un mülakatlı anketleri 

, Telli vasıta 
ölmüı değildir! 

Hayat ucuzluğu için 
büyük devlet tedbirleri 

- Resim nakline başlıyacak mıyız? -

Yazan: N. 8. 
Beledlyeler gıda Ye mesken lmılıiını 

temin ııını Yıılfelerlnln in planını ılıcaklar Telefonun şehir içinde değil, şehir· 
ler, hatta kıta aşırı memleketler ara
sında emniyetli bir görüfme vasıtası 
haline geldiği, telsiz telefondan git
tikçe daha genif ölçüde istifade o
lunduğu, televizyonun laboratuvar
dan çıkıp evlerimize girmek üzere 
bulunduğundan bahsolunduğu zama
nımızda dağlardan, ovalardan, kablo-

~;-nct;·•k~p;;,·bfr·'?ı~lı 't:nf~~ 
makine başındaki manipülatörleri 
birbirinden habersiz bırakan, mesela 
bir harbde sınır boyu kadar korun
maya muhtaç olan şu bildiğimiz telli 
telgrafın, içinde bulunduğumuz yıl· 
larda değilse bile, her halde yakın bir 
istikbalde ortadan kalkacağını tahmin 
etmez misiniz ? 

Bu sual kar§ısmda, miltehanıs mu
hatabımız: "Bu zanda bul urunu' o
lanlar çoktur, dedi, fakat teJli muhı· 
Dcre~n en eaki §Ubesi olan telgraf 
ölmedi, l>Uikis canlandı. 

Zaten yapılan akidlerin, taahhüd -
lerin. verilen emirlerin yazılı izini, 
delilini ortada bırakan tek elektrik 
muharebesi usulünün. yani telgnfm 
terkedileceğini mantıka kartı aya
cak kadar ileri gidebiliriz. 

Gerçi Telefon'un hayrete p.yan 
tekemmülü, süratle geniflemesi, bir 
meseleyi uzaktan konu,maya, müna -
kap etmeğe imkan vermesi Telgraf. 
m aleyhinedir. Bu bakımdan hem 
telgraf ve hem telefon işleten müea
ıcecler telefona daha üstün bir ehe
miyct vermekte haklıdırlar. Bununla 
beraber bu müesseseler Telgral'ın ıs
lahı yolunda çahpnaktan da vaz geç
memişlerdir, ki bunda da haklıdırlar. 
Çünkü ekonomik sıkıntılarla birlikte 
devam etmi§ olan telgraf buhranı geç
mek üzeredir. 

Avrupanın bir çok memleketle
rinde telgraf trafiği ıeneden seneye 
azalmak hastalığından kurtulmu,, i&
tikrar bulmuftur. 

Meseli Yunanistanda, 1936 se
nesi iç telgraf trafiği 1934 e nis
betle % 8 fazlalaşmıftır. Bunun se
bebi bazı telgraf kategorilerınin ten
zilatlı tarifeye tabi t-:.ıtulmasına at
fedilmektedir. 

Amerika telgraf kumpanyalarının 
geliri 1936 senesinde hayli yüksel
miştir. Buna; ekonomik vaziyetteki 
salah sebeb gösterilmektedir. 

Fransa, İngiltere ve Almanyada 
seyyar posta tubeleri ihdas edilmiş -
tir. Otomobiller üzerinde bulunan bu 
ıeyyar posta şubele"'""e telgraf da 
kabul olunur, şehir içt .,.,. ,ehirler a
rası telefon muhabereleri yapılır. 

Eenternasyonal telgraf muhabere
lerinde telgraf fenninin son terakki
lerinin - ıöyle diyelim - meyvala
n toplanmaktadır. Son senelerin icadı 
olan ve ''appareila arythmiques,, de -
nilen tabedici makinalar vardır. İn -
giltere ile Belçika, Hollanda ve h -
viçre arasında bu nevi makinalar ve 
trafiği daha kesif olan enternasyonal 
muaheberelerde de Boda kullanıl
maktadır. 

••viaton Krid" ı e "Simens", maki-

naları bazı huausi ,artlara tabi yer
lerdC' işletilmektedir. En modern 
telgraf usulü olan "~legraphie harmo
nique" ve "~legraphie infra acouati· 
que'; ıon zamanlarda Londra ile Parla 
ve Londra ile Brükael aruın.da tatbik 

İç Bakanı ve Parti Genel Sekreteri Bay Şükrü Kaya, umumi 
müfettitliklere ve vüilere çok mühim bir tamim ıöndermiıtir. 

Bay Şükrü Kaya, bu tamiminde, devletin hayat ucuzluiunu bir 
ana davi halinde benimsediğini ve bu iıte belediyelerimize büyük 
vazifeler düJtÜğünü izah etmektedir. mevkiine konulmuştur." 

- Bu yeni makineler nerelerde ve 

Güzel Hatay'Jan bir görünüı 

lıkenderun, 6 (A.A.) - Anadolu Ajansmın husuıi muhabiri 
bildiriyor : 

n~a-~-l~k~u•l-la_n~.:: •• ....,.~~· ..... , .... r~•-.......... ...J1~~~~~~11f:,~~~~&.llllliJ~~:-41 .... 111111ı ... -.. ... _. ... ıilliıı ... llllll~ ........... 
yada tabı makinüı huıu.r telrraf şebe- erıy e mes en ra rının ucw: atıl-

Uebe Ye ittihadı vatani mensubları burada tiddetli tahrikita 
batlamlflar Ye kahvede bir tüıfriin ppkuını yırtam.ıardır. 

kesine balı 266 abone vardır. Bir abone maaını belediyeler i9krinin on pla-
nına alacaklardır. Bu hususta icabe

kendi makinaamm kadranı üzerinde 
derse azami fiat koymak hakkı da be-

iatediği abonenin numarasını çevir- tediyelere verilmektedir. 
mekle o abone ile derhal muhabere te • 

Hayat ucuzluğu bahsinde büyük 
sis edebilir. Bazı sahil telsiz istasyonla- devlet tedbirlerinin başlangıçların-
" da bu ıebekeye bağlıdır. Bu suretle dan olan bu mühim tamimi 7 inci aay

(Sonu 1. inci sayfada) famızda aynen bulacaksınız. 

10.000 mugannilik koro, 
tam kadrolu 45 orkestra 

Romaya Clönen 
dün gece bir 

B. H itler serefine 
konser verdiler 

Roma'Ja Veneılik .arayının gece manzaran 

Napoli, 6 (A.A.) - Geceyi trende geçiren Hitler bu sabah saat 
9 da Romaya gelmiıtir. 

Muaolini ile alman ve İtalyan nazırlan Hitler'i T ermini iıtaıyo
nunda karıılamıılardır. 

Hitler istasyon meydanına çıktılı zaman halk kendisini he
yecanla alkıılamıtbr. 

Fransaya boyuna 
sermaye geliyor l 

Führer Duçe ile birlikte otomobile 
binmiştir. Arkadan gelen otomobiller -
de iki memleketin nazırları ile hükümet 
mümessilleri bulunmakta idi. 

Paria, 6 (A.A.) - Memleketten çık
mış olan fransız sermayesinin tekrar 
memlekete dönü§Ü bugün bütün gün 
aüratle devam etmi,tir. Fransız ban
ka11 ancak büyük itlerle meıgut ol
masına rağmen 25 • 30 milyon kadar 
ingiliz lirası kambiyo müvucnc ~e· 
ıi sandığına girmi§tir. 

Alay ıaf halinde selim duran kıta -
lann arkasında iki ıefi bağırarak alkış· 
lıyan halkın arasından geçerek ıüratle 
Kirinal aarayna gitmiıtir. 

Kırat ile Hitler saat 10.10 da Zafer 
caddeıinde kurulan tribüne gelmiıler -
dir. Hitler kıraliçenln soluna oturmuş
tur. Halk misafiri uzun ve heyecanlı te-

(Sonu 1. inci say/ adı) 

Atatürkle Tahrikçiler müteakiben aokaldarda r--------------

Polonya dm~ınelsl 
ırasında telarıflar 

Polonya milli bayramı münasebe
tiyle Reiıi Cumhur Atatürk ile Po
lonya Reisi Cumhuru Mosciki aruın
da aşağıdaki telgraflar taati olunmu•
tur : 

Ekselans Mosciki 
Polonya Reisi Cumhuru 

VARŞOVA 
Polonyanın milli bayramını kutlu-

ladığı bu günde, en hararetli tebrikle
rimi ve keza fahai saadetleriyle aan 
Polonya milletinin refahı hakkında
ki samimi dileklerimin kabulünü ek
selansınızdan dilerim. 

Ekselans Kemal Atat ürk 
Türkiye Reisi Cumhuru 

ANKARA 
Milli bayramımız münasebetiyle 

vaki lütufkar dileklerden dolayı en 
derin teıekkürlerimin kabulünü ekse· 
lansınızdan riea eylerim. (A.A.) 

dlllll- 5 oa:ıs ........... "" 

ppkalılara tecavüze bqladmklanndan 
türklerle aralarında kavga çıkımı ve 
kavga lilih teatisi suretile müsademe
ye çevrilmiftir. Şehirde bu yüzden pa
nik çıtamı. mağazalar bir kaç saat ka -
palı kalmııttr. 

Türklerden biri ağır olmak üzere 
dört kiti ve bir ortodoks çocuk yara

(Sonu J. ünca sayfada) 

BUGÜN 

16 sayla 
llovemiz 

Toprak altı 
"Etibank ve M. T. A.,, 

Çekoslovakyayı Moskova 
ve Paristen ayırmak için 
Hitler ltalyanın istedi 

Napolideki manevralar eanuında 
mühim ıiyul gö~meler yapıldı 
Napoli, 6 (A.A.) - Havaı Ajansının iyi haber alan bir menba· 

dan öğrendiğine göre Hitler Çekoılovakya harici siyasetinin, çe
koılovak • aovyet ve çekoılovak • fransız itiliflarının tahfifi ve 
imkin olursa f ..hi suretiyle deği§tirilmeai için ltalyanın yardımı
nı iatemittir. 

Hitler bu talebini dWı. Konte - di - ..-------------
Kavur zırhlısında serdeıtm~ ve saat OOJOiOS JJJiJTSJb OUFS 5 5 62 JiW 
10.30 dan 18 e kadar italyan donanma
sı mahirane manevralarına devam e • 
derken, Mutolini il~ beynelmilel vaz
iyetin baılıca hadiselerini müzakere 
etmiJtir. 

B. Hiılerin t.aleblerl 
Re1mi mahfiller Duçe ile Führer a · 

(Sonu J. üncü sayfada) 

Franko tayyareleri Kmt.el
lon' u fiddeıle bombardıman 
eımifler ve ıelırin ü.erine 450 
den fa.la bomba atnuflardır. 
Tafıilôt 3. üncü .ayfamudadır. 

Türk gezetecileri 
.Nin•Jssa'da 

Atina, 6 (Jt..A.) - Gazeteler, diln 
türk gazetecilerine Niausaada yapı· 
lan çok parlak kabul hakkında uzun 
uzadıya tafailit vermektedir. 

Türk gazetecilere §ehre girerken 
halk tarafından tezahüratla kartılan· 
mıf ve kendilerine küçük bir kız ta
rafından çiçekler verilmiftir. Türk 
misafirler şerefine ıehirde taklar ya
pılmıttır. Belediye reisi misafirler ,e. 
refine bir ziyafet vermit ve milli 
danalar ve diğer eğlenceler tertib ~ 
lunmu,tur. 

Fıkra 

Hak ve nezaket 
Vatanda§lığrn ilk şartı, dil ve duy. 

gu birliğidir: Türkiye' de doğan 711-
hud yerleşen, Türkiye'de kazanan, yi
yip içen herkesten türkçe konupnafı 
beklemekten daha tabii ne olabilir! 
Esasen hür ve hAkim idaremizdeki ye
ni .§artlar, bunu tabii de kılmıJtrr. 
Bizden olmıyanlar bile, bizden görtln
mek için böyle yapacaklardır: Çü.nkü 
artık Türkiyede, eski zamanların Ü· 

sine, m e n fa t 'in dili de Türk'~ 
dir. 

Bu başka bir mesele! Bir de pek 
yakı~ dostlarımdan birinin bizzat p
hidi olduğu şu vakayı dinleyiniz: 
Tramvayda bir yolcu yabancı bit lİ• 

sanla bilet isterken, bir başka yolcu 
kendisini ağırca bir ihtarla türkçe ko
nuşmağa davet ediyor. Fakat adam
cağız lstanbul'u §Öyle bir de tramvayla 
devretmek istiyen bir ecnebidir. Şaşıp 
kalıyor! 

Herkes ahlak, idet veya milliyet po
lisliği yapmak gayretkeşliğinde bulu
nursa, böyle kargaşalrkların içinden 
ÇJkılmaz. Turizm bölgesi yapmak iste
diğimiz lstanbula gelecek seyyahlar
dan ilk şart olarak mükemmel türk? 
öğrenmeği mi taleb edeceğiz? 

TUrk vatandaşlığının yüksek ve 
epiz itibarı, onun, şunun bunun tara
lrndan sokak münakaşa/arma mevzu 
edilmesine mahal verilmiyecek kadar 
üstün v~ asildir. Biz bu şerefi rastg~le 
herıo:se zor/amale değil, bilakis, isti· 
yenın ona layık olup olmadığrnı ted
kik etmek mevkiindeyiz. 

Müni~rid oldukça ehemiyeti olmı· 
yan bu hadiseler toplandıkları, ve bf. 
husus, taklid mryli 1ı•·&nd:rdrklar1 a
man hayli zarar verirleı . . Fat&J 
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Şekapir ve Stratf ord f eativali 

B.-lan bir iki ay ÖDle Ulus idarebawinde lmı•dJle söriiıtüiiiımib 
Bay E. D. O'Brim iqiliz müne.verleriyle türle ınüMnerl.-i arumda bir 
kültür t.iı bıımk, insilia edlltiyatmı bu cloet lllllllleDte .......... içia .. .,,. 

nt ... bir lmnmm ---aNuiwm .öylemiıti 
B. <Y&rien a,nlırk• ıa ftidde ............ ta: 
-Adresimi size blralayonmı; her baaai bir mütküliiniz olana, ...._ 

R. KipJins'ia iki "Ceapl kitahı" adan IOllla Çarla Lmııb'daa dilimi• 19-

..... "Şelupir' .. ~· i -- iasillıa ... ,..... ·--.. twtıımk 
,.._ .. 111•1 "taa pri ...................... olanılr, .. _.. ...,_ et· 
.._Ne_. ... •••lftlr ki iki c1oet Wllia lıılltlr ır• w+H • m-
fttli .............. clihi inailia piri.in .... altaada yaJaa .....,._: 

Biyilr mütefekkir Karlayl'm Nık)gnda "Hi .. ıtmla ~- Wrieini 
lnralanak lblm .... .., diplomatlarmmm baqiaini tercih edecelini hilmmn, 
fakat ben, hiç llreddüd etmeden Hin•tanı bıralanm'' er.ili ölmez iaailia fft• 
..... - - Stntfonl'da ~ feetnalde,....,. .... da lıtanbatŞ.. 
hir T17atroea Rejieörl Muhm Ertaind hwr .,...,. mlrbr. 

81,&k pir Vilyam Şelupir, 1564 ydmm ilJrhaharmda lqilterenin AYOD 
..mi lawiade haJ.mnı Stratford ..... _ ... clolmatta. 

Şimdi onan IMiyik adına featinlls ppllan bu kaaabacla onan doiaP hüyü
~ "• üli oldata sihi maWaa olunur n her Jli :rüzleree, binlerce eamt 
Afla tanlındaa taftf edilir. 

Vi1791D'm ...... , ticaretle airapn" kaaabamn beledi:re reitliiini yapan 

- adamdı: ea. Şekspir o amanlarda lqil-.,i -··· kualııa, tehir tehir 
tlol•tan sezsin tiyatro Jmmp.nyalut, ~ mi ... deei almak iPn Stratford'da 
Coa Şelupir'e plir, oyanlanm onan önüade bir Ma OJDUlardı. Bi7ük fl!İr
llııılli .._ ....ı - tiptro ........... ,. ........ kiçMı) •• ..,rettili bu 
~ ....... . 

C..o ... v..,.._ Şebpir"'ı, laın- - pımMı -- ..... ........,. 
... ıle •••d 'ff5ı Eı- hilri,. ..... iM va,..i..W tlyabe ... ""pnç 
.......,...,. ı...e. ...... tiıatwo•ı • ............... • •' 1 la 
•1rı•I•• s ... ~ ...... _. . ..,...._ .... ...,.,_.., ... .._ 
ırı ......... iailmlaWm.etmels, .... _IW~..W,.,_. w..-., ................... ~ ........ ,. .. a 11 ... .,.. 
.. ..,... ..... .nilW..,___ 

.... ...._. siW ....... ol.n Şelrlpltı, ..... ......_.._ nı.-w 
........... StratfonPa •m1• .... ._. Wm•• lılr ..__.. cı sn ,,. 
....... 1•18 .. öl Rftir. 

Fmt •11 .. i, aur1arm iwlade eiata •>• • 1ı1r ..... liDeP slli 
~...,.. 

Y...._ Wr ..... tlrinma:m Tirldtw'J'f de rı a ra ..a ••• 1111......,_d 
ı..thaliMe lla ilmez Umin habrau ~ eii'nıısk .._ ~ ......... ... 
r•ıllrırlrle,hifflpbea.,Wr-ıw ....... •ıtı,..t _...,.., ... ..,. ........ 

Gladyol çiçeğinin 

bakımı 

lf.nttla ARTA.il 

.......... : 
Prof. Bouert konlerau 

verecek 
BugUn aaat 17.30 da Anıkara halke

vlnde latanbu4 Uıniveralteei Arkeoloji 
ve Etimoloji Ordinar,U. profee&il" 
arkeoloji enatitu.U direıktıDrtı Boalert 
tarafından eski ye yeni sallarda Ak
deniz havzasında dolum. dint bakım
dan ehemiyeti ve veeaiti) adlı çolc mil 
him bir kon.ferana verilecektir. 

Elıki Akdenis Jdlltilr ve Mnat tarihi 
üzerinde tanınmıt en bilytlk otorite
lerden biritai olan prof 1161' Boeaut ba 
mevzuu din, Jdlltilr ve auat tarihi ba
kmımdan tetkik edecek ve bu hua.ta 
Etilerle Türkler anamdNi bemedi
ii belirtecektir. llenuu w neticeleri 
itibarlyl f evkallde orijlnal ve enten
un olan bu konferansta profa6r aynı 
samanda projebiyonla eaki Eti ve 
Mısır metinlerinden v•iltalar, r•im
ler ıa.terecektir . 

Tilrk tarihi balammd111 bOyUk bir 
ehemiyeti hala bulunan n en siyade 
eallhiyet tabibi bir proflllrtın alam
dan dinlenecek olan bu konferama 
Ankara Halkevi •Jm Ankara milnn
verlerini davet eanekı.dir. 

HaDrnWer Etlmeeğuua 
Ankaa Halkeri psicl kolu dGn ak

pm lllslk ,aynalarla bir konUlfM 
yapmak tp Btlmeelat yatı oka11111a 
gltliaiftlr. 

Nahiye müdürü kotun getdifinl ha
ber alınca nahiye halkını da bu fay
dalı toplantı için halk okul salonuna 
çağırDUf ve toplantı büyüklü küçük· 
lü kalabalık bir yurd4at kiltleal hali· 
ni almıttır . 

Koldan bir arkadat ıa.terilecek 
Karaııss ve filmler hakkında izahat 
vermif Halkevinin idealiıt faaliyetin
den ve halka binnetlerinden bahse
derek herkesten ve bjlha.. küçük
lercleD blytldUlderi ama bu müea
ıese ete oalann da ctlfer ntandaflar 
için çalıfZDB•mı iıtemit ve küçükler 
beyecaola buna tös vermitlerclir. 

Ondan aonra smt ve ef lenceli film
ler ve Karaıöz ıcs.terilmit ve bir iki 
saat eilenceli bir vakit geçirilmiftlr. 

Tahsilat 240 

fıdllık 23.S 11ilyoad1r 

Abidelerimizin korunması için 

V akdlar idaresine yeniden 
200.000 lira veriliyor 

endmenlırlnde 

11ava kapah geçti 

Dün ,ehrimbde bna kapalı ceç
miftlr. Günün en d6fWc ıaıu 7 eaı 
yiibek ıeıaı da 20 derecedir. 

Yurdun Trakya böl&ai ile Kar..s. 
nisin ıarb kıyılarmda bava kapalı ve 
menü yalııh cliiv böl&elerindo bu· 
lutlu ıeçmiftir. 

24 aat içindeki yalıılann kare mte 
retye bıraktıkları aıı miktarı Siirıte 
12, Kal'Ma 9, Rin, Kırklarelinde 7, 
latanbulda 6, Erzurum, Kuı.mc>nu 
n Çorumda 5, Van, Nlide ye Elhıi· 
da 4, Malatya, Giresun, Edirne ile 
Diyarbakırda 2, Balıkellr •• AfyoA
da 1 ~iloll'Ulldar. 

Yurdda en dilfUk 191lar: Eüı,.blr, 
Kltabya, Blbıi ve Br.dncanda 6. 
Kayseri. Van ve Kırfelalrde 4, Kanta 
2 derecedir. 
&ı yibek •tar da Ka,.erl, Slftl 

ve Tnbsonda 16, Enincanda 11. Jla. 
tatya n Diyadüıru-. ...... 
22, !amir 'N Adluda 24 dencedlr. 
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c:::::~:~:?.:::::~:~:~~:~:::::::::ı 
Demokrat devletlerin 

cevabı 
Son hafta içinde dünyanın ÜÇ bü

)iik demokrat devletini tefkil eden 
L.rilter, Fransa ve Amerikanın 
lbillet mecli.ıeri tarafından ıil&h • 
1-nma tempoaunun hızlattmlmaıı 
İçin kararlar verilmiftir. Birbirin. 
d• a,.-ı, fakat otoriter devletlere 
kartı mukabele olmak noktumda 
birbirile münaaebeh olan bu karar
lara göre ı 

1 - lngilteer 1938 teneainde si
llhlan .için 343 milyon İngiliz lira• 
il aarfedecektir. 

ULUS 

DÜNYA HA.SERLERİ 

Kastellon bomba 
yağmuru altında 

Frankist tayyareler şeh.ir üzerine 
450 den fazla bomba attı lor 

Barselon, 6 (A.A.) - Frankiat tayyareleri dün Kaatellon'u iki 
defa bombardıman ederek tehre 450 den fazla bomba atmq.lardır. 

Küçük antant 

Konseyinin tebllğl 

etrafında akisler 
Budapeşte, 6 (A.A.) - Macar poli· 

tik mahfillerinde ~ük antant top
lantısından hararetli surette bahıedil· 
mektedir. 

Gazetelerin bildirdiklerine göre, 
Sinaia'da görü§illen meseleler arasın· 
da küçük antant devletleri dahilinde 
yahudi meselesinin prensip itibarile 
halli i§i de vardır. Gene macar gazete

.1•111111111111111111111111111111••••1•1~ - . . . . . 
~Atatürkün~ 

Anadoluya ayak 

bastı§ı bilyiik bayram 
günü olan 

19 Mayısta 
gazetemiz 

24 sayfa 
Olarak çıkacaktlr 

2 - Fraıua, Loadra ıöriifmelrin 
den 80ftra milli müdafaa için dört 
buçuk milyar frank munzam tahıi
lat aymDlflD'. 

3 - Amerikada yalnız deniz ai • 
lllılarJDa bir milyar 156 milyon do

ilk hücum aaat 13 de yapılmıtbr. Yirmi isi tayyarMi tehrin Ü· 
zerinden uçarak ıüratle 150 bomba atmak suretiyle bir çok bina. 
lan tahrib etmitlerdir. · 

lerinin kaydettiklerine göre, milletler "•1111111111111111111111111111111111111r' 

cemiyetinden bahsedildiği sırada, ı.. -------------

lv aarfeclecektir. 
Otoriter devletlerin ıili.hlan için 

-. kadar para aarfettikleri mal\im 
deiilclir. Almanya 9ili.h murafla
._ sizliyor. ltalyanm v• Japon-
)'a'nm sarih olarak belli deiil· 
dir. Scnyet Ruayanm bu yoldaki 
haaD"hkları da para ile ölçülemez. 
Paka.t üçü •t, biri .,ı olan bu oto
l'İter hükümetler, aillblanmak için 
büyiik hamleler yaptıklarını gizle • 
lbemektedirler. Binaenaleyh lngil • 
tere, Fransa ve Amerikanm karar
lan, otıoriter devletlere karıı bir 
llevi mukabeledir. 

Otoriter rejimlerin ıili.hlanmak 
için ne mikc:lar para aarfettikleri 
blahim olma.malda beraber, her hal 
de aarfettilderi paranın yeklinu de
blokrat devletler kadar olamaz. 
Para bunların ellerinde oldufu gibi, 
ibtidai maddeler de bunların elin
dedir. Inıilterenin seçen sün par -
limentoya tevdi ettiti hüclce yeku
llu bir milyar otuz dört milyon in -
&iliz lirasını tecavüz etmektedir. 
8u mücUııit murefm 914 milyonu 
•eçen seneki varidat meııbalan ile 
temin ediliyor. 90 milyonu iatikraa 
ile elde ediliyor. Geri bJan 30 mil· 
1aa iqi)iz liruı için de fU versi
ı. uttırılqarı 

Hava müdafaa toplarının tiddetli 
faaliyete geçmesi üzerine düpnan 
tayyareleri uzaklaımıılar ise de saat 
16 ya doğru enkaz kaldırılmakta ol
duğu esnada 40 dilfman tayyaresi 
tekrar görünerek 300 den fazla bom· 
ba atmak suretiyle 9ehri yeniden bom 
bardıman etmitlerdir. 

Hükümetçilerin bir taarrusu 
püakürtüldü 

Salamanka, 6 (A.A.) - Umumi ka
rargahın tebliği: 

Kastellon cephesinde, hlikümetçi
ler sahil mıntakaaında bir mukabil 
hücumda bulunmuılar ise de bu hü
cum geriye pUskürtülmUttUr. Dilt
man 400 ölü zayiat vennit ve kuvvet
lerimiz ayrıca 150 esir almıttır. E
sirler aruında iki politik komiser de 
vardır. Aynı mıntakada kıtalarımız 

mevzilerini iyilettimıif ve Alkoaeb
reyi zaptetmiflerdir. 

Amerika l ıpanyaya ıil.ôh 
gönderecek mi? 

VqinKton, 6 (A.A.) - Amerika 
Birleşik Devletleri Hariciye Nazırı 

B. Hul, gazetecilerin aordufu sualle· 
re cevaben, lapanyaya gidecek sil"1 
ve mühimmata konan ambaraonun 
kaldırılması hakkındaki bir teklifine 
hariciye nezaretinin taraftar olup ol
madıtını bildirmekten iıtinklf etmit
tir. 

---------------------------------
Belçika kabinesinin 

toplantısı 
Brüksel, 6 (A.A.) - Belçika kabi

nesi bugün toplanmıftır. Toplantı ye
di aaat kadar ıürmü,tür. Toplantıdan 
sonra verilen tebliğde BaJWkil Jan
aon ile maliye nazırını Sudan'm önü
müzdeki salıya mebuaan meclisinde 
siyasi ve mali vaziyet hakkında izahat 
vererek meclisten itimad istiyecekle
ri bildi.rilmekıtedir. 

Siyaat vaziyet dolayrsiyle meclisin 
nasıl bir rey vereceği kestirilemez. 

Kabinenin yarın da toplanarak ha
rici vaziyeti tcısbit edeceği haber ve
rilmeıktedir. 

Yunınistandıki komünist 
tevkifleri etrafında 

Atina, 6 (A.A.) - Yapılan komü
nist tevkifatmdıan babaeden gazeteler 
komünwt propaganda merkezlerinde 
yakalanan vnik.tarın artık yeni ko
mUniet taraftarlar tedarikini pek ziya
de mUtkUllepnif olduğunu gfSMeırdi· 
ğini yazmakta ve kom6n.f8tlife kartı 
en iyi milcadeJe tarzmm Metaksum 
yaptığı gibi iıçi sınıfı lclhinıde karar· 
lar vermek olduğunu kaydediyıorlar. 1 - Kazanç Yel'l'İ•İ. inı;Jiz lirası 

'batma bet ıilinden bet buçuk ıiline 
~. Yani ;rüzde yirmi beti 
:•-22"-=mi:h:ıyond~an~,az~ı~. ;;:a:~~ckoslovakyu r ıezdir ıde 
temin edecektir. 

2 - Benzıin, petrol ve ç.&7' iiwe- F İngiliz 
aWeki iKiblik vergisi aıttmıryor. ~anıız · · nı"'ıter k 
811 da yedi milyondan fazla • .nd.t • u e 
temin eclecejindea 30 milyon lira 

>s* ~=:!::...bir -ı.. tetebboao yapılmak Ozere 

viçre hükümetinin bitaraflık bahsinde 
takındığı tavrın milletler cemiyeti 
paktının 16 ıncı maddesindeki zecri 
tedbirler işinden kendisini kurtarmak 
istiyen memleketler için bir misal tef• 
kil eylediği neticesine varlmı§tır. 

Macar meselesine gelince, Maca
ristanla antantın en nihayet ağustosa 
kadar vücuda getirilmesi hususunda 
mutabık kalınmıştır. Sinaia'da ingiliz 
elçisinin yaptığı bir mülakat büyük 
sansasyon tevlid etmiştir. 

Delegeler gittiler 

Bükreş, 6 (A.A.) - BB. Stoyadino
viç ve Krofta şereflerine dün ak§&lll 
Foisbor kıral ptoeunda bir ziyafet 
verilmi§tir. BB. Stoyadinoviç ve Krof. 
ta bu sabah Belgrad ve Praga dön
mek Uzere Sinaia'dan hareket etmif
lerdir. 

Milletler Cemiyeti 

toplantısına ha:z1rhk 
Cenevre, 6 CA.A.) - Milletler Cemi

yetinin celecek içtima devreande Sov· 
yetler Birliğini temsil etmek tuere Lit• 
vinof'un pazartesi günü Cenevrede bu
lunacağı haber verilmektedir. 

Yarı resmi: bir membadan bildiril -

diğine göre Bek Milletler Cemiyetinin 
, may• m11111 IS. 1t••«m1. 
yecektlr. Zannedildlfine g6re nızna. 

menin bqlıca maddesi HabCfİstan me
selesi olduğu ve Polonya da İtalyan 

imparatorluğunu Be.k'in seyahati' e .. 
naaında tanıdıfı için nazırın bu it 
için tekrar Cenevreyc ptme.ine lil
%UID görillmemiftir. 

Pui~6(A.A.)-H~u~a~ıhl~--~----~--------------------------------~ 1-t olmakla beraber, aili.h maara -
lııam yiiki iqilizler ~in de çok atır 
l•lmei• bqlamıttır. Geçen sene 
~~i~ hükümeti, .ilah için bir bu
Çlak mil~ .i@ıiliz liraıı feYkalade 
t.aluiaat İlıt~ ~i bu paranın 
küi relmiyeceiini ft-A.vuataryanm 
.\lmanyaya iltibakmc:lail ~ mey 
el.na ıelen vaziyet karı..da Jnsn. 
terenin aillh için munzam tahaiaat 
l.tiyecetini maliye vekili avam ka • 
lbarumclaki nutkunda aöylemiftir. 

diriyor: Fransız ve inı&ili~ hükUmet
lerinin Çekoslovakya hükümeti nez
dinde yapmayı 28 nisanda kararla,tır
dıkları tCftbbill bugün veya yarın ya
pılacaktır. 
Diğer taraftan lngilterenin Berlin 

nelldinıde yapacağı teıebbüa de yapıl
ım.k ilaered.ir. İyi malf.amat alan mah
filler Büyük Brita .. yarun Berlin elçi· 
si Hendıereonıun bu üpaı bu mMele 
hakkında görütmek üzere MartfAl 06-
ringi ziyaret edeceğini beyan etmek· 

Çekoslovakyayı Moskova 
ve Paristen ay1rmak için 

Franaanm munzam dört buçuk 
"illyvbk ta.baiaatma gelince; bu, 
l..oDclra müzakerelerinin mabadi te
llldö edilebilir. lngiliz devlet adam
ları arasındaki söriifmelerden geri 
döner dönmez, nep-ec:lilen bir be
hnname ile Dalacliye, bu tahıisat 
İle kara kuvvetlerine 850 milyon, 
deniz kuvvetlerine bir buçuk mil· 
,..,., hava kuvvetlerine de iki buçuk 
"illyar aarfedilecefini bildinniftir. 
P .. ..,.. me'fttld deniz JWOIT.,.... 
dan ayn olarak ba Hne içinde iki 
~ z.Wı, bir knavasör ve yedi 
denizaltı semi.i intauna batllJ'•
~tD'. Yeni tahıisattan y&r11mm 

"-. kunetlerin• sarfı ı..kkmclaki 
lr.rar, Londra söriitmelerinıd• hava 
lilUmun ehemiyetli bir müzakere 
lllevzuu tetkil ettiiini anlatmakta.... 

laıiltennİll un hamrlıiı yalms 
tİllhlanma,. inhilar etmiyor. Ge
- halt. aTam kamaraamcl•i biicl
~ müzakerelerinin en büyük IÜr· 
~i, lnıiltere hükiimetinin selecek 
a....., için külliyetli mikdarda erzak 
"- sscla maddeleri aa.tm alnuı ol
lll.eımm maliye Mili tarafından 
"'- eclilmeaincleclir. Sir Con S.7-
....... sizlice satm alman bufday, 
lele• ve balina balılı yalı için on 
lltilyon lqiliz lirası tahaieat İlıte
~ir. Maliye Vekili, piyuayı alt 
G.t etmemek ~in hükümetin ba er
._lu sizlice Te yavaı yavq satın 

'1dıtmı illYe etmittir. 
Sillh yarqı ve harb hazırhlı ar

bil büyiik devletlerin b.,lıca meı • 
t-1eJUli tetkil etmele bafladı. Ve 
1-..tbdir ki hüyük barbden evelki 
'-eler içinde oldafu P,i, hw de'f-
1.t, bu haznlıfı mGclafaaaı İçin yap
llleldadır. Yirmi bet sene evel, mü
ct.t .. için ıiritil• bu ailih yar1tı ni-
1-1e1 düsayayı bir aillh depoAma 
'9wltmitti ki büyiik yansmm bat
ı--.; içia biT kmlam lblmdı. O 

tedir. 

Frarua ve lngilıerenln 
tavıiyeleri 

tnıiltere ile Franaanın Praı nez
dindeki teıebbUsleri hakkında salahi
yettar mahfillerde beyan olundutuna 
göre, bu iki memleketin Praı elçileri, 
Çekoslovakyanın iatikWi ve tamami· 
yetiyle telif edilebilecek en son had
de kadar alman ekalliyetinin tatmin 
edilmesini Çekoslovakıya ricaline dost 
ça tanlye edecekler ve fabıt Çekos
lovakyanın dabilt itlerine karıpnak 
&ibi bir vaziyet hldis olmamur için 
her tUrlU sarih telkinlerden içtinap e· 
deceklerdir. 

Çekoalooakya ne yapacak? 
Paria.te mevcud kanaate ıare, Praı 

hükümeti bu tetebbils haldnnda ıenit 
bir anhryıf göeterecektir. Filhakika 
daha fransız • ingiliz müzalrereleri 
yapılmodan evel Çekoslovakyanın Pa 
ris ve Londraya tevdi ettili muhtıra 
Çelaoalonkyanın alman ekalliyeti 
haıkJnnda 90k liberal te&irler almaya 
aınlde bulunduğunu pteriyordu. Fa 
k.-t turuı muhakkak ki, Çeto.lovaık 
hUkUmetlyle atman ekalliyeti aram
da herhangi bir u.ılaıpma me~r ekal
liyette ınUnuebette bulunduğuna 
fllphe olmayan Bertin hUkilmeti Çe
tro.Jovakya devleti kadrosu içinde mr 
hangi bir dostane hal aurctlnl luıbul 
ettiği takdirde mtımkiin olabilir. 

luvdc- ela n;hayet 1914,...... Y•· 
amda bir urplmm A'"1Shll7• wli · 
ahdine attıtı tabancadan çıknerdi. 
Bunun mabadi de maIUm. Imanlıiı 
rene o felakete dojru sötüren bu 
aillh yanıı kart•ınd• d .. il.ilir 
ki, tarihin öfrettjlf ,...ane den, 
inanlann tariht.ı lwet deni ala· 
mama landır. 

A. Ş.ESMER 

~~~j~~=r~ 
ne pre Bitler mllsakerelerin cereyan 
etıtifl lıld stın sarfında birçok talep
lerde balunmUfbır. 

Alman mahfillerinde MSylendilfne 
göre bUyU.k Avrupa devletleriyle mil· 
zakerelere batlanrlmuı için her teY· 
den 8nce Çe~ ve mOetemle· 
Jre meeelelerlnln baUedlJmeel ,arttır. 

Sildeder ınaelea 
Çekoelovakya me.elealne ıeUnce 

6ğrenlldltine 16re almanlar Duçeye 
Uç buçuk mllyon aBdetin atman hq. 
dutları haricinde yqamuına ~tmu
yanın mUumaha edecellnl, fakat Çe
koaJovalryanın harici •'yuetlnde silr
atle deflf'kliılr yapmaı ıtnn ıetdl· 
fini 18ıyleml,tenHr. Almanlar SGdet 
almanlarmm memlekete llhalnnm der 
hal halledilmesine 10.Zum glSrUknlY.'n 
bir prensip meıeleai olduğunu kay
detmişler ve Almanyanm eeuen yuka
rı Adizde>ki alman ekaJUyetlnin al
man hududları haricinde kalmatını 
kabul ettiğini hatırlatmıtlardır. 
Aımanlar, buna mukabil Çekoslo

vakyanın harici siyueti meselesin.in 
hayati ehemiyeti olduğunu kaydede· 
re-k detniflerdir ki 

·- Almanya Çelcoelova.kyanm ken
diıinl Sovyetler birlili ve Fransa lle 
blrJettlren balları çCSZIDftinl, hatd bu 
memloeketlerle akdettifl muahedeleri 
fe.etmeaini fiddetle arzu etmek 
tedir.,, 

Alman mahfilleri, Roma - Berlln 
mihverinin prenaiplerine tevfikan t
talyanın yardımından emin bulunduk 
tarını beyan etmektedirler. 

Hava ajansının muhabiri difer ci
hetten italyantarm ingiliz - İtalyan ve 
frıneız • italyan milnasebetlerinm tan 
zimfni Almanyanm tasdik etmeelnl 
i9tedtklerinl öfrenmiftlr. 

Muhabk, iapanyot meteelılnln de 
cöriifillmüt oldulmm biber alınlttJr. 

X BerHn - Kumandan Elmer Zep
lin seferlerinin tekrar blfl•ma11 lfini 
ıariifmek ibere Amerikaya hareket et. 
mittir. 

X Paria - lamplen vapurunda ırev 
çıkmıt diler iki bl1y6:k vapura da sira
yet etmiftir. Kolombi ve tld&frane va • 
purlan mürettebatı da ırev nan etmiı
tlr. 

X Londra - llÇI parti.ti icra komi • 
tesl toplanarak bir balık cephem tqkili 
me11letlni mtbakere etmif, her tilrlil 
blrlqmeyi kati olarak reddetmiftir. 

X Tokyo - Polonya hWdlmeti Man 
çukoyu t&mmıt ve yakında bir ticaret 
ınuahedal akdine karar vermlttlr. 

X a.-.,._te - Ernat Bartfay teka
tlde MVkedilen Hetenyi'nln yerine hü· 
kllmet merkezinin polla pnlllne tayin 
edilmiştir. 

X BaÜpefte - Macar ve çekoalo -
vak havacılık salibiyetli makamlan, 
Budapeıte ile Prag araamda daimi bir 
bava hattı kurulmaaını kararlqtırmıı • 
tardır. 

X Büknt - Eski bqvekil Goga'ya 
birden bire umumt bir felç celmi§tir. 
Sıhi vaziyeti ciddi endifeleri mucib ol
maktadır. 

X BuclasHıtte - Macar nazi partisi, 
lejitimist bir ıazete olan Magyaraa· 
ı'i satın almak üzere bulunbaktadır. 
Nuyonal • to1yaliat mebuelardan Kal· 
nean Hubay ıazetenin yeni direktörü 
olacaktır. 

X VU'fOYa - Polonyanm fikiyeti 
üserine çekoslovak hükiimeti, kendi a
ruiıinde oturan komünist ajanlarm 
Polonya'mn aleyhindeki faaliyetine led 
çekmeği teahhüd etmlttir. 

X V&rfOYa - Polonya almanlan 
reiıi Haıbah baıveklle bütün alman 
tqeldrilllerinin tek bir parti halinde 
toplanmatma dair olan proje baklanda 
izahat vcrmittir. 

Muhsin Ertqrul 

ıeksplr leslltıllne 

llflrak ede<ek 

Bay MuMin Ertufral 
Büyük İngiliz Edibi Vilyam Şeb

pir'in doğduğu yer olan Londra civa
rında Avon nehri üzerindeki Strat-. 
ford kasabasında her sene yapılmak
•.ı.n l..UYAle .J••nbul tehir tiyat· 
ro.u rejiaörtl Muhsin Eıtulrul'un ~ 
tirikinin tenaib edildlli hsber alın
nu,tır. 

İn:giltere'nin oldufu kadar dünya 
edebiyat &leminde töbretl olan 
Şekspir için her sene yapılan bu ih· 
tifal doat memleketin en sayılı günle 
rinden biridir. tnılltere ile biltiln sa
halardaki yakın tcmaımıızın kıliltür 

alanında bir tezahUrii olan bu iştirlk, 
sanat mahfillerinde ve entellektüet 
nıuhitlerde büyük bir memnuniyet u
yandırmıttır. Şebpir'in bir çok eser
lerini sahnede muvaffakiyetle temsil 
etmiJ olan değerli rejisörilnrilz Muh· 
sin Ertuğrul'un büyük edibin do. 
ğup büyüdüğü ve şaheserlerinden mü
him bir kısmını verdiği yuvasından 
yeni sanat ilhamlariyle dönmesini 
beklemekteyiz. 

Hatayda 
panik! 

(Batı ı. inci sayfada) 

lanmı§tır. Tahrilcçilerden yaralananlar 
yoktur. 

Jandarma kumandanı mesullerin 
mutlaka yakalanarak tecziye edilecek
lerini bildirmiştir. 

Kayıt muamelesi buna rafmen de
vam ediyor. 

Kırıkhan' da da lcayul 
i§i 00,lodı 

Kınkhan, 6 (A.A.) - Anadolu A
jansının hususi muhabiri bildiriyor : 

Kayıt muameleıi burada da batla· 
dı. Tabit tekilde devam ediyor. 

Şimdiye kadar edinilen maH1mat, 
tescil muamelesinin türk cemaatine 
milaalt tekilde cereyan etmekte oldufu 
merkezindedir. 

~,... . . f-'---ırıazının t1t.1y UKU1111 

kapayal.ım !" 
Antakya, 6 CA.A.) - Anadolu A

janıunın huauai muhabiri bildiriyor: 
Şaında çıkan Eddifa gazetesi, 26 ni

san aayılmda bil§ makalesine iri harf • 
lerle ıu cümleleri batlık yapmııtır: 

"Mazide yapbklannma nadim ol
duk, bunu bir daha tekrar~ 

Atatürk Türki,.U, oemanh Türlô
yeıinden hatkaclll'. 

Arablar CMDMtnlılarla nwl mıiicadele 
ettilerse Kemaliıt Türkiye de öyle arii· 
aıclele etmİf tİr. 

Eier arab tehiclı.i 1'u,cüne kadar 
yapwl•rdı Türlden ...Hcletle baih 
en ,..ıa. ld ... ı .. ......._ 

-3-

Erlik meydamnda üstünlük 
T AN'da B. Ahmed Emin Yalman, 

sünlerıden beri türk kamoyunu met
gul eden ekibinıi'zin Roma muzaffe· 
riyetini bahis mevzuu ederek ez
cümle diyor ki : 

"Avrupaya giden binici ekibimiz 
yurcl heubma ift;har edilecek zafer
ler elde etmiftir. Türk üaünlüğü; 
evvela Nia, aonra Romada ağw im
tihanlardan geçmittir. 

Bu manzara karıısında her tür
kün göfaü iftiharla kabarmıftu-. Bat
vekilimiz, ekip reiainin telgrafla ver• 
difi betaretli haberi, Atatür:ke' arz 
etmit ve Büyük Şefimizin memnunİ• 
yetini, kendi tebriklerile beraber 
kıymetli binicilerimize bildirmittir. 
Şeref direğine bayrağımız çekilmif, 
millethler arası mevkiimizin bir ali.· 
meti diye milli martımız çalımmt
tır. Bu vesile ile bütün dünya fU ha· 
beri almııtır: "Türkiyede, milletle• 
rinin üstünlğüünü ortaya koymak 
için fedakarlıkla, azim ve tevlde, 
yüksek bir teknikle çahımayı bilen 
biniciler var. Bunlan yetittirecek 
bir muhit, bir nılı var. Türk binicile
ri bu sayede bütün dünyanm binici• 
lerile boy ölçüpnütler ve ii8tünlük
lerini onaya koymUflardır.,, 

Dünyanm her köteaine türklük 
namma böyle habt\r)er yaydmasmr 
va hayranlık duygulan uyanma.
temin eden aubaylarmuzm yurda o
lan hizmefleri büyiiktür.,, 

ALMAN FOHRERININ ITALYA 
ZiYARET! 

CUMHURIYET'te B· Yunua N .. 
di B. Hitlerin Roma ziyareti hakkıp:a
cLa yazdığı bir baflNlk•lede ezcümle 
fUDları söylüyor : 

''Alman devlet ve hülriimet reieİ 
Aclolf Hitler, üç giinden beri kal ya
da bulunuyor ve bu münuebetl• 
İtalya tarafmc:lan bu ziyaretin ehe • 
aaiyetini iyice tebarüz ettirmek için 
aylardan beri bazD"lsklar yapılan 
emaalaia meraıim. tezahürler ~ 
tenlikler cereyan ediyor. Geçen yaz 
may ... nda İtalyan hüıkiimet reiai M. 
Mmolini'nin Berlini ziyareti büyiik 
tertibat ve tezahüratla kartılanarak 
azami hürmet ve muhabbet ha'VMI 
içinde geçmifti. Alman devlet ve hD
kümet reiai tarafmdan bu ziyaretin 
iadeainde M. Mmolini'nin Almany .. 
• ,...... ............ •eri kal-
11117aaık ve belki ileri gidecek mer .. 
tim baza-lııldanna b~ itina ettİ· 
ii aon umanlarm Roma babedsi 
aratmda tafailatile naklolunm•kta 
idi. Hicli.at, bu haberleri teyid eıt-
4'İ1lir. ltalyada alman devlet ve hi
kümeıt reianin ziyaretini çeweliJea 
kadro, Rmnanm zafer alaylanm aöL 
ıede bft'Mnupır. kalyan hariciye 
nazın Kont Ciano'nun iki yıl önce 
Berlinde Baron voa Noyrat'la karar
laftırdıiı Berlin - Roma mihverinin 
fiili ve ehemiyetli semerelerini ftl"• 

mit olduktan sonra dahi olanca can• 
blıiı ile ayakta durduiu illbat olu-
nQJOI".,, 

PROPAGANDA 

SON POSTA'da B. Burhan c.hM 
Morkaya Sabahtan Sabaha ıütunanda 
7azıyor : 

"lıtanbula seyyah ıetirmek için.,._ 
lectiye turizm tqkil&tımn yeni teteb
ltüalerinden bahsediliyor. Muhtelif li
sanlarda brofürler basmak, aeyahat • 
cmtalarile temu etmek gibi tetebbüa
lw her halde faydalıdır. Yalnız bir me
sele var. lıtanbul seniı bir imar plim· 
nın henüz krokiaini hazırlamakla 'ID9f • 
ıuldür. Senelere ayrılacak proanmlar
la meydana yeni bir lıtanbul çıkaaıktır. 
Ymi l.tanbul bir hayal delildir. Arbk 
ite bqlammıbr. Cumhuriyetin batan· 
C1 eli yepyeni bir Ankara yaratbğı Iİbİ 
yeni bir htanbul da yapacakbr. Planla 
nm bazırladıimm yeni J ıtanbul mu • 
hakkak ki AYftlPUllll en güzel ıehri o
lacaktır. Tabiatin verdiği kıymetleri 
mütebauıa ellerle meydana çıkarılacak 
n dünya üzerinde yenilik anyan aey • 
yah için lstanbul ideal bir seyahat bede. 
fi olacaktD'. 

Fakat bu unwn• kadar lıtanhalan 
iç alacı bir yapı devri aeçİreceiini de 
kabul etmeliyiz. içinde tamir olan bir 
n insana nuıl ızbrab verirse et.kileri 
yıkılıp yenileri kurulan bir tehir de aym 
sıkıntıyı verir. Böyle yollan, barab 
1M7clanlan harab, konforu noksan, ta· 
bii güaellilderi bile örtülü bir tebre 
M)'Yllh clant etmek tehir için menfi bir 
propasand•ya fırsat vermek olur. Titiz 
bir ev sahibi iıtedifi ıibi ağırbyamıya
calı misafiri davet etmekten çekinir. 
Bana bhna turizm propagandamaa 
bir kaç yıl için fasıla verelim. Buna sar
fedecetimiz p..-ayı biriktirelim ve yeni 
lıtanbul bütün hatmetile meydana çık· 
blı ıün üstüne daha birçok yelciinlar 
lratank bol bol harcıyalnn." 

çünkü o sayfa kendi nefsimize va~· 
mıza kendi elimizle yazdığımız idam 
karandır.', 

Bu nepiyat, Hataydaki intihap ar • 
raamda alika uyandıran bir mahiyet 
cöatcrmektedir. 
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Ve bu auret1e de Hamiltonun tasar
ladığı soldan çevirme hareketi auya 
dü§tÜ. Müfrezenin komutanı lskoç
yalı Albay Koe giri§tiği te§'ebbüsü 
iyi neticeye bağlamağa çok uğra§ı
yor, fakat gördüğü mukavemet do. 
layısiyle ileri gidemiyordu. 
Oğleden sonra saat ikide ihtiyat

taki 25 inci alaym üçüncü taburu 
Kirteye gelerek tehlikeli vaziyet a
lan Kirte garbında (Y kumsallığm· 
da) ki düşmana kar§ı gönderildi 
Oğleden sonra saat üçte bu alaym 
diğer iki taburiyle alay kumandanı 
Yarbay Nail dokuzuncu tümen ko
mutanı (Albay Sami) de Kirteye ge· 
lerek bu mıntakanın emir ve kuman
dasını bizzat deruhde etti ve Sed
dülbahir mrntakasında toplanmış 
olan 26 ve 25 inci alaylarına şu kua 
emri verdi (25 inci alay ihtiyatta 
bulunan iki taburu ve bir makineli 
tüfek bölüğiyle derhal Teke bur· 
nu ve Seddülbahir istikametine ha
reket edecek ve 26 ıncı alayla mÜt· 
tehiden düşmana taarruz ederek 
denize dökecektir. Kirtenin garbin
deki düşman da bu gece denize dö
külmelidir.) 

~ 

~---------

Yazan: M. Şeuki Yazman 

= 1 
* Seddülbahir'de 25 nisan öğlen vaziyeti 

25 nisan 1915 günü Arıburnunda kimse geri dönmüyor. 
Bölüğünün bu halini duyan 

Yahya çavuş takımından arta ka
lan son neferlerle Ertuğrulun Üze
rine saldırıyor. Fakat bu defa da 
onu İngiliz makin'!li tüfek ve piya
de mermileri karşılıyor. Harab ka
leye doğru çekiliyor. 

Bizim dokuzuncu tümenin ihtiyat 
alayı (25 inci alay) ancak öğleden 
sonra saat üçte harb sahnesine ye
ti§D1İştir. Taburunun birisi Kirte 
garbmı tehdid eden düşmana kar· 
fı sürülüyor (arkadan iki bölük da
ha bu düşmana kartı gönderilmiş 
ve 26 ıncı alaydan buraıda bulunan 
bölükle bu kuvvet yedi bölüğe çık· 
mıştır). Diğerleri Sedd·ülbahir uııb· 
kametine gönderilen 25 inci alayın 
bir buçuk taburuna kartı Ertuğrul 

tabyasının düımesi clolayısile Zive
KJayd kömür gemisinden ve· geride
ki diğer vapurlardan başlıyan yeni 
ihraç yüzünden bir muvazene yap
mak imkanı olamıyor ve tabiatile 
25/ 26 nisan gecsi de bu düşman de
nize dökülemiyor. 

riben müsavi olan kuvvetlerini can 
alacak noktada bulundursaydı yani 
asli harekatm yapıldığı Seddülbahir 
ve Arıburnunda sahile takriben ilk 
gün çıkan düşman kadar asker yığ
masını bilseydi, Çanakkale kara 
muharebeleri de muvaffak olamıyan 
bir taarruzdan ibaret kalırdı. 

Bütün bu düşüncelerimizi ilk gii

nün neticeleri hakkında yapacağı
mız münakatalara bırakarak son 
kalan bir ihraç noktasını daha göz -
den geçirelim : 

Kumkale (Anadolu sahilinde) ihraç 
harekatı: 

Ha.miltonun vel'ldiği emre göre 
bu ihraçtan maksad Seddülbahir
de-ki kuvvetlerinin -i yanını (Mor
to fünanmı) himaye için Mendereş 
çayı ile deniz kryrsı arasındaki ince 
dili tutmaktan ibaretti. Burulan ö -
tede bir harekat dii§ünü)mÜyor ve 
bu kuvvetin göreceği tazyik fazla 
oluraa. yarımada üzerindeki ihracı 
müteakib buranın tekrar tahliyesi 
de kararla§mrf bulunuyordu. Yani 
çok mahdud hedefli bir gösteri§ ha
reketi. 

(Sonu rvar) 

Mahkemelerde 

İki dostu biribirine 
düşman eden radyo ! 
Davacı sinirli, dertli oldum, 
bağırtmasın · radyosunu diyor 

- Bay hakim artık ta.h-ül ede
mez oldum. Yoksa, üç senelik kom
şumla ·sizin karşınızda görünmezdim. 
Fakat, bu üç senelik komşum beni her
kesin can attığı radyoya düşman ettL 
Şimdi bir yerdoe radyo lafı olmuyor 
mu tüyl'Crim diken diken oluyor; bo
ğazına sarılasım geliyor. 

Simdi bir adam olduğu, ya.hud de
diği gibi radyo yüzünden bu hale gel
diği belli olan davacı anlatırken titri
yor, renkten renge giıriyıor, hatta elin
de olmadan asabi1eşiıyordu. Medeni
yetin yüzünü ağartan, dünyayı yum
ru~ kadar bir makinenin içine sığdı
ran radyoya öyle kıyasiye diş biliyor 
k~, değil başkasının, kendli ağzından 
çııkan "radyo" lafları bile sinirlerini 
iğnelemeğe kafi geliyordu. Bu yüz
den, iddiasını anlatırken "son"un hu
dudunu aştığını farketmiyor, hakıimin 
ihtarı üz'Crine: 
-- Mazur görün bay hakim, diyor, 

şimdi size anlatırsam bana hak vere
ceksiniz. Hatta ben bile, kendi kendi
me nasıl olup da vimdiye kadar aklı
mı parazitlere kaptırmadım di..ye şaşıp 
kalıyorum. 

Ve bu mukaddimenin kafi ol9uğu 
kendisine bir defa daha hatırlatıldık
tan sonra, sükılnetle anlatmağa başl ı 
yor: 

- Beni sinirli eden eve üç sene e
ve! taşındım. Üç çocuk babası, yaşını 
başını almış, aktllı, uslu bir ev reisi
yim. Evimizin üst katında da bu bay 
oturuyıor. Gel, git biz bu zatla dost ol
duk. Öyle hale geldik ki bir gece on
lara çıkarsak ertesi gece mutlaka biz
de toplanıyor, kışın geceleri hoşca va
kit geçiriyorduk. Bizim gayetle eski 
bir gramofonumuz vardı. Ara sıra o
nu da çaldığımız olurdu ama, benim 
esıkidenıberi çalgı ile başını hoş olma
dığı içıin gramofonun kapağını ancak 
israr ederlerse açardım. Bizim refika
lu da anlaştxlar. Adeta bir evlik gibi 
olduk. 

Fakat bizim bu iyi dostl uğumuz, 
can ciğoerl~ğimiz ilci paralık bit radyc. 
yüzünden bozuldu. Şimdi d'C mahke
melik olduk. 

'Geçen sene haremim: 
- Efendi, bizim komşu bir radyo 

almış; aman ne güzel aman ne güzel... 
Taıksitle veriyorlarmı~. Bir de biz al
sak ne olur? 

- Hanım sus, dedim, kulun kuııba-

nın olayım, sus ... Bıilirsin musikiden 
haz etmem. Hem hele bir kerre dinle
yelim bakalım, ne biçim matahmış bu 
radyo .... Ve bay hakim daha o aıkşam
dan biz bu radyonun ne matah oldu
ğunu öğrenmeğe başladık. Daireden 
eve dönerim. Yukarda : 

- Pat, pat, pat, 
- Çat, çat, çat, 
Diye bir vaveyladır gidiyor. Önce, 

M~ır kavuruyorlar sandım. Harem4-
me sordum? Dedi ki: 

- Akşam dedimdi ya, kıomşular 
radyo aldılar. 
Komşunun radyoısiyle aııamız;daki 

soğukluk bugünden başlar ve her gece 
biraz daha şiddetlenerek nihayet düş· 
manlrğa müncer olur. 

Ertesi sabah pat patla uyandık; ge
ce gözlerimizi çat çatla kapadık. Be
nim bildiğim radyo biraz da müzik ça
lar diye düşünüyordum. Fa·kat bizim 
komşununkinde müziıkten, notadan e
ser yok ... Nihayet dördüncü beşind 
gün, komşunun haremi koşa koşa aşa
ğı indi: 

- Bulduk komşu bulduk. Bizim bay 
buldu nihayet, diye bağırdı. 

Ne buldular acaba, dıvarda define 
mı, sokakta. para mı? diye düşünmeye 
vaı;.ıt kalmadı bu zatın refikası söyle
uı: 

- Arabları bulduk, Kahireyi ... 
Ondan sonra bu hikaye ba~ladı. Ye

meğe "Ya leyl..."le oturur, gözlerimi
zi "ya leyl. .. "le kapar olduk. 
Aramızdaki dostluğun yav.aş yavaş 

eridiğıini ben his etmiyor değildim. 
Fakat onlar o tarafh bile · değiller ... 
Radyolarının düğmesini sonuna kadar 
açıyor, sanki taksiti bütün mahalleli 
ödüyormuş g~bi, wrla dinletiyorlardı. 
Kırk yılhk kaf.ada bir de 'alafanga mu
siki hevesi uyanmasın mı? 

- Eh artık buna can dayanmaz, va
rayıırrı kendisine söyleyeyim ded•iım. 

Bir ak§am yukarıya çr.kıtmn: 
- Anıan nere.de~in komşum. de4i 

bir günden bir güne uğrayrp da "rad
yon hayırlı olsun. güle güle çal de
mezsin !" 

- Ben de zıaten onun İ19in gelmiş
tim. diye lafa başladım. Fakat bir tür
lü dilim varmadı ki: "Usandmı bu se
nin radyondan" diy~yim. Kulağımın 
zarını patlata patlata bana hem Ka'hi
reyü di.nlett-i, hem de dünyanın ala
franga.sını ... 

RADYO 
t t 

Ankara: 

Öğle Neşriyatı~ 
13.30 Karışık plik 

neşriyatı - 13.50 Plakla dans musikisi ve 
halk şarkıları - 14.15 Dahili ve harici ha• 
berler. 
Akşam Neşriyatı: 

18.30 Çocuklar• 
karagöz (Küçük Ali) - 19.15 Türk musi• 
kisi ve halk şarkıları (Halük Recai ve ar• 
kadaşları) - 20.00 Saat ayarı ve arabça 
neşriyat -20.15 Türk musikisi ve halk şar• 
kılan (Handan ve arkadaş ları) - 21.00 şaıı 
plakları - 21.15 Stüdyo salon orkestrası : 
1 - Siede: İn Tull Und Spitzen. 2 - Hans 
Busch: Ein Gruss An Johanni. 3 - ReinY 
Roland: V erklungene Tage. 4 - Mario Tre· 
visiol: Ein Abend an der Nordsee - 22.00 
Ajans haberleri - 22.15 İstik.lal marŞI. 

İstanbul : 

Oğle Neşriyatr. 
12.30 Plakla tür" 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plakla 
türk_ musikisi - 13.30 - 14 Muhtelif plaJıi 
ne:ırıyatı. 

Akşam Neşriyatı: 
. .. . 18.30 Şişli bal• 

kevı gosterıt kolu tarafından bir temsil .-
19.15 Konferans: Üniversite namına: Do· 
çent .Orhan Okyay (Yüz güzelliğinde an· 
nelerın rolü nedir) - 19.55 Borsa haberleri 
- 20.00 Necmettin Rlza ve arkadaşları ta· 
rafından türk musikisi ve halk şarkıları _. 
20.30 Hava raporu - 20.48 Ömer Rıza ta• 
rafından arabça söylev - 21.00 Belma ve 
arkadaşları tarafından türk musikisi ve 
halk şarkıları (Saat ayarı) - 21.45 OR• 
KESTRA: l - Çaykovsky: Süvit Lirik. 2 • 
Manfred: Die bösen bubcn. 3 - Rubestayn: 
Romans. 4 - Rozen: Şe le pupe - 22.15 A· 
jans haberleri - 22.30 Plakla sololar, opera 
ve operet parçaları - 22.50 - 23 Son haber• 
ler ve ertesi günnü programı. 

Avnıpa: 

OPERA VE OPERETLER: 18.30 Mo,. 
kova - 19.10 Königsberg - 20.30 Stra.z• 
burg, Paris - 21.30 Roma - 21.45 Bero• 
münster. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN• 
FONİK KONSERLER: 12 Alman istas
y~mlan - 16.3ö Strazburg - 18.45 Droyt• 
vıç - 19.10 Bcrlin, Viyana - 20 Moskova. 
Kopenhag, Tuluz - 20.35 Sottens - Zl 
Lüksemburg - 21.30 Stra.zburg - 22 Pa• 
ris • P. T. T. - 22.15 Moskova. 

SOLO KONSERLERİ: 17.S Stokholn' 
- 17.15 Roma - 18,10 Münih - 18.30 Pa• 
ris · P. T. T. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. s.): S 

Breslav - 8.30 Alınan istasyonları - 11.S 
Prağ - 15.30 Stokholm - 19.10 Franlı:fu.rt. 
Kolonya - 20.20 Beromünster. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 
1-4.30 Stokholm - 18 Viyana - 18.30 Bres· 
lav - 20.30 Marsilya, Stra.zburg - ~ 
Varşova. 
HAFİF MÜZİK: 6.10 Hamburg - 6.30 

Alman istasyonları - 7.10 Kolonya - 8.30 
Frankfurt, Kolonya - 10.30 Hamburg _, 
12 Alman istasyonları - 14 Laypzig, Stutt• 
gart - 14.10 Kolonya - l+.15 Bertin ~ 
ıs.ıs Prağ - 15.20 Hamburg - 16 AlmaOı 
istasyonları - 18 Berlin - 18.15 Layp:US 
- 18.20 Praji - 18.30 Frankfurt - 19 10\ 
Milnih - 19.15 Stuttgart, Bükreş - ·20 
Breıılav - 22.30 Alman istasyon! .,.-
22.40 Köniırı:b,.ra- - 2'4 Stu t tg,.rt.; an 

DANS MÜZİÖİ: 22.15 Sottcns, Stok• 
holm, Tuluz - 22.20 Alman istasyonları 
22.30 Stuttgart, London - Recyonal, PraJ 
Floransa - 22.40 Beromünster - 23 Kra· 
kovi, Lemberg, Lüksemburg, Patis, Paris ' 
P. T. T., Poznan, Vilna - 23.5 Droytviç '-' 
23.10 Moskova - 23.15 Roma. 

olduğu gibi Seddülbahir cephesi de 
misli az görülmü§ kahramanlıklarla 
doludur. Savaşanları göz önüne ge
tirelim: ilk ağızda karaya ayak ba
aan lngiliz kuvvetleri 7 tabur ve 
muazzam bir deniz filosu. Bu 7 ta
bura ilk kurşunları gön.deren türk 
kahramanları ancak bir tabur ve 
iki ufak Maksim topu. Sonradan 
parça parça bir tabur daha geliyor 
Öğle Üzeri bu 7 tabur yalnız sahi· 
lin kumsallarına yapı§mış duruyor
lar. Filo çelik sağnağmı gönderiyor, 
muhripler sabile yanatarak maki
neli tüfeklerin kur§Un yağmunınu 
boşalbyor, nafile Ertuğrul, Gözcü
baba, Harabkale, İstinad noktaları, 
Karacaoğlu tepesindeki bölük ye
rinden söktürülemiyor, denize çok 
yakm beyaz tepede barm.ma.k mfun
kün olmadığı için burası saat üçte 
nihayet lngilizlerin eline geçiyor 
Makineli tüfekleri buralara çıkarı
yorlar ve bizim istinad noktalarmı 
yan ate§ine alıyorlar. İngilizler ceaa
retleniyor. Ertuğrul koyundaki kuv
yet gene ilerlemek istiyor. Koyun 
garbindeki 26 ıncı alay onuncu bö
lükten Yahya çavuşun takanı lngi
lizleri yan ateşine alıyor. Mun•ter 
ailah endazları gene oldukları yer
de çakılı kahyorlar. 

Donanına yanaşıyor. Yahya çavu
§UD siperleri alJak bullak oluyor. 
:Yahya çavuşla birlikte siperde sağ 
kalanlar pek az. lngiliz silah endaz
ları tekrar taarruza kalkıyorlar, 

'X ahya çavuş gene yandan yaylım 
ateşini gönderiyor. Belki onuncu de
fa lngilizleri gene sindiriyor. 

F aka.t entere&an olan bir Yaka 
meydana geliyor: Y kumsallığına çı 
kan iki İngiliz taburuna kar§ı biz 7 
bölük toplayabiliyoruz. Yani takri
ben müsavi bir kuvvet (İngilizlerin, 

2000 kişisine ka~ılık bizim 1700 
kitilik bir kuvvet). Bu ilk ihraç gü
nünde aded itibarile bizim kuvvet

Bir kaç gün sonra kati kararı ver
.:! 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lll lllll l lll lll il lll'll ~ dim. "Bu sefer artık yiiztimü kızartıp 

eğlenmek haıkıkıdrr, bunu kanunlar dl 
böylece tanır. Ve lakin hiç kimseniıJ 
baş.kasının rahatını, istirahatınr ihıal 
etmeğe hakkx yoktur. Kanunlar bunıı 
da böylece yazıyorlar. Dedi. 
Davacının rrıi>.cla.taası gayet ıkestM

me oldu. Aşağı yukarı sinirli komşu• 
sunun söylediklerini tekrarladı. HU• 
lasa olarak deıdi ki: 

Saat öğleden sonra dört. Bir taraf. 
tan beyaz tepedeki lngiliz makineli 
tüfekleri, öte yandan muhribler ve 
zırhlılar mütemadiyen Ertuğrul tab
yasını döğüyor. Bir daha taarruz, 
tabya düşüyor, buraya varan silah 
endazlar bir sürü şehid ve bir mik
dar yaralıdan başka bir şey bulamı· 
yolar. Ertuğrul tabyasından sağ 

: Yazan: Alexi. Tolstoi No: 81 - söyleyeyim" dedim gene vardım. çık-
: : tun. Ve söyletlim. Birdenbire asabil,.ı

çe ingilizlere yanattığunız biricik : -nokta burasıdır ve burada ne olu - --yor? Bizimkiler takviye kuvveti al- : 
dıktan sonra taarruza geçiyorlar. : 
lskoçyalı albay vuruluyor ve ölü- E 
yor. Geride kalanlar bütün gayret- : 
le.rine rağmen bir gece tekrar ge - : 
milerine binip geri çekilmeğe mec- E 
bur oluyorlar. işte bu ihraç hare- : 
katı esnasmda bizim tezimiz ıçın : 
en büyÜk dayanak: Eğer Çana.kıka- : 
ledeki a.,vk ve idare makamı (bqin : 
ci ordu komutanlığı) kendi elinde : 
bulunan ve ihraç kuvvetlerine tak- : -

- ti: 
- Bana, diye bağırdı, ne söylersen ---: söyle fakat radyıoma hakaret etmene 

: tahammül edemem doğrusu ... Ona şu 
: kadar para saymrşım bir .. Evimde iste
: dıiğim gibi eğlenmek hakkımdu iki.. 
: Üstelik sizin musiki zevkinizi tatmin 
: ediyorum üç ... -
: Ve bu tam bir sene böylece devam -: etti. Biz kom~u ile selamı sabahı kes-
: tik. Refıikal1ar da küstüler birbirleri
; ne .. Ev sahihine söyleUim. Komşular 
: da benim g~bi şekvada bulundular. Hiç 
: biri kar etmedi. Nihayet 9ize müraca
: ata karar v'Croim. Herkesin evinde 

- Kira veriyorum, evimde istediği.nl 
şekilde eğlenmeme hiç kimsen.in bif 
şey söylemesine tahammül eıdemerrı· 

Hem ben kimseyi rahatsız e.tmedill). 
Hiç bir komşum bana şikayette bulun· 
madı. Rahatsız olan varsa başka eve 
çıksın .... 
Davacı da evıinden memnun olduğu· 

nu, hiç bir yoere çıkmıyacağınr, fakat 
devlet kuvvetiyle onun radyos.unuıı 

sesini kısacağını söyledi. 
Muhakeme komşulardan bazı Ş,ahid

leri d·inlemek •için başka bir güne bıra
kıldı. 

-------------------------------------~·--------~--~~----'= --L--~--~------~--~------~------~-----------~~~--------_...-ı -111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ :11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• -"Büyük elçi" olarak Lö For, pek ze
ki ve lisanlara vakıf bir adam olan Si
birya valisi, Fedor Aleksiyeviç Golo
:vin, ve Duma diyakı Prokofoi Vozni
çin seçildi. Moskova asilzadelerinden 
yirmisi ve aralarında Petro ile Alek
saşka Menşikof da bulunan otuz beş 
gönüllü bunlara refakat edecekti. 

Büyük direkte ve mizena direğinde 
dört büyük yelkenle civauıra direğin
de de diğer iki yelkeni müsaid bir ha
va şişiriyordu. Sancak tarafına hafif
çe batmış olan Sen - J orj, bir bahar 
denizinin güneşli ve kurşunimsi sat
hında kayıyordu.Şurada burada henüz 
etrafı köpüklü rakik buz parçaları gö
rünüyordu. Güverte iyice yıkanıp te
mizlenmişti. İhtimamla parlaıt:ılmış o
lan bakırlar güneşte parlıyordu. Neşe 
içinde çırpınan dalgalar civadıranm 
alt tarafında, geminin başını süs
leyen meşe ağacından yapılma Nep
tün'e çarparak parçalanıyor ve renk 
renk tozlar halinde dağılıyordu. 

Petro, Aleksaşka Men~kof, Alyoş
ka Brovkin ve - sıska, çıkık alınlI,, 
kısa sakallı - papas Bitka, kül rengi 
çuhadan alman elbiseleri, pamuk ço
rablar, rus derisinden yapılma demir 
tokalı konduralar ~iymiş, katranlı ha
lat halkaları üzerine oturmuş, iyi bir 
tütünle doldurmuş oldukları çubukla-
rın ı içiyorlardı. · 

İyice yukarı kaldırmış olduğu diz
lerine dirseklerini dayamış olan Pet
ro neşeLi ve şakacı, şöyle diyordu: 

-- Brandburg Kurfüst'ü Fredcrek : 
"bizlerden"dir ... Bizi kabul eder ... Biz- : 
den vaz geçemez ... Korku içinde yaşı- : 
yor: onu bir taraftan İsveçliler, bir : -taraftan da Polonyalılar tehdi.d edi- : 
yor.. Hareketimizden evel iyi malu- : 
mat aldık ... Bıizden askeri bir ittifak : -isteyecektir, görürsünüz çocuklar... : 
Aleksaşka: : 
- Ancak bu ittifakın işimize gelme- = 

si de lazımdır, dedi. ---

: şapkalı ve dudakları ve çeneleri traş- maruf misafirinden bu mütevazi kulii-
5 lı, gerdanları çepe.çe.vre sakallı erkek· beyi kendi mevkileriyle mütenasib bi 
_ ler. Yürüyüşleri belki "bizimkiler- ikametgahla tebdil tenezzülünde btı' 
: den" ağır, fakat daha telaşlı. Nazik, lunmalarını taleb etmekle mübahidit 
: serbest tavırlı. Petro hanın yolunu !er, dedi. 
: sordu. Meşe masaların etrafına ~tu- Mavi elbiseli asile gözleriyle yiye
: ruldu, bira içilirken temizliğe, güzel cek gibi bakan Aleoksa'Şka Menşikof 
: kokuya hayret edildi. Petro Kurfüst'e masanın altından Alyo)lkayx ayağiylt 
S ziyaretini bildirmek üzere buradan dürttü. 

Petro küpeşteden denize tükürdü, 
çubuğunun ucunu koluna sildi: 

- Tabii, dedi, böyle bir ittifaka gir
mekte hiç bir menfaatimiz yoktur. 
Prusya Türkiye ile harb edecek değil
dir. Şimdi size şunu da haber vereyim 
çocuklar: Königsberg'de budalaca ha
reketlerde bulunursanız yumrukları
mı yersiniz ... Kötü tanınmamak lazım

Feldmarqal Şeremetel, Noieburg kaleıi önünde 
muharebe eınaaında yemek yerken 

: mektııb yazdı. Yol.kof, kaleye mensulı _ İşte buna hakiki: "terbiye" der' 
: bir askerin refakatin.de, me.ktubu Kö- ler .. Ayakların ucuna basılauk_ TrJt-

nigsberg'e götürdü. Balıkçılar ve ka- kı levhadaki gibi. .. Bak perukası nası 
dınlar ayak üstü duruyor ve pencere- kısa .. Ya bizimkiler: Göbeğe kadar diİ" 
lerden meraklı nazarlar a.tfediyorlar-

dır. 
Sarhoşluktan budalalaşmı:ş olan pa

pas Bitka, çatlak bir sesle: 
- Biz daima edeb dairesinde hare

ket ederiz. Bizi tehdiıd beyhudedir ... 
Sonra, ben böyle bir unvandan bahse
dildiğini de hiç işitmedim: "Kurfüst" 
Aleksaşka cevab verdi: 
- Kıraldan t.iraz aşJ.ğı, dükten bi· 

raz yukarı bir şey ... İşte yani a~ğı yu
karı fakir akrabadan biridir ... 
Alyoşka Brovkin bütün bu geveze

likleri berrak bakışlı gözlerini açıp, 
matruş dudaklarını aralayarak dinli
yordu. Petro onun ağzına bir yudum 
duman üfledi: Alyofka öksürıneğ-c 

başladı. Diğerleri onu arkadaşça gı

dıklayarak hep birden güldüler. Al
yoşka: 

- Bırakınız beni, dedi. Tabii bu in
sanı biraz şaşırtır... Biz ki "onlara" 
doğru gidiyoruz ... 

Finlandiyalı ihtiyar kaptan, halat• 
lar arasında gülüşüp oynaşan bu se
vimli arıkadaşlara yukarıdan hayretle 
bakıyordu. Bu d~nç delikanlılardan 

birinin moskof çarı olduğunu kabul 
eıtme:k güçtü ... İnsan dünyayı dolaş
tıkça ne aca.fö şeyler görüyor ... 

Geminin sancak tarafında kumlu sa
hiller uzanıp gidiyordu. Baza.o mün
ferid bir yelkenliye rastlanıyordu. 

Gemi pupa yelken garba doğru ilerli· 
yordu. Burası Vikingler denizi, vak
tiyle esld alman tüccarının ve şimdi 
de isveçlilerin sahası idi. Güneş ufuk
ta alçaliyordu. Sen. Jorj yelken ip
lerini laçka etti ve arkasından ge-

len bir rüzgarla itilerek - dalgalar 
karinesinde cıvıldaşıyordu - açık de
nizi, iyice kapalı olan Frişes Haf kör
fezinden ayıran kumluklara doğru dü
men kırdı. Biraz sıonra Pillav fenerı 
ile bodur istihkamları ve körfezin 
medhalini muhafaza eden kale görün· 
dü. Yanaşılırken bir top ve sonra de
mir atıldı . Kaptan moskovalıları ye
meğe davet etti. 

-4-
Sabahleyfo karaya çıkıldı. Burada 

dik.kati bilhassa cel•boden hiç bir şey 
yoktu: Kum, çamlar, yirmi kadar ba
lıkçı gemisi, kurutulmaık üzere kazık
lar üzerine serilmiş ağlar. Alçak ve 
rüzgarların döğe döğe yıiyip çürüt
mii§ olduğu fakir kulüıbcler. Fakat 
pencerelerinde temiz perıdeler (Petro 
tatlı tatlı Anhcn'i andı.) İyice süpü
rülmü~ kapı önlerinde bez takıkeli ve 
eıv itleriyle meşgul kadınlar, mu'fUIJba 

dı. Petro bütün bu adamlara göz kırpı 
yor, isimlerini ve balık avının verim
li olup olmadığını soruyor, onları ma
sasına çağtnyor, bira ikram ediyordu. 
Öğle vaktine doğru yaldızlı, deve 

kuşu tüyleriyle süslü bir lando hanın 
önünde durdu, maıbeyinci fon Prinzen 

- pudralı, mavi ipekliler giymiş ola
rak arabadan çııktı, maharetle yere at ... 
ladı, ve kalabalığı yararak, çinko maş-
rapalariyle pek me§<gul olan moskova· 
dakilere doğru şaşkın bir tavxrla ken
dine yol açtı. Masadan üç adım geride 
durup geniş kenarlı şapkasını çt1kardı, 
şapkasındaki tüyle yeri süpürürcesine 

eğildi, selam verdi, tli vücudundan a
yırık, bacağı -krvrrk, gene g~riledi. 

- Altes, Brandburg büyük Kurfü
tü, hükümdarım, Maj ... (Petro parma
ğı ile tehdic! cıderek onun sözünü kes
ti) ziyaretleri hara-retle arzu ediıkn 

şüyor ... Hay köpek oğlu ! 

Petro, fon Prinzen'le beraber la.IY 
doya yerleşti . Diğerleri alelade bil 
yük arabası ile onları takib ettilet'· 
Şehrin en iyi mahallelerinden birifl' 
de, Knayphof'da, bir tüccarın evi ınY 
safirlerin emrine verilmişti. Köni~' 
berg'e gün batarken girildi. Ne çi( 
var, ne de siper. Şaşılacak şeyi Evle! 
sokatlc üstünde. Küçük camlarla süsHi 
yüksek pencereler hemen hemen to.P' 
rak hizasına kadar iniyor. Her taraf' 
da hoş·bir aydınlılk. Kapılar arıdma ka' 
dar açI1k ... Her kes etrafına bile di1'' 
kat etmeden yürüyor ... İnsanın onlar' 
dan soracağı geliyor: "siz hırsı:t' 
dan hiç mi korkmıyorsunuz? YokSı 
siz de eşkiya yok mu ?" Yerleşilet\ 
evde de hiç bir şey kilid altında değtl' 
di. Ne varsa hepsini alıp götürmeme-1' 
için insanın abdal olması iktiza eone:t 

(Sonu var) 
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Tabiattan ilham alarak ... 
Mimarlar, en eski zamanlardan. 

beri, tabiattan ilham almağı sever
ler. Onun için, dünyanın her trafın
da, en güzel yapılar tabiatin güzel
Üğine uygun olarak kurulmiı§ olan
lardır. Yapı mühendisleri de haki
katte tabiatin kanunlarını tatbik e
derlerse de, o kanunları tabiatın 
mÜfa.hedeıinden değil, kitablardan 
öğrendikleri için, kendi akıllarına 
fazla güvenirler. Ondan dolayı en 
usta mimarların planlarına göre ya
pılmı§ binaların bir çoğu pek derin 
heaablarla kurulmu§ olmakla bera· 
ber, zamana kar§ı dayanıklı olmak 
ve içlerinde ya§Ayacak İn&anlarm 
sağlığını korumak bakımlarından, 
tam istenildiği gibi olamamı§lardır. 

ya mal olur. 

Halbuki portakal kabuğuna uy
gun olarak yapılan yeni tuğlalardan 
yalnız bir taneai aynı i§i görüyor. 
Hem de rutubet divarm dı§arısında 
kalarak, oradan buhar olup dağılı
yor ve içeriye kadar geırerniyor. Uç. 
de iki kar demek ... 

Tabiattan iJham almak gÜzel aa· 
natlarda olduğu gibi ilimde de en 
iyi ve en bereketli yoldur. Büyük 
Pasteur'un o kadar hayret veren ke
şiflerinin bqlangıcı bir aynanm 
içinde kendi kulaklarının hareketle
rine bakmak olmuıtu. 

Deha denilen §ey pek büyük ve 
devamlı aabır İster, fakat onun baı-

Şehircilik, insP.n eseri olan her §e· langıcı ve her vakit temeli dikkattir. 
yi tabiata uygun olarak yapmağı 1 Sizde dahi olmak isteraeniz gözü· 
kendi&ine gaye tuttuğu için, §imdi nüzün önünden geçen hi.diaelere 
yapı mühendisleri de tabiatı mÜ§a· daima dikkat ediniz ve çok sabre
hede ve tetkik etmeğe alıtıyorlar. derek dÜ§ününüz. Fikriniz bilgiler
Bundan pek faydalı neticeler çıkı- le hazırlanmıı ise, bir gün bir teaa
yor. düften istifade ederek bütün dün-

Belçikalı Knapen adında bir yapı 
mühendisi portakal ve muz yerken 
bunların kabuklarına dikkat ebni§. 
Portakalla muzu herkes severek 
yer, ancak kabuklarına ehemiyet 
vermez. Portakalın kabuklarını re
çel yaptırmak için saklayanlar bulu
nursa da muzun kabuklarına ehemi
yet verildiği duyulmamı§tır. Belçi
kalı mühendis portakalın da muzun 
da içlerini yemeden önce kabukla
rını tetkik ebni§. 

Portakalın o güzel rengini veren 
kabuğunun içinde birde pamuk gibi 
yumu§&k ikinci bir tabakası olduğu
nu bilirsiniz. Muzun da öyle bir ta· 
bakası vardır, muz &ayulurken ka
buğiyle birlikte kalkar. Bu, beyaz 
ve pamuk gibi tabakanm portakal 
ve muz için gördüğü it acaba nedir? 

Muz da, portakal da sıcak mem
leket yemİ§leridir. Hele muz porta
kalm istediği iklimden daha aıcak 
memleketlerde yetiıir. Sıcağın bu 
yemiıleri kurutması laznn geldiği 
halde portakal çok sulu, muz da az 
çok suludur ikisinin de aıcak mem
lekette kızgın güneıin tesirleri altm
da, sularr buhar halinde havaya 
c~d~.ı.. nefis lemi§ olarak kalm&rarma acıueD • "O UW.Y- ~----
dil', 

Zaten renkçe de pamuğa benze
yen bu beyaz tabakanın, pamuk gi
bi, aünger gibi, arasında küçük kü· 
çük bo§luklar vardır. Bu bo§lukla
nn tekilleri de, köıeli değil, yuvar· 
lak yahud yumurta gibi olur. Bu §e· 
killer o tabakaya daha ziyade kuv· 
vet verdikten ba§ka portakalın ve 
muzun içerisindeki rutubetin dı!o&rı 
çıkmaama mani olurlar. Bu boşluk
larda.. dolayı yernitin içindeki ru
tubet dı§Arı ~ıkamadığı gibi kızgın 
güne§in sıcaklıgı u-. yemiıin içerisi· 
ne giremez ... 

O halde, bir yapmm duvarl.rmı 
da böyle aralarında küçük küçük , -
ve yuvarlak botluklar bulunan tug-
lalardan yaptırırsak havadaki rutu
bet, fazla aıcaklık ve fazla soğuk da 
evin içerisine giremiyecek deaıek· 
lir. Zaten timdi kullanılan delikli 
tuğlaların da iti budur. Ancak §İm· 
diki delikli tuğlalarla dı§ardaki ha
vanın zararlarını evin içine sokma
mak için, en az üç tuğla kullanmak, 
yani duvara 72 santimetre kalmhk 
vermek lazondP" Bu da pek pahalı-

yanm i§ine yarayacak, size de dün
yanın minnetini bağlatacak, bir ta· 
biat kanunu bulursunuz. 

C.A. 

Çekoslovakyada 
gene kanii 

hadiseler oldu 
Prag, 6 (A.A.) - Zatekde polis ile 

Südet partisi arHında bir arbede çık
mıştır. Resmi bir tebliğe göre alman 
mağazaları.nda araştırmalar yapan po
lis memurları gamalı haçlı bazuhend
lcr bularak müsadere etmişlerdir. 

Suçlular isticvab elilmc.kte iken 
halk polis merkezinin önünde birik
miş ve suçluların serbeat bırakılmaaı
nı istemiıtir. Nümayitçilerin huma
ne tavurları kar9ıaında polis halkı da
ğıtmağa mecbur olmuştur. Bu aralık 
bir iki kiti hafifçe yaralanmıştır. 

Moravyada Sumberkde dün Reisi· 
cumhur Masarik'i.n heykelinin hasara 
uğradığı ve heykelin kaidesine bir ga-

~ f:tıfff?~r ~~~!~:v~~t 
den bau hadiseler çıkmıştır. 

Zeit gazetesine göre 200 polis Sum
berke gönderilmiş ve polis umumi mü
f ettiJi tahkikata batlamı9tır. 

Şehirde sükCınet hüküm sürmekte
dir. Sü<iet partisi azasına hitaben bir 
beyanname neşrederek Hendlaynin 
doğumunun kırkıncı yıldönümüne te· 
sadüf eden 6 mayıs günü alenen teza
hürlerde bulunulmamasın ıtavsiye et
mittir. 

Sovyetler birliğin.de 

yeni tayinler 
Moskova, 6 (A.A.) - Tas Ajansı

nın bildirdiğine göre sovyetler birli
ğinin yüksek sovyet meclisi Mareka
levu sovyetler birliğinin Almanya 
nezdinde tam salahiyetli mümessili 
olarak tayin etmiştir. 

Şimdiye kadar endüstri komiser 
muavini olan Skrimikov da stoklar 
komiserliğine tayin edilmiştir. 

HA1CiM ROBlNSONUN 
KATLİ 

Andriyu Robinson'un otomobili 
bahçeye girmişti. Kapının önünde 
durdu. "Büyük şef" merdivenlerden 
çıkınca ayaga kalktım. Bana giılümse
yerek baktı: 

- Vay, vay 1 Dedi, Cerni Spens, Ro
binaon'ların evinde ha 1 

- Hem de Robinson'ların kiziyle. 
Bu dunyada olmıyacak ne vardır 1 

Elen sıkılmış gorunüyordu: 
- Şaka söylüyor, Cerri, dedi. Sizin 

ara sıra beni görmeye geldiğinizi bi
lir. 

Ben ayni alaycı edayla devam et
tim: 

- Belki bay Andriyu kUçükken 
yaptığım gibi, bahçenin çitlerinden 
gizlice girmemi tercih ederdi. 

Gülümsemesini bıraktı: 

- Böyle gizli manevralarda pek 
ınahirsıniz, dedi. 

- Pek, dedim. Otomobil kazalarına 
bu metodu tercih ederim. 

Yazan: R. H- GolJman 
22 = .1 

Göz göze bakışıyorduk ve gülümse
yen yalnız dudaklarımızdı. 

Elen, zoraki bir edayla: 
- Yemeğe kalmak ister misin, And

riyu amca, dedi. Cerri de kalacak. 
- Çok iaterdim, dedi. Fakat bir da

vet kabul ettim. Sana imzalanacak ba
zı kağıdlar getirmek için uğramıttım. 
(Bana dönerek ilave etti) dostumuz 
Hatfild davasından vaz geçmeye ka
rar vermiı. Çok mantıki bir adam: 

- Elen bana bu muvaffakiyet habe
rini verdi, dedim. Her halde bunu ma
hir aiyaa.etinize bQrçlu olduğunuzdan 
hiç filphe etmiyorum. 

Bir lahza bir !CY söylemeden bana 
baktı, aonra birden bire yeğenine dön
dü. 

- Elen beni bir dakika Cerri ile 
yalnız bırakabilir misin? 

Genç kadın hep ayni azab içindey
di. Çıkarken: 

- Tabit, değil mi ya, dedi. Hem ye-

1 R A K M E K T u B L A R i 

Bağdadda .. 
Bağdadı Bağdad yapan birbirine 

muvazi iki akıştır: 
Dicledeki suların ve ''Şari Er 

reşit" deki insanların akışı. Bağ
dadın en işlek yolu, Dicleye muva
zi olarak şehir boyunca uzanan bu 
caddedir. Bütün büyük mağazalar 
oradadır; gündelik hayat orada ce
reyan eder. 

Gece, Irak semasında parlayan 
yıldızların gündüz gözlerde yandı
ğını farzedebilirsiniz: Erir gibi 
görünen fakat pırıl pırıl yanan ba
kışlarda Irak zekbı, ihtirası ve iç
liliği göze çarpar. 

Kadınların artık aadece idet ye
rini bulsun diye giydikleri çok 
defa başlarından mahsus bir ihmal
le düşürmelerinden anlatılan çar
şafların içinde çok muvazeneli bir 
yürüyüşleri vardır. En küçük yaş
tan beri başta bir şey taşımanın gü
zel ahşkanhğile hali baştaki gö
rünmez bir şeyi taııyor ve düıür
memeğe gayret ediyor gibi ölçülü 
kıvamlı bir yürüyil§ .. 
Bağdad, Dicle boyunca uzanan 

ve Didenin iki kenarında en ma
mur kısımları bulunan 200,000 nü
fuslu bir şehirdir. Diclenin yakın 
kenarlarında ve sulanabilen kısım
larda dünyanın en münbit toprak
ları ve en feyizli baharı vardır; a
partıman gibi kat kat ve renk renk 
bir bahar: Otların yeşilliği, çiçek
lerin yeşilliği, portakal ve limon a
ğaçlarının yeşilliği, hurmaların ye
şilliği ... 

Diclenin bir köprüsünden geçi
lir ve nehre amud bir istikamette 
çeyrek sat gidilirse çölün başladı
ğı görülür. Güneşten parlayan düm
düz kumluklar, gözlerinize gümüş 
göller ve dereler çizerk sizi yanıl
tırlar: serablarla karşılaııranz. En 
boldan hiç yoka, bu kadar çabuk, 
ancak Bağdadda geçobilirainiz. 
Bağdada seyrine doyulmu bir ha
rikulidelik veren Uç 9ey, hurma, 
gece ve Dicledir. 

Hurma: Gündüzün aıcağmda, 
tepesindeki yapraklarla bir yelpa
zeyi andıran ve ta geriden sallan
madan bile serinlik veriyor gibi gö· 
rünen hurma. Ta eski devirlerden 
nanıirııa)ar~tilnc .DılkJ:ıJI. h.iı, ~
met beate gibi acaib bir nota tahtası 
üstünde rüzgar tarafından okunma· 
ya ve çalınmaya bıra.kılmıı görünen 
hurma. 

BUtün ömürlerini kapalı, heye
cansız ve kfüıkün geçirip de sevi
yesini, muhitini ve ruh eşini bu
lunca birden açılan insanlar gibi 
kapalı, cansız, yapraksu bir sakla 
yükselip dururken birden münasib 
gördüğü bir hizada açılıveren hur
ma. Nilde ve Ganj'da yüzen mu
kaddes timsahlar yerine Didenin 
kenarında diş diJ, kertik kertik 
saklarile yerde sürünmeye dejil, 
göğe tırmanmaya yükselen bu ne
batı timsahlar, tabir caizse nebat
larm en çok hayvant olanlarıdır. 
Göğün yere çok yakla,mıt gö

ründüğü bazı gecelerde bu hurma
lardan birinin bir sinek kapannu1 
gibi bir yıldızı birden yaprakları 
arasına alarak kapanıvereceği zan 
olunabilir. 

Gece: Fanileri go1rten ayıran 

perdenin kalktığı, göğün her anla
yan ruhla konutmayt hazır görün· 
düğü, gökte dolatabilmek için si· 
hirli yolların açıldığı zaman. Gel· 

mekle meJgul olmam lazım. 
İçeri girdi ve kapıyı kapadı. Andri

yu sedire oturdu, ben de yanına seç
tim. 

- Cerri, dedi, siz kıymetli bir senç
siniz, size ihtiyacım var. 

-Tetekkür ederim, aize ne hizmet· 
te bulunabilirim. 

- Biııimle beraber olun. Be.nim mu
avinim olursunuz; yani benden aonra 
vilayetin en büyük f&}wiyeti. 

Sustu. Ben cevab vermiyordum. 
- Bu bir manevra veya baştan çı

karma tefcbbiiaU değildir. Babanız 
yirmi beş aene benimle mücadele etti; 
siz de daha yirmi be§ aene bu mücade· 
leye devam edbilirsiniz. Bu umurum
da değil. 

- Şu hat.de neden beni davanıza 
katmak istiyorsunuz? 

- Söyledim ya. Kıymetli bir genç 
olduğunuza kaniim. Fakat benıi aize bu 
teklifi yapmaya aaıl aevkeden fey, E
len için beslediğinizi sandığım hisler· 
dir. Elen ha.an bir şey aöylemedıi fakat 
size kartı lakayd olmadığını sanıyo
rum. Ailenin siyasi dUft11anı olmakta 
devam ederseniz, bu ..• Bu dostluğa na
sıl sadrk kalabilirıiniz? 

- Şimdiye kadar bu vaziyetin bir 
mahzurunu görmedik. 

- Fakat bu böyle ~vam edemez. 
Ergeç iki 9tktan birini intihab etmek 
icab edecek. 

- O zaınan ne yapacağımızı dütü-

Bağdada, seyrine doyulmaz bir 
harikuladelik veren üç şey: 

Hurma, gece ve Dicle 
danileri müneccim eden acına; a
yın ve yıldızların aydınlığında göz 
yorulmadan uzunca bir ıey oku
mak mümkün. Ayın ışığı, deriye 
dokunuyor gibi. Gece, burada, ru
ha bir aşk rahmeti gibi iniyor; çö
le ı'ık yağıyor. Vücudunu çölün 
güneşinde kavurup bir yürüyen çö
le, çölden kopmuş canlı bir parça
ya dönen ıraklının ruhunu her if
şaya başlayışta: her terennümde 
bir kere, bir yarım saat "ya leyi 1" 
çekmekte hakkı varmış .. 

Toprağın altında maden diye ne 
varsa sanki gündüzün 61cağı ile e
rimiş, buhar olmuş, göğe çıkmış ve 
mavi kubbeyi bürümüş, yaldızlamış. 

Ay, Kizimiye camiinin altın kub
belerinin göğe kadar yükselmi' ve 
oraya tutturulmuş bir mütemmimi 
gibi; o kadar yere mahsus görü
nüyor. Dicle, göğün yere serilmi' 
ve ıslanmış bir parçası gibi; o ka
dar göğe mensub duruyor. Sema 
ile zemin, ruhla madde haşir neşir. 

Ve sanki nehrin menbaı yakın
larında gümüşten ,servilerin bittiği 
bir büyük orman var; orada ihti
yar periler, bu sihirli ağaçları ses
sizce kesip, yontup biçip sulara 
salıyorlar.. Mehtabın gümüşten 
servilerini Diclede görmeli .•. 

Dicle: Bağdada bütüın güzelli
ğini ve bütün feyzini veren nehir. 

Kah girdaplı ve coşkun, kah ağır 
başlı ve azametli akan sU1arında bü
tün tarihi konuşturan Dicleyi kaç 
defa kopup geldiği yerlerden haber 
versin diye dinledim. Anadolunun 
fArk ve fitnal yamaçlarından bir göz 
ya91 ri..kıkatiylc damla damla •üzü
len, toprakların altından gönüldeki 
ana ve baba şefkati gibi kaynayarak 
meydana çıkan, yelesi kabarmı-ş at
lar gibi şahlana şahlana türk illerin
den kopup gelen suların bir araya 
~e~ab'le <:loi.an bu nehir anadolu
luların ylilarca Jnlı.kao.de. •yılan 
bir gaye uğrun.da kahramanlıkların 
en epizlerini elele yarattıkları ı
raklılara - timaallerin en güzeli, en 
bereketlisi, en temizi: akarsu ha
linde - daimi bir aeJ.amı gibi. İnsan 
zekasının gündelik endişelerle bu
nalmış olmadığı ve yaptığı bütün 
şeylere azami dikkatini sarfcttiği 
uyanık ve içli zamanlarda Dicleye 
her eğilen, Dicleden her geçen, Dic
lenin suyundan her içen ıraklı, bu 
suların kopup geldiği yeri, bir defa 
dUtünürse Sidabad paktı dünyanın 
en manalı, en esaslı ve en samimi 
bir anlaıznası olacaktır. Biribirleri
ne dos,t ve komşu olan milletler, sa
mimiyetlerini kuvvetlendirmek i
çin birçok şeylere baş vuruyorlar; 
hatıralar, anıtlar, neşriyat ve saire .. 
Halbuki iştıe Dicle, ki.h çağıltı, kah 
mırıltı halinde türkün asil, dürüst 
ve cofkıın ruhundan Iraka daima 
haber ve selam getiriyor .• 

* Guruba doğru yürüyoruz. Karşıda 
pancurlu evlerin ve yükaek hurma
ların ötesinde bir eşarp kadar renk
li ve ipekten, bir deri kadar canlı ve 

nücUz. 
- Fakat 9artlarım daima ayni kal

mayacaktır. 

- Anlıyorum, dedim, ve red ediyo
rum. 

- Nçin? Hoıunuza gitmiyor mu
yum? 

- Bu bir falım mcaelcai değildir; 
hareket tarzınız botuma gitmiyor. 

- Fazla kaba mı davranıyorum? 
- Evet, hem de pek dürüst değil. 
- Politikayı daha iyi öğrendiğiniz 

zaman bu fazla ha..aaiyeti kaybede
cekainiz. Her halde, kuvvete müracaat 
etmek usulü, çitler .arkMında saklana
rak gizlice bahçeye girmekten daha 
kötü değildir. Bu işi Lauderbek'e bı
rakınız. Merd bir insan, yumruklarını 
kullanmaya hazır olarak dim dik yü
rümesini bilmelidir. 

- Fakat kendi yumruklarını kulla
nan, bapalarından da ayni ,ekilde 
mukabele görebilir. 

- Yerine göre. Mutfağımda kara 
iatma çıkarsa, onları ayıklamak işini 
hizmetçilerime havale ederim. Hat
fild'e haber verdim; di)§ünmok için 
kafi zaman bıraktım. 

- Ona muhabbet beslediğim yok, 
dedim. Verdiğiniz dersi hak etmiştir; 
fakat asıl hareket tarzıdır ki beni. .. 

Saatine baktı ve kalktı : 
- Düşününüz, dedi. Bize iltihak et

menin tam zamanıdır; inti~bat ya
kmdır, 

insani, bir çarşaf kadar esrarlı ve 
iptidai bir grup .. Etrafı yüksek du
varlarla çevrili, öğle üstü iyice ı11n
mış havanın tesiriyle şimdi birer a
çık hava inbiği gibi boyuna çiçek 
kokusu veren k:iiçUk tarhlarla kaplı, 
mermer havuzlu ve fıskiyeli bir 
Bağdad bahçcaindeyiz .. 

Sefirimiz, Bağdadın en çok sevi
len ve sayılan şahsiyetlerinden biri. 
Beni bütün Bağdad şairleriyle ta
nışrnaım temin etti. Burası, Azami
ye medresesi müdürü Fehmi ElmU
derrisin bahçesi. Birkaç meşhur şa
irle ve bir iki hükümct adamı ile 
karşı kal"§lyayız. Bu buluşmadan e
ve); ayan azasından Mahmud Sup
hi ile tanışmış ~ Bağdadın yeni e
dipleri ve edebiyat hareketleri et
rafında izahat almış bulunuyorum. 
Çalışına odasına babasının resmi ile 
beraber yalnız Abdülhak Hamidin 
ve Süleyman Nazifin resimlerini 
asmış olan ve 25-30 sene evelin bü
tün türkçe manzumelerini ezberden 
bilen bu arif ve kibar muh'ibbimizlc 
yaptığım mülakat sayesinde kar
şımdakilerin çoğunu edebi kıymet
leriyle tanıyorum.. 

Son gördüğüm ecnebi memleket, 
İngiltere idi; oradaki bazı münev

ver ve şairlerle aylarca tanışıp gö
rüştükten sonra bile ,aradan birkaç 
gün geçti mi yıcni konuşmamız sıra
sında aramızda hala aoğuk, resmi ve 
kapalı bir hava eserdi. Orada her 
zaman ruhların fraklı veya aimo
kinli olduğunu sezerdim; orada sa
mimiyetin laübalilikten, heyecanın 
delilikten pek farkı yok gibi idi. 
Halbuki, işte burada, bu Irak aydın
lariyle çok evelden kıonufmUf ve 
anlaşmış gibiyim; burada ruhlar, 
bakı§larda, sözlerde, jestlerde ken
dini gösteriycr. Dünya ne kadar 
maddileşirse maddileş.sin şarkta ruh 
ve hi•, ~ uzun zaman hAkkn ol
makta devam edecek.. Şarkta mu
hakkak ki herkes biraz şairdir ve 
hele şairler, sanat kud~tleri ve ifa
de kabiliyetleri ne olursa olsun ha
kikaten şair bir ruhun sahibidirler. 

İşte, bu münevverler meclisinde
ki fikir ziyafeti, öyle muntazam 
servisli, sabit kaideli ,yemekleri sı
ralı bir ziyafet değil; herşey masa
nın üstünde, istiyen eliyle uzansın 
isteyen çataliyle; isteyen çorbaya 
uzanıyor isteyen tatlıya.. Bu aoh
betlerde bir anlaşma, bir kaynaşma 
odası ve niyeti var .. Oynak ve sivri 
zeka, her zaman kendini gösteriyor: 
~lime oyunları, nükteler, telmih
ler biribirini kovalıyor. İngilizlerin 
aohıbctlıerinden ve dostluklarından 
birer safra gibi attıkları eeki kıy
metler, bu sohbetlerde birer antika 
hali değeri ve güzelliği ile gözleri
nizin önünde serili, kımıldanıp du
ruyor. 

(Gelecek mektubumda Bağdad 
münevver ve şairlerinin sanat hak
kındaki ve Türkiye hakkındaki fi
kirlerine tıemas edecek ve yeni Irak 
şiirlerinden örnekler verecğim.) 

- Bilmiyor değilim, bekleyelim. 
Elen kapıyı açtı: 
-Cerri siZ'i telefondan istiyorlar. 
Andriyu: 
- Bonsvar, dedi, bonsvar Elen. Ya

rın kağıdları almaya gelirim. 
- Eve girdim. Apartımanm kepıcı

sı telefon ediyor ve beklediğim dostu
mun gelmiş olduğunu haber veriyor
du: 

- Beklemeaini rica edin, dedim ve 
telefonu yerine astım. 

Yemekten kalkar kalkmaz Elen'den 
ayrıldım. Hatfild beni bir aaattan faz
la bir zamandanbcd bekliyorlu. 

Apartımaına gelince kapıcıya .or-
dum: 

-Bay Hatfild hala bekliyor mu? 

- Tabii, efendim. 
Asansörü idare eden zenci beni se

nit bir tebessümle kartıladı: 
- Doetunuz, fitil gibi sarh<>Jtu, bay 

Spena. 

- Sarho9 mu, diye hay.kırdım. 
Gene gülümeeyerek: 

- Ölü gibiydi, dedi. Onu üç kişi ge· 
tirdi. 

Bir lahza kalbim durur gibi oldu. 
Aaaıwör bizim katın hizasına gelince 
deli gibi daireme koştum. Salonda 
killl5e y{;ktu. 

Odada Hatfildi yatağımın üserinde 
uzanmış bir halde l.ıuldum. Uyuyor gö
rünüyordı.ı. Fakat nefes almıyordu. O-
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Aşkı arayan adam 
Dağlanıı etil, havanm ıha, ovala

rın kut aealerile dolu oldutu bu me.. 
aimde "aflu ar.ayan adam,, m bet 
duyguuy birden kaybetm.İf olmuı 
lzımdır. Fakat benim bahsetmek İ•· 
tediiim "atkı arayan adam'' , dün 
aon yaprağmı kapadığan bir roma· 
nm adıdU'. 

Piti grilli! Bu iami hiç ititmit miy
diniz? Romanın müellifi budur : 
lt.lyan mı, elen mİt iapan,ol mu, 
yoksa sadece romandan bqka saha • 
larda tan11UDıf bir muharririn ıahsi
yetini gizi iyen bir miiıttear nam mı? 

Ancak, "Atkı arayan adam" da 
bu cihet üzerinde de durmayabiliriz. 
Aaıl dikkate layık olan romanm te
zi, tahki~i ve nihayet bir ömre b6o 
del olan neticeeidir. 

Fakat, afkı fimdiye kadar kim an
lamı§, kim anla.tabilmiftir 1 

"İki bqerenin teması,, tarifi, tah
min olunur ki, fizyoloji bile benim
semez. Bir bedbin muharririn ''cün· 
düz çifte hmltı, sece çifte honaltu.. 
sözleri iae aöylendiii sünlerde bota 
gitmiı, nihayet kadm •e eriıek mi
nasebetlerinin münakqa meTZUU ol
duğu cemiyetlerde~ bqk.a bir me•
zua geçmek için kahkaha veeil-.i 
tetkil edecek kadar kUTTetini ka.7-
bebniftir. "Afkı ar.ayan adam", o
nu yinni iki yqmd.a .,. inanılmıya
cak kadar güzel •• zeki bir kadm 
§eklinde bulmuflw. Fakat afk, eeki 
masallardaki Huıır P,i bir ..,.dir: 
insiyakı körl~İf olanlara sörü
nür. Halbuki ''Atkı arayan adam", 
zihni bin türlü ilmi apekülu,onla 
metaul, tüı>be içinde bir miİDe"IT• • 
dir ki dütünür: ''Seviyor mU7U1D? 
seviyor mu?'' Sevdiğinden de aevil
diiinden de emindir. Ve itte sevgili
sini kendi haline bıre.ktıfl böyle bir 
emniyet devresinde, ufac• bir ae
beb, ikN.ini de vuıiyetlerini t&hliJ. 
ae'V'ketmittir. Artık 9"ifmedik1..m. 
inanır, ve ayrılırlar. Yıllar I'~· 
"'Atkı arayan adam" yorsun, küa
kün, beyaz saçhclır ••• Fakat aradığı
nı ancak bulmuttur: Dalların Y9tİI, 
havanın rlık, OY&lnn kut -.lerile 
dolu olduiu bu me..ande, aarıtm bir 
l'enç kız, elindeki papatyanm yap. 
raklannı birer birer kopannaktadD': 
Seviyor mu? Sevmiyor mu? 

Bu güzel romanı aiz de okuya. 
nuz. - N. Baydar. 

Ermeni mütevellf heyeti 
aleyhine dava 

latanbul, 6 (Telefonla) - Beyoftu 
ermeni mütevelli heyetinin aleyhine 
Hindistanda ölen mefhur zengin De
mirhan verasesi bir davl açmıttır. 
Davanın aebebi, hüviyeti meçhul bir 
adama sahte vesika verilmit olmaaı· 
dır. Tahkikat yapılmaktadır. 

iş dairesi amirlerinin 
toplantısı 

İstanbul, 6 (Telefonla) - İt kanu
nunun tatbikinden alınan neticeleri 
tesbit etmek için i' daireleri mıntaka 
amirlerinin maytsın 116 sında Anka· 
rada toplanacakları haber verilmek· 
tedir. 

Y erlimallar sergisine hazırlık 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Yerli 

mallar sergisi hazırlıkları bafladı. Bu 
gün ticaret odaaında samyiciler top
lanarak sergiye iştirak meselelerini 
tetkik ettiler ve bazı kararlar verdi
ler. 

1 

muzlarına kadar pike ile örtmüıler
di. Kolları gö~sü iizerinde kavupuf
tu. Gözleri kapalıydı. 

Örtilyü açtr-n: Yatak çarpfı kandan 
kıp kırmızıydı. Redingotunun ya.kuı
na bir etiket ilittirilmiıti. Etiket kur• 
JUnun yarasını örtüyordu. 

F.tiket üzerinde ıu satırları oku
dum: 

Bay Cerri Spens için :Sukz"ıngem 
apartımanı 

(ücreti ödenmi§tir) 

iV 

Rey Mitçel odama girdi, bir iskem
leye oturdu ve kat; kararınt vermit bir 
adam tavriyle birdenbire: 

- Cerri, dedi; artık burama geldi; 
ben ayrılıyorum. 

Bir kaç gündenberi hiddetinin arttı
tını farkediyordum. Fakat itin bu 
hadde varacağım aanmıyordum. 

- Rey, dedim, çocuk olmaym. 
- Beyhude yorulmayın, gazeteden 

ayrılmaya l\ati karar verdim. 
- N.i.çin? 
- Sebebini pek ala bilirsiniz. 
- İhtiya.rladıkça çocuklaşıyorsu-

nu&, dedim. (kııık bet yaıındaydı.) Na
sıl ayrılabilirsiniz? La Gazet'den ay
rılmak, sizin için, bir kolunuzu kay
betmek gibi bir teydir. 

- Cumarteei çıkıyorum. 

.(Sonu var) 
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Z-ıganaclaki kamyon hazlısı 

Yarahlar facianin 
tafsilôtını anlatıyor 
... Kendinıe geldiğİm zaman 
çocuğumu aradım fakat .. 

9 aOır, 18 hafif yarall var 
Trabzon, (Hususi) - Ziganada 200 metrelik uçurumdan yu

varlanan kamyonun sağ kalan yaralı yolcuları şehrimize getiril
miş memleket hastanesiyle askeri hastaneye yatınlmıştır. Bu fa
ciaya sebeb olan şoför Reşad'ın şehrimizde bir kaç defa ehliyet
name imtihanına girdiği ve hiç birinde muvaffak olamadığı, ve
sikası bulunmadığı söylenmektedir. Faciaya toförün ehliyetsizliği 
kadar, havanın sisli oluşu ve bir kamyonet içine 40 - 45 yolcunun 
dolduruluşu da &eheb olmuştur. 

Facianın en ağır yaralılarından do
kuz kişi Memleket hastahanesine ya
tırılmıştır. Diğer 18 yaralı da askeri 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

Trabzıonda çıkan Halk gazetesinin 
muharriri, hastahanelerde yaralılarla 
.kx:m u~m}tur. 

Kelkitli bir yaralı diyor ki: 
"-Ziganada makine bozuldu. Şoför 

ınakineyi tamir ettikten sonra tekrar 
yola koyulduık. Çok sis vardı. Çocuk
larrmla bir arada eşyalarımızın üstün
de sayıklıyorduk Birden bire uçtuk ve 
gökleri yıkacak derecede bir gürültü 
koptu, taşlara çarptık, paramparça ol
duk. Kamyondan bir parça kalmadı. 

Hatırladığıma göre sağ kalanlar bir 

müddet düştüğümüz yerlerde baygın 

yattık. 12--14 yaşında iki çocuğumu a

radım. Karanlık zindan gibi.. Seslen

dim. ~sime ses verdiler. Burada mı, 

öteki hastahanede mi .. Yoksa~ kimbi-
lir ... 

Diğer hastalarla konuşmağa imkan 
yok. Yalnız Üzerlerine dokununca a

cıklı feryadlar koparıyorlar. 
Askeri hastahanede hafif yaralılar 

var. Bunların 17 si çocuk, biri kadın

dır. Bunlar başlarından, kol ve bacak-

Karanlıkta tanıyamadım, kendi ço
cuğum zannettim. Meğer değilmiş. 

Çocuklarıma bağırdım. Baktım ses
ler geliyor. Fakat ta .. uzaklarda, ka
ranlıkların içinde nereye gideceksin? 
Yola çıkıp imdat diye bağırmak aklı
ma geldi. Yanımda bulduğum çocuğu 
kucakladım. 

Taşlara, kayalara, topraklara tırma
narak şose yola çıktım. 

Karşıki tarafta ı~ıklar yanıyordu. 

Yaklaştım. İmdad, diye bağırdım. 

Hem bağırıyor hem de ışıklara yakla

şıyordum. Evden bir ses işittim 

(Baba, imdat bağırıyorlar, haydi gi
delim) babası da cevab veriyordu: 

(Oğlum onlar kavga ediyorlar. İh

timal ki biribirlerini vururlar, ne işi

miz var.) Konuşulanları işitiyordum. 
Fakat çocuk babasını dinlemedi. Bera
berine alarak ellerinde bir fener, ya
nımıza geldiler. 

Vakayı anlattım. Kurşun gibi ya

nımdan fırladılar. Nihayet üç saat 

sonra jandarmalarla geldiler. Biz so
ğuıkta beklemiştik. Sabah olmuştu. 

Kim öldü, kim kaldı görüyorduk. Ma-

larında.n yaralıdırlar. Bunların arasın kine bizi · ~yle uçurmuş ki, ta uzak
da harikulade bit tesadüf eseri olarak larda dere aşağılarında ö14;n. bayılan 
hiçbir yerinden yaralanmadan kam- yolcu arkada~arımız vardı, ölüleri bir 

yondan kurtulmuş yedi yaşında bir makineye koydular. Gümüşhaneye 
çocuk vardır. Buradaki hastaların hep gönderdiler. 

sine ta.tanoz aŞıtsı yapılmıştır. 

Burada yatan dul bir bayan şunları 

anlatıyor: 

"- Sis vardı, Ziganayı devirmiş i

lerliyordtıık. İçerisi baştanbaş.a dolu o

lan makine birdenbire daha fazla k~

mağa başladı. Daha sabah olmamıştı. 

Bir an evel yerimize kavuşmak için 

s.a.bırsızlanıyor ve makinenin içinde 

kalahalııktan boğulur gibi oluyorduk. 

Bizi de bir makine ile buraya gön-
derdiler, 27 yaralı idiık. 

Kadifenin anlattıklarını ayni oda

da yatan diğer yaralılar da dinliyor

du: 

- Kırık kişi varıdık. 

Bir yaralı: 

- Kırk üç kifi i<liık .. 

20-22 ya~larınla ba~ka bir yaralı sar

gılı başını yastrktan kaldırarak bağır-

Ne oldu, ne gitti bilmem birdenbire dı 1 

uçtuk ve sonra taşlara çarptık. Maki- - Tam kırk yedi kişiydik. Beledi

ne parça parça olmu1 ve her birimizi yenin önünde makineye bindiğimiz 

bir tarafa fırlatmıştı. zaman azlıktı. 18-20 kişi vardı. Şo-

Ben kolumdan yaralandmı. Belim, för Değirmendereden ve daha ileri

bacaklarım ağrıdan dayanılmaz bir a- terden 25-27 yolcu daha aldı. 

cı içinde .. Etraf karanlık.. Derenin, 

kayaların içinde şaşırdım. 

Çocuklarl'.111 aklıma geldi. Bir de 

yanımda bir çocuk buldum. 

18 yaralının yattığı hastahanede fe

ci bir hava esiyordu. Ağzından ve du

daklarından yaralı hastalara lastik 

emziıkle gıda veriliyordu. 

Zonğuldakta çalışmalar 

Cümhuriyet meydanına 
iki büyük bina yapıhyor 

Zonguldak'ta bir cadde 

Zonguldak, (Hususi} - Cumhuriyet meydanmı çerçeveliyen 
hat üzerinde, hususi idare ve uray tarafından iki büyük bina yapı
lacaktır. Binaların proje ve keşifleri için hazırlığa ba.şlannıı~tır. 

Hususi idare binası, modern bir gazino ile gençlik için büyük 
bir spor salon hususi muhasebe teşkilatını ve genel meclis 
salonunu ve alakalı daireleri içine alacaktır, 
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RESiMLER 
Cihanbeğlide bir 
mağara bulundu 

Konya (Hususi) - Cihanbeylinin 
Kütoğu köyüne bir kilometre mesafe
de 3x6 büyüklüğünde bir mağara bu
lunmuştur. Mağaranın kaidesi yont-

1 

ma taşlarla yapılmış bir istinad dıva
rına bağlıdır. Buradan geçildikten 

1 

sonra dört metre murabbaı bir hücre
ye girilmektedir. Buradan başka bir 
menfeze geç.ilmektedir. Burası su ile 
doludur. Mağara muhafaza altına a
lınmıştır. 

Giresunda bir idam karar1 
'Giresun, (Hususi) - Barça Çakırlı 

köyünde Mehmed Dursunun beş, yedi 
ve üç yaşındaki üç çocuğunu feci şe
kilde öldürmekle zanlı bulunan aynı 
k&yden Mehmed Yarmanın muhake
mesi bitmiştir. Zanlı idama mahkum 
olmuş.tur. 

Erzincanda 17 köy su altında 
Erzincan, (Hususi) - Fıratın taş

ması üzerine 17 köy su altında kalmış
tır. 

Tr.z>hzon - Rize şosesi 
Trabzon, (Hususi) - Havaların dü

zelmesi ve yol tamirlerinin bitmesi ü

zerine Trabzon - Rize şosası tekrar a
çılmıştır. 

Malatyada çallşmalar 
Malatya, (Hususi) - Malatyanın 

şehir planı 1936 da yapılmıştı. Bu pıa.. 
nın icab ettirdiği esaslarxn tatbikine 
başlanmıştır. Bu arada 1937 senesinde 

yeni belediye, hükümet ve inhisarlar 

atölyesi binalarının inşasına başlan

mıştı. Bu binaların inşası bu sene i
çinde bitecektir. Şehirde yapılan park 

ve bez fabrikasının inşası da bu sene 
nihayet bulacaktır. 

Şehrin içme suyu işi bir şirkete iha
le edilmişti. Su tesisatının da bu sene 
biteceği ümid edilmektedir. 

Bunlardan başka bu sene pamuk ıs

lah istasyonunun inşasına yakında 

başlanacaktır. 

Bursada merinosçuluk 

Koca Sinanın Selimiyesinden bir görünüş 

Bursa, (Hususi) - Merin<l6 y-etiş
tirme ve koyunlarımızı merınoslaştır
ma işine ehemiyetle devam edilmek

tedir. Mıntakada yeniden 20 merinos 

istasyonu açılaca.ktır. Bu istasyonlar
da 73 bine yakın koyun merinos ile to 

hurnlanacaktır. Ayrıca köylerde de 

tohumlama işine devam edilecek, bu 

suretle bu sene tohumlanan koyunla

rın mikdarı 84 bin olacaktır. 

Yurdda çocuk bayramı 

Yukarda Haymana ilk okulunda verilen müsamereden bir 
görünü§. A§ağıda, N ev§ehir küçükleri zeybek oynıyorlar. 

Diğer bina lokantası ve pastahanesi, 
kuvaförü ve her türlü modern tesisa
tı ve tC?kilatiyle bir şehir oteli olacak
tır. Bu suretle Zonguldak, gelecek yıl 
içinde zengin konforlariyle, modern 
bir şehir halinde inkişafını en ileri 
seviyeye götürmüş bulunacaıktır. 

Uray meclisi, 1938 bülcesini kabul 
ederek dağılmıştır. Mecliste görüşü
len mühim mevzulardan biri nakil iş
leridir. Kozlu maden mıntakasile Zon
guldak arasında ot:Dbüs işletilmesi 

düşünülmektedir. Otomobil ücretle
rinin tarife ile idaresi ,şoförledc ınüş 

teriler arasında uygunsuz hallere se

bebiyet vermektedir. Bunun için, ta

rife yerine taksi aletleri kıonulması 

teklif edilmiştir. Meclis, bu işi encü

mene bırakmıştır. Bu suretle otomobil 

ücretleri meselesi de, makin-eleşen 

Zonguldağa yaraşır bir sisteme gir
miş olacaktır. 

Öğretmenlerle halkevliler valinin 
başkanlığında bir toplantı yapmışlar
ldır. Toplantıda, halkeıvi çalışmaları

nın hızlandırılması için has'bihaller 
yapılmış, faydalı karaTlar atuımu,tx. 

Aydında göçmen işleri 

Göçnıenler ev bark sahibi 
oldu, müstakil hale geldi 
Aydın, {Hususi) - 936 yılında Söke ilçesine yerleştirilmiş 132 

hane göçmen için yaptırılan 132 ev bitirilmiş ve göçmenler yerleş· 
tirilmi§tİr. Evlerin üzeri Marsilya kiremidi ile örtülmüştür. Her 
ev 500 - 1000 metrelik bir saha içine kurulmuştur. Her evde bir 
oda, bir antre, bir mutfak, bir tuvalet ve bir ahır vardır. 

'Göçmenlerin y~ye~ek, yakacak, hay
van yemleri dağıtılmıştır. Hepsine, 
tarla, incir bahçesi, badem ve meyva 
fidanları verilmiştir. Şimdi göçmenle
re 500 tane çift hayvanı ,ve 450 şer ki
lo yazlrk tohum dağıtılıyor. Hayvan
ların 364 çifti dağıtılmıştır. 136 çifti 
de dağrlmak üzeredir. Hayvanlar u
mumiyetle at ve kısraıktır. Kısraklar 

taylariyle birlikte verilmektedir. 1936 
yılın.da gelen göçmenler tamamen 
müstahsil vaziyete geçmiştir. İçlerin
de yalnız tütünden 500 lira alanlar 
vaooır. Göçmenler incir, badem ve di
ğer meyva ağaçlarının baıkımında.n da 

tecrübe sahibi olmuşlardır. Bunlar
dan da istifade etmektedirler. 

1937 de gelen göçmenler kışlıkları
nı ekmişler, yazlık çiftlerine başla

mışlardır. İlimizde bu yıl gelen 36 ha
ne doğu muhaciri de merkez, Nazilli 
ve Söke ilçelerine yerleştirilmişler

dir. Bunlara da yiyecek, yakacak, tar
la, bahçe, ev verilmiş, çift hayvanı ve 
tohumlukları dağıtılmış, hepsi de 
müstahsil vaziyete girmişlerdir. 

Sıvasın Şarkışla ilçesine gönderilen 
19 hane tütüncü göçmeni de ilimize 
gönderilecektir. Bunlar yola çıkarıl

mıştır. - O. Becerik 

Aydın orta okulun müsameresi 

~ın Orta okul ta1ebeleri Halk~v i salonunda güzel bir müsamere · ver
mi~r ~ ilki piyes ~namışlardır. I 
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Telli vasıta 
ölmüı deği.ldir ! 
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Siimer Bank bülteni 
Sümr Bank konjonktür servisi tara

fından üç ayda bir kıymetli yazılar ve 
istatistiklerle nefredilen bülten'in 

(Başı ı. inci sayfada) /re, Fransa, İtalya, Belçika, Lehiıtan, 1937 yılının ıon ıayılarını teşkil eden 
her h angi bir abone denizde bulunan Çekoslovakya, İsveç, Norveç, Dani - 11 ve 12 inci sayıları bir arada çık
bir gemiye ait telgrafım kendi yerin • marka, Felemenk, Almanya ve Avuı 

mıştır. 
den, kendi ticarethanesinden hususi turya. Üç aylık bültenin bu sayısınıda bil-
şebckeye bağlı olan sahil istasyonuna Bu ıervis Amer.ikada da mevcud - • 1 hana dikkati çekmesi lazım ge en e-
dogruca yazabilir ve gemiden kendisi- dur ve Ncvyork ıle Londra araıın· hemiyetli bir etüd beşyazıyı teşkil et-
nc gelen telgrafı da sahil istasyonun- da telıizle t~min edilm.e~tedir. mektedir. Bültenin 8 inci sayısında 
dan doğruca alabilir. Bu sayede Amerıka gazetelerının re- ''Türkiyede fiyat konstellasyonları" 

Bu telgraf abone servisi 1936 da Al- sim neşriyatı aynı zamanda Avrupa başlıklı yazıda muhtelif emtia piya
manya ile Danimarka, H

0

ollanda ve İs - gazetelerinde de çıkmaktadır. salarının dispersion ölçüsüyle muva
viçre arasında da kurulmuştur. Bu sa- Görülüyor ki "Telgraf,. canlıdır ve zene hareketleri ve piyasalar arasm
yede bir memleketin telgraf abonesi canlı kalacaktır.,, daki niıbet11izlik tetkik edilmişti. O 
makinasımn kadranını çevirmek sure- - Telgraf servislerimiz bugün ne etüdün devamı olarak hazırlanmış o
tilc mutavassıt santral vasıtasiyle diğer haldedir? lan "Türkiyede fiat dağılışları" baş-
memlcketin telgraf abonesile muhabe - - Esik devrin geliti güzel çekilen hkh yazı, memleketimizde bu mevzu 
re tesis edebilir. tellerle bunları nucuna bağlanan Mors üzerinde yapılmıf ilk ilmi denemeyi 

Almanyada hava emniyeti telgraf makinalarrndan terekküp eden telgraf tefkil etmektedir. İstanbul piyasasın
servisinde, daha çok "Appareils sistemi Cumhuriyette inta fennine göre da 54 maddenin vasati fiyatından in
arythmiques,, makinaları kullanıl- yapılan hatlarla ve en son · tekem- hiraf nisbetlerinin dağılışı üzerinde 
maktadır. Şehirler arası telefon kab- mülleri haiz teleimptimeur, teleprinter, yapılmış olan hesabların verdiği neti
loları ile teşkil edilmiş olan bu şebe- Simens Rapide gibi makinalarla ve te- celer cidden enteresandır. Muhtelif 
ke Münihten Salsburga, lnsbruka lcfon devreleri üzerine tatbik olunan maddelerin vasatiden inhiraf nisbetle
kadar uzatılmıftır. Bu muhabereler hususi tertiblerle temin olunan "Simul- ri ayrı ayrı mütalea edilmiş, piyasa
timdiye kadar radyo yolu ile ecre - tane" muhabere usullerile pek iyi bir mızın strüktürü ve fiatların tema
yan ediyordu. Yeni ıebeke esir "eth- hale getirilmittir. Telgraf şebekesi ge- yülleri hakkında şayanı dikkat müşa
her" i kesif bir trafikten kurtarmış nişletilmiş ve telgraf merkezleri çoğal- hadeler ortaya konmuştur. 
ve hava servisi muhaberesini emni - tılnuştır. Cumhuriyette yeniden çeki • Bültenin ikinci yazısı 1937 senesi-
yet altına almıştır. len telgraf devrelerinin uzunluğu nin ikinci yarısında emtia piyasaları-
-Şu halde ? (l9.773) kilometredir. Enternasyonal nın vaziyeti, başlıca ihracat ve iç pi-

- Şu halde, telli telgraf telsiz tel- telgraf muhaberesine açık merkez sa • yasa maddelerimizin bu müddet zar-
grafa bu itibarla da üstündür. Fakat yısı 90 dan ibaret iken bugün 370 i bul- fında uğradığı fiat tahavvülleri tet
telgrafçılar, ellerindeki bu güzel va- kik ve hulasa edilmektedir. Bu tet

muştur. 
ııtadan azami istifade temini ıçın kak yazısı, muhtelif mahsuller fiatla-

On iki sene evveline kadar memle -daha neler düşünmemişlerdir 1 Hare- rmda bariz bir yükselme temayülü ol-
kette emin ve ticari aervia yapan telsiz kette bulunan bir trende hariç ile te- duğunu mÜfahade etmekte ve şöyle 

lefon konuşması yapmak veya tel- telgraf yoktu. Harici telgraf muhabe • nihayetlenmektedir: Fabrikalarımızın 
releri İstanbul - Sofya kara yolundan . . graf çekebilmek gibi ..... On sene ka- bafhca ham maddelerının son seneler-
havai tellerle temin ediliyordu. Bugün dar evci icad olunan bu usulden ilk deki bu fiat tereffüü, köylünün alım 
Nevyork, Londra, Paris, Roma, Berlin k b"l" · · ld v d 

iıtifade eden Berlin - Hamburg tre- a ı ıyetını artırmış o ugun an sa-
ninin yolcuları olmuştur. Bundan gibi mühim merkezlerini Türkiyeye tıılarımızı da yükseltmiştir. Bu iti
ıonra daha birçok memleketlerde bu bağlıyan telsiz istaayonlan da cumhu • barla satışlarımızın artışı, ham mad
aervis ihdas edilmiştir. Fakat rağbeti riyetin eseridir. de fiyatlarının mamul maliyetlerin-

pek celbedememiıtir. Çünkü fennin Bu izahlara göre telgrafın daha de yapacağı kaıbartıcı tesirleri telafi 
bu garib icadının pahalıya mal olan çok zamanlar " canlı kalacağı,, nı etmektedir. Fabrikalarımızın ham 
tatbikatı hakiki bir ihtiyaç mahsulü kabul etmek lazımdır. Bir telsiz tel - madde fiatlarındaki tereffülere rağ
de.ğildi. graf müteha1&ısı, geçenlerde, radyo- men muntazaman takip etmekte oldu-

- Bize telgrafla resim naklinden daki hava tesirlerinin önüne geçme- ğu ucuza satma siyaseti de aatışları-
bahseder misiniz? nin kabil olup olmadıfı hakkındaki mızın artııına kuvvetle müeeair ol-

- Evet, hatırlattığınız gibi tel- sualimize: ''bu imk&nı ketfedeni mil- mu,tur." 
graf, "PhototClegraphie' yi de ihtiva yarlar bekliyor,, demifti. Bültenin ikinci kısmında haflıea 
eder. "Phototelegraphie'' uzaktan Hakikaten telli telgraf, yeni yeni ham ve mamOl maddelerimizin dünya 
yazı ve resim naklidir. '' Phototeıe- icadlarla, ekonomik hayatımızda dai· piynalarındaki fiyat vaziyetlerini, 
graphie" nin batlıca miltterisi de ma daha genit bir yer tutacaktır. Hat- muhtelif dünya ticaret emtiasınm va
- sizler - gazetelerdir. Avrupa tarın emniyetine gelince, isayişli ve sati toptan fiatr, Türkiye istihlak ve 
"~hototelegraphie,, şebekesine bağlı barıfçı Türkiye için böyle bir mesele ihracatı, memleketlere göre Türkiye
olan memleketler şunlardır: İn:gilte- yoktur. nin ithalatı, Sümer Bank toptan em-

r-~=:.;:: ... ,..m= ... m::ıı ................................................... İlllll ...... ..,'f""...,..., ... ~~,....,..~...._.Jı ·~ 
yatımızı bilhaeea allkadar eden iata-

10.000 mugannilik koro, 

taın kadrolu 45 orkestra 

Roma ya 
dün 

dönen 
gece bir 

B. Hitler serefine 
konser verdiler 

(Baıı ı. inci sayfada) 

sahürlerle karşılamıştır. Kıral • impa -
rator ıle Duçc Hıt::rin yanında otur
muı\ardır. Dc!l;al trampetler mutta~
den çalmağa başlamıt ve Roma geçı~ 
resmi adımiyle Balila müfrezeleri, sı
lihşörler, A van-Gardistler, genç faşist
ler, işçiler, Musolini forumu ve Vene· 
dik akademisi geçleri, askeri mektebler 
talebesi, Karabinye ve humbaracı ta
burları geçmeğe baılamışlardır. 

Radyolar faaliyette 

Geçid resminin muhtelif safhal~n 
Kıralıa bulunduğu tribünden radyo ile 
her tarafa bildirilmekte idi. 

Bu tefekküllerden sonra ukcri 
marşlar çalmmağa başlamış, ve katır
lara yüklü mitralyöz ve ufak toplarla 
mücehhez piyade kıtaları, Alp tabur
ları, cebel bataryaları süratle geçmiş

lerdir. Bunları müteakip hava kuvvet
lerine mensub bir alay, arkasından 

tanklı otomobillerle büyük harp ma
lulleri, bunları takiben de seri ve ağır 
hücum tankları ,bir motörlü iıtihkam 
alayı, bir motörlü kimya alayı, 21 ki
lometre menzili olan 152 milimetrelik 
toplar, bir motörfü berzagliyeri alayı 
ve imparatorluğun yerli askerleri geç
mişloerdir. 

Führer açık bir otomobile binerek 
kırat - imparatorun yanına otuI"IDUf ve 
Zafer sokağından ayrılmıttır. Ar
kadan gelen otomobillerde kıraliçe, 
prensesler, italyan ve alman nazrrlan 
bulunmakta idi. 

Tekrar büyük alkışlarla selamlanan 
alay Kirinal sarayına dönmiiıftür. 

M uaz2SlJm bir konser 

Bu akşam, Hitlerin ıerefine Osiena 
rneydanında bugüne kadar görülme
dik muhtetem bir mu•iki müsamerNİ 
verilmiştir. 

Müsamereye Dopolavoronun 10 bin 
ınugannilik kıoroeu ve tam kadroeu 45 

orkestra, milli kıyafetlerle 800 çift 
danaör iştirik etmiştir. Münhasıran 
900 akordeyoncudan mürekkep bir or
kestra da ayrıca müntahab parçalar 
çaılmıttır. 

Fran111 mühim aiymi akaül· 
ameller bekleniyor 

Paris, 6 (A.A.) - Havas ajansın
dan: Siyasi mahfiller, B. Hitlerin Ro
ma ziyaretinin milhim siyasi akwla
melleri olmıyacağı kanaa.tindedirler. 
Bu mahfillerin fikrince Duçe, ihtimal 
Almanya le askeri bir ittifaka giri~ 

meyi reddedecektir. Çünkü böyle bir 
ittifakın İtalyaya in.giliz - İtalyan an
lapn.-iyle istihaal ettiği istifadeleri 
kaybettrmesi muhtemeldir. 

Polonya mahfillerine göre 

, Varıova, 6 (A.A.) - Polonya ıiyui 

mahafilinde Hitlerin İtalya ıeyahati 

derin bir dikkatle takib ediliyor. Öy
le zannediliyor ki, Hitler - Mu.elini 
mülakatı Avrupanın siyasi vaziyetin -
de gerginliği mühim derecede azalta
caktır. 

Fransız - İtalyan 

temaslar1 iyi safhada 

Parla, 6 (A.A.) - Jur .ıazeteainin 
Londra muhabiri, franll% - ıtalyan mü
zakerelerinin memnuniyete pyan bir 
tekilde ilerlediğinin ingiliz siyasi mah
fillerinde söylendiğini yazmaktadır. 

12 mayıs pcr§embe ~ü ıı:ran~ ~~ 
İtalya aruında prensip ıtıbarıle bır ıtı 
l!f aktedileceği Londra mahfillerinde 
tahmin edilmektedir. 

Parla mahfilleri de Kont Cianıo ile 
Blondel arumdaki son konuımalann 
neticeleri memnuniyet verici mahiyet· 
te olduğunu ve İtalyanın Fransa ile 
münasebetlerini ıslah hususundaki ar -
zusunu c&tcrdifini kaydetmektedir. 
lel:. 

tiıtik cedvelleri yer almaktadır. 
Uç aenedenberi muntazaman neşri

yatına devam eden bu bülten, Türkiye 
ekonomisiyle all-kadaT olanlar için 
çok kıymetli bir rehber olmak hüviye
tini muvaffakiyetle tatımaktadır. 

Havacılık ve spor 

Havacılık ve sporun maynıın ilk on
bef günlük sayısı çılanIJtır. Bizi, her 
u.yıaında biraz daha güzell~iş ola
rak ve muhakkak bir yenilik tafıyarak 
çıkmaya al11tınnıf olan derginin bu 
seferki hususiyetleri arasında bilhas
sa nefis kapak dekoru göz alıyor. Ser
ver Ziya Gürevinin (Göğe susamıt 
millet) bathklı güzel yazısına aid o
lan kapak reamindeki kü~ük türk ço
cuğu, elindeki model tayyare, yazının 
realitesi ile çok güzel intibak etmit
tir. 

Behçet Kemal Çağların (Bizim nes
le gazel) başlrklı şiiri, gençliği bütün 
inkılap metıelelerinde harekete geç
meye davet etmektedir. (Bu bir haki
kattır) bqlrldı yazı•ında Kizmı Nami 
Duru tayyarenin ilem içindeki yeri
ni izah ediyor. 

Fiter von Patun1'un İspanya har
brnda hava ıilahımn ehemiyetini an
latan salhiiyetli yazısının bir tercü
meıi, derginin son aayısının en ente
resan olanlarından biridir. Bu uzun 
yazıda, İepanya iç harbında neticeyi 
alan ana kuvvetler arasında tayyare
nin ne büyük ehemiyeti olduğu anla· 
tılmaktadır. 

Paratüte aid bilgiler, çcfitli ve 
zengin dünya havacılık haberleri, 
türkkutu haberleri ,bafka memleket
lerde yenilikler, moden tayyare, yük
sek uç.uı vaaıfh motörsüz tayyare mo
deli, yazı mtiaabakaama gelen cevab
lar, kurumdan takdirname alanların 
resimleri; derginin geri kalan aayfa
larm ısüalemektedir. 

Havacılık ve spor kUtüphaneleri
mize kıymet verece-k en güzel eeerler
den biri haline gelmi~lr. 

Ev lı.aJınlanl 
T azv yemiflrin renginden 

ve asitlerinden manikürlü 
tırnalı.lannızı lıorumalı. d
terseniz ellerinize ince la
tilı. eldiven talı.ınızl 

Manilriir, reçel ve prap 
yapmağa mani defildir/ 

UluNl Elıonomi ve Arttırma 
Kuruma 
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Anlı.aradaki Y enifelair pazarından bir görüniif 

Hayatı ucuzlatmak • • 
ıçın mühim tedbirler 

Belediyeler yiyecek ve içece~ 
maddelerile mesken kiralarının 

ucuzlatllmasını ön plGna alacaklar 
İç Bakan ve Parti Genel Sekreteri 

B. Şükrü Kaya, belediyelerimizin ha -
yat ucuzlu~u içinde başarmaları lazım 
gelen mühim vazifeler hakkında vali -
liklcre yeni bir emir göndermiştir. B. 
Şükrü Kaya'nın bu çok ehemiyetli em
rini aynen yazıyoruz : 

" Belediye kanunu, belediyelerimi
ze hayat ucuzluğu işinde mühim vazife
ler vermiş, bu mevzular üzerinde te
vakkuflar yapıbrak zaman zaman ka -
rarlar alınmıştır. 

1935 yılında devlet merkezinde top
lanan brrinci Uraylar kurultayı ruzna
meainin en mühim maddesini teşkil e
den bu mevzu üzerinde yapılan görüş
meler sonunda alınan kararlar bütün 
belediyelerimize tebliğ edilmitti. 

Beledıyelerin yq&)'IJ ucuzlufunu 
temin itinde alac:akları mileuir tedbir
lerin bilhassa gıda maddeleri. mesken
ler üzerinde temcl"küz ettirilme.ai ka -
rarlaştınlımştı. 

BaJlıca üç grupa aynlan eeaalı gı

da maddelerinden ekmeğin, etin her 
nevi sebze ve mcyvanın maliyet ve 
toptan satış fi:ıtlanna nazaran pcra
.._...._.., ffatJanam 1E Eft p,.... 
tabii olan yüksekliğine icrayı teair eden 
amiller ve bunların izale çareleri üze -
rinde e~slı surette durulduğu halde 
bu gaye memnuniyeti mucib olacak de
recede temin edilememiştir. 

Bu vaziyet tedbir ve tatbikata aid 
noksanlardan doğan bir neticedir. 

Pa:sar yerleri için 
En basit ve umumi tedbirler arasın

da görüşülen pazar yerleri tesisi, pa -
zarların çoğaltılması suretiyle müstah
sil ve müstehlikin kartı karşıya getiril
meıi ve yaklqtınlmaaı, aradaki fazla 
ve füzuli mutavassıtların kaldm:lması 
tedbiri bile çok yerlerde esaslı ve etraf
lı surette teemmül ve bir plin dahilin
de tatbik edilmemittir. 

Pazar kurmak için her ıeyden ev • 
vel pazara gelecekleri ve pazarda aatı
lacak maddeleri kardan yağmurdn gü
neşten ve sıcaktan koruyacak üstü ka
palı pazar yerleri vücudc getirmek 
lizımdır. 

Bu o kadar baait bir iştir ki beledi
ye teşkilttı olan her yerde ve hatta bü
yük köylerde az maarafla ve kolaylıkla 
temin edilebilir. Halkımız, köylerimiz 
böyle pazarlara ötedenberi alışkındır • 
lar. 

Yeter ki bu kabil tesislerin hayat u
cuzluğunda yapacağı tesirler ve temin 
edeceği yüksek menfaatler göz önün -
de bulundurularak daima bu gayeye 
müteveccih eaaalı bir hattı hareket ta
kib edflmit olsun, mUıtahsille müstehli
kin karşrhklı menfaati korunmut olsun. 

Bu pazarlar bazı yerlerde olduğu gi
bi tellil, ıimaar, kabzımal ve saire elin 
de kalırsa pazarlardan iıtifadeye imkan 
bırakılmamı§ olur. Pazar yerleri taze 
çeıitli, ucuz mallarla daima beslenmt. 
1i ve fiatta bir taraftan ciddi ve makul 
bir kontrol altmda bulundurulmalı ve 
ieabederse belediyeleri ıtihsale yardım, 
aev.kiyatı teşvik ve yahut doğrudan 
doğruya pazan malla tenmiye suretile 
m~ahalede bulunmalı ve muvazeneyi 
elınde tutmalıdır. Belediyelerin bu hu
su.ata kanuni salahiyetleri vardır. İcab 
eden tahsiaatı da büdcelerine koyabilir 
ler. 

Elemek, et, Yıl§ ve kuru sebze süt 
yoğurt, peynir, yat ve kuru meyv~ bö; 
le pazarlann emtialandır. 

Yol ve nakil Vtuıtal.arı 
Yalnız pazar yeri hazırl .. --1. 

auA&A, pa -
~açma~ maksadı temine kifi gelmez. 
Cı~~. miiatahaillerin pazara gel • 
meaını ıstihsalitmm kolayca ve ucu 
naklettirilmeaini temin edecek tedb~~ 
ler almak, bilhaua büyük şehir ve ka
Uıbalarda arz hacmini geniıletmek için 
komtu istihsal mıntakalannı bu yerle • 
re muntazam )'Ollarla ballamak iabe-

Bu gayeye varmak İçin 
belediyeler azanıt fiat 
da teabit edebilecekler 

der. Villyet hususi idareleri bu gibi 
yollan ön plana alark en kıaa bir za
manda inta veya hüsnü hale ifrağ et • 
melidirler. 

İatihaal mmtakalariyle ihraç iskele
leri ve iıtihlik merkezleri arasında it • 
leyen nakil vasıtalarının ücret tarifele
rini devamlı mürakabeye tlbi tutmak 
nakliye ücretlerini azaltacak tedbirler 
almak aynı maksadın tahakkukuna te
veuüller meyanında mütalea edilebilir. 

Kooperatifler 
Çok nüfuslu şehir ve kasabalara ge

len yaş sebze ve meyva gibi kısa za
manda müstehlike arzı lazım gelen gı
da ımddelerinin aüratle teni ve aatı
tmda ve talebin artmaaında faydalıı 
unauır olan mer.kezl bir hal yapmak veı 
tetkillendi.npek, ietihlik kooperatif
leri kurmak, bunları çoğaltmak, hayat 
ucuzluğu tedbirlerinin esaslarından

dır. En rasyonel tedbirlerden olan tef 
kilatlandırma işi üzerinde idare amir .. 
lerimizin, mahalli tcfckküllerin esas
lı ıurette durmalarını bu mevzuda 
ciddi tedbirler almalarını, ehemiyetle
tawiyeye tayan görül"i.im. 

Ekmek narhı ve /ınnl.ar 
En eualı gıda maddelerinden olan 

ekmek üzerinde ötedenberi her yerde 
durulmakta ve narh usulü tatbik edil
mektedir. Narhın gelir fiyatına yakın 
olmuı lazımdır. 

Ekmek i§ine iptidai madde olan buğ 
daydan başlamak, unlar üzerinde dur
mak ve nihayet iyi cinsten iyi gıdalı 
e~ek haline ge.linceye kadar geçir
dığı aafhaları takıb etmek icab eder. 

Boru tefkilatı olmayan yerlerde 
belediye reislerinin devamlı surette 
buğday ve un piyasasını takib ederek 
aatıt fiatlarını buna göre teabit ilan 
ve ~~raka~e etmeleri belediye ~ınm 
dahıhndekı un, değirmen ve fabrika
lariyle yakından alakalanarak bele
diye kanununun verdiği hak ~e sala
hiyetlere göre tedbirler almaları mu
vafık olur. 

M~vcut furunların çoğu bu günün 
teknık şartlarına ve sıhi icablarına 
uygun değildir. Gıda maddelerinin 
batında gelen ve herkeain sıhatiyle a
likadar olan ekmeğin el ve ayakla yo
ğurma ıekline nihayet verilmesi fu
runlarda uhat prtlannın tatbik olun -
ması en kati bir zarurettir. 

İetihaalltı, muayyen bir haddin du
nunda olan furunlar da ugari ıııhat 
§artlarını tatbik etmek bile imkinsız
dır. Büyük tehirlerde ekemk fabrika
larını kurmak, kurdurmak, itlemek ve 
itle1mek d\itünülmelidir. 

Ankara, lstanbul ve lzmir ~/edi
yelerinin teıebbüslerinin tesriini rica 
ederim. 

Et muhalckak ucuzlatılmalulır 
Bu teati, hem halkm hem de bizzat 

kendilerinin menfaatleri icabından
dır. 

Ekmek kadar mühim gıda maddele
rinden olan eıtıin ucuzlattırılmaaında 
ve fiat iatikrarında - Büyük fıCıbirler
de - mütedavil sermayeli ve tefkil&th 
meı:blhalarm rolü mühimdir. Nüfusu 
Ye iatihltlki çok olıuı yerler e.t itini 
sevk mmtakalarından itiba~n ele a
lıp te,kilitlandırmak mevki ve mec
buriyetindedirler. Bu gibi yerlerde 
kurulacak quk hava depolariyle, de
ri, ı,q..- 9IC emMli tali bMUatJD .. 

lem~ine ve 1uymetlendirilmeeine 
mahaus yerlerin fiyat ucuzluğunda et 
fiatları üzerindeki intkiaında ebemi· 
yetle durulmak lazım gelir. 

Srhati umumiye müe•~esi olan 
mezbahalar ayni zamanda ekonomik 
tesiılerden olduğundan fazla istimal 
edilip çabuk bozulan, tedricen piya
saya arzı lazım gelcın bütün gıda mad
delerini krymetlendirir. 

Coğrafi mevkii, iktisadi vaziyeti ve 
iatihaalata elverişli olan yerlerde be
lediyeılerin bu tesisleri ilk plana alma 
lan ve bir an evci kurumları gelirle
rinin çoğalması bakımından aynı za
manda kendi menfaatleri icabından.o 
dır. (Sır! .tatanbuJda ahn_.. tedbirler
le elde edilen ucuzluk eıt istihllkinl 
yüzde 30 arttınnıJtır. Ucuzluğun mil
li ve soayal faydası çok mikdarda va
tandaşın kafi et yiyebilme6idir. Ucuz 
luğun temin edeceği fayda bundan i.. 
baret olea dahi.) 

A~mi Jiaı konabilecek 
Ete, ekmeğe doğrudan doğruya di· 

ğer havayici zaruriyeye idare heyeti
nin tasvibile azami liat koymak, ihti -
kara mani olmak için icabında bu gibi 
maddeleri alıp satmak, stokları yap
mak, hayatı ucuzlatacak tedbirler al• 
mak (belediye kanunu madde ıs fıkn 
4J) vazifesi le mükellef tutulan bele
diye/erimizin hemen her şehir ve ka
sabada tesadüf celi/en hatta semt semt 
değişen gayri tabii fiat yükseli~leriae 
mani olacak esaslr çareler ve tedbirle
re derhal tevessül etmelerini, idare f. 
mir/erinin bu i~i yakrn alUa ile de
vamlı surette takib ederek tahakkulcıı. 
na aid ve maha111 imkanlara uygun 
tedbirleri hemen tatbik mevkiine koy
durmaları vaziyetten çizilecek prog
ramdan vuku bulacak te§ebbüslerden 
ve neticelerinden muntazaman veki· 
Jeti haberdar etmeleri ehemiyetle rica 
olunur. 

Belediyelerin ~sken,, bina, yi~ 
cek ve içecek gibi hayat ucuzluiunda 
maessir vazifeler alması bunların ta· 
hakkukuna aid imkanların temin olun 
ması hükü~t programrnda yer aldr
ğından belediyelerimizin bu işi ön 
plana almalarr ayrrca kayda şayan .ga 
rülmüJtür.,, 

Tamim, bütün vilayetlere ve umu· 
mi milfetiflere gönderilmiştir. 

frınsanın Akdeniz filo11 
Türkiyeye geliyor 

Paris, 6 (A.A.) - Pöti Pariziyen ga• 
zetesinin bildirdiğine göre, Fransa'ru11 
Akdeniz filosu yakında bir dostluk zl. 
yaretinde bulunmak üzere Mııır • Türk 
- yunan ve yugoslav limanlarına uira• 
yacaktır. 

Bir imalilhanede patlama 
İ~tanbul, 6 (Telefonla) - Beyber

beyınde Yilılar caddesinde çocuk ta
bancalarına mantar fiıeği yapan Hak
kı adında birisine aid imalathanede 
bugün bir patlama oldu .. Nüfuzça ka· 
yıb yoktur. Patlamanın sebebi amele
den Yapr adında bir kızın elinde par
lıyan fosforlu maddeyi üzerinde bir 
çok fitekler bulunan tezgiıhın üzeri
ne atlmudır. 
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TDrk6ye serbest güreı 

Grup ~lrlıdllll 
mlsaliakaları 

1938 Türkiye eerbcst güreş fCUDpi
yonuı grup birinciliği müsabakaları 

hakkında güreş federasyonu bölgelere 
tebligatta bulunmuştur. Bu tebligata 
grupların teşekkül tarzı hakkında ha
zırlanan cetvel de bağlıdır. Bu cetveli 
aynen nesrediyoruz: 
Grup Merkezi : 

Dıyaroa.ıcır 

Bölgeleri: 

(Bıngol, Bıtlis, Elazığ, 
Hakkiri, Mardin, 

J' ..................................... __ . . . . . BÖige kupası 
maçları 

Böll'e fülbol ajanlıfrnclan: 

Bu hafta yapılacak bölge ku· 
pası maçları atağıya yuılmıttır: 

1- Hukuk Fa.kültesi - Siyaaal 
bilgiler okulu (7 mayıs 938 
cumartesi 14,15 de Şehir 

ıtadındda. Hakem Saim Sey
men.) 

• . . . 
• • • • • • . . 

2- Hukuk Fakültesi - Harb o
kulu (8 mayıı ı938 pazar • 
14.30 da Muhafız gücü saha
sında. Hakem Mehmed Ali.) 

lidır lakin Komisyonundan: 

1 - Iğdırda yapılmakta olan göç
men evleri müteahhidinin mukavele
si feshedilmiı olmasından geriye ka
lan 89072 lira ketifli 1S2 ev ve eski 
müteahhid hesabına 2490 aayıh kanu
nun elli birinci maddesi mucibince 
16. 4. 938 den itibaren bir ay müddet
le açık eksiltmeye konulmuttur. 
İhale günü 16. 5. 938 pazartesi gü

nü olarak tesbit edilmittir. İhale lğ· 
dırda müte§ekkil iskan komisyonu 
tarafından yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı S703 lira 60 
kuruştur. 

3 - Dosyasındaki evrakı şunlar
dır: 

Muş, Siirt, Tunceli, : 
Urfa, Van.) 

3- Ankara gücü - Güneı (8 ma
yıs 1938 pazar 16.30 da Mu
hafız gücü sahasında. Ha
kem: Ömer Olgun) 

Plan, keşif, silsilei fiyat, fenni 
şartname, eksiltme §Clrtnamesi, muka
vele projesi, Bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, hususi şartname. 

2- Erzurum 

S- Samsun 

4- Sıvas 

5- Seyhan 

6- Konya 

7- İzmir 

8- Balıkesir 

9- Edime 
10- Kastamonu 

11- İstanbul 
12- Ankara 

(Aıırı, Çoruh, Erzin
c a n, Gilmiışhane, 

Kars.) 
(Giresun, Ordu, Rize, 
Sinop, Trabzon.) 

(Amasya, Çorum, Kay
seri, Malatya. Tokat, 
Yozııat.) 

(Gaziantep, t,eı, Ma
raş, Niide.) 

(Afyonkarahisar, An
talya. Burdur, Eski
ııchlr, İsparta, Kütah
ya.) 
(Aydın, Denizli, Mani
sa, Muğla) . 

(Bilecik, Bursa, Ça
nakkale, Kocaeli.) 
(Kırklareli, Tekirdağ.) 
(Bolu. Çankırı, Zon
guldak, Kırıehir). 

2ı ve 22 mayısta grup birincilikleri 
bu grup merkezlerinde yapılmış ola
caktır. Türkiye şampiy.onası 4 ve S ha
siranda şehirlerimizde yapılacak ve 
her ıikletteki grup birincileri bu pm
piyonaya dahil olacaktır. 

Serbest güret 

müaabakalan 
Bölge Güre§ Ajanlığından: 
1 - Bölge serbest gürC§ birincilik 

müaabakaları evelce de ilan edildiği 
i1zere 14-15 mayıs cumartesi ve pazar 
ıünleridir. 

2 - Müsabaka mahalli atadyom olup 
tartıya ı,30 da, müsabakalara cumar
tesi aaat ıs de başlanacaktır. 

3 - Cumartesi günü alınacak netice
ye göre pazar günkü müsabaka saati 
aahada kulüp milmessillerine veyahut 
takım kaptanlarına bildirilecektir. 

4 - Müsabıkların lisansye olmaları 

tarttır. 

. . 
"'······································,. 

Bisiklet yantlarmm 
sonuncusu yann 

Bölge biaiklet ajanlığından: 
Bölge birincisini tayin edecek olan 

seri bisiklet yarışlarının sekizinci ve 
sonuncusu, yarın saat sekizde başla

mak üzere altı defa suvari karakolu -
Hava istasyonu arasında gidip gelin
mek suretiyle 120 kilometre mesafede 
yapılacaktır. 

Koşuya iştirak edeceklerin saat 7 .30 
da Şehir stadyomunda hazır bulunma
ları bildirilir. 

4 - İstekli olanlar Nafıa vekile· 
tinden almlf oldukları 938 yılı yapı 
ehliyet vesikası 938 ticaret odası VC1ıi· 
kalarını hamil olarak komisyona mü· 
racaat edeceklerdir. 

(2218/ 1169) 23Sl 

Vilôyetler ·- · 
Kereste ahnacak 

Denizli Vilayeti Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Müdürlüğünden : 

S. V. 1. M. Vekaletinin muhtelif 
yerlerde yaptıracağı göçmen evleri 
işlerinde kullanmak üzere satın ala-

Teşe k k•u• r cağı cins ve ebadı ,artnameıinde mu
kayyet 1287 metre mikip mamul ke-

Ankaradaki son maçta geçirdiğim reste pazarlıkla alınacaktır. Bu ke
kazadan sonra beni tedavi etmek huau- kerestelerin temini için vilayetin 
ıunda gösterdikleri himmet ve yüksek Hayriye ormannından 1980 metre 
alakadan dolayı Nümune hastahaneıi - miki.bı gayri mamul kereıte tahaiı e· 
nin değerli ser tabibi Bay Rüttü Çapçı dilmittir. Bu iti teahhüde talip olan
operatör Faruk, Doktor Adil ve Ham- lar bedeli muhammeni üzerinde yüz
di ve hasta bakıcı hemprelere ve beni le yedi buçuk teminat akçesini mal
hastahanede ziyaret etmek lütfunda bu- aandığına yatırmış olması veya bu 
lunan tanıdık ve arkadaılarıma ayrı ay- mikdar teminat göstermesi meırut
n teıekkür etmek imkinıru bulamadı- tur. Pazarlık Denizli S. t. M. Mooür
ğnndan en derin minnettarlıklanmın ve lüğünde te~kkül eden alım satım ko
teıekkürlerimin bildirilmesine gaze- misyonu muvacehesinde ı8.S.ı938 gü-
tenizin tavassutunu rica ederim. nü aaat ı4 de yapılacak " eon pey S. 

Fenerbahçeli 1. M. vekaletine bildirilerek alınacak 
Ni7Ql ~ mezuniyete &k• hareket olunacak-

-------------- tır. Şeraiti anlMDak l9tlyealer gUnUn
S - Tolerans yoktur. 
6 - Hakemler: Yüzbaşı Tayyar, teğ

men Necip, Berri, Sedat. Katip: Nev
det. Kronometre Salmandır. 

7 • Bütün teknik itirazlar, kurum 
nizamnamesine tevfikan yapılacaktır. 

den evel her gün szhat müdürlükler in-
deki §Clrtname ve ebad liateeine müra-
caatları ilin olunur. 27ı4 

Gümrük karakollar1 yıpt1rılacık 
Gaziantep Nafia Müdürlüfünden: 

(BUGÜN ·KUMBARANIZA·ATAGAGINIZ· 5· KURU$ j 
1 - Sl239 lira ıs kurut bedeli ketif

li Tahtaköprü, Melikanlı ve Alagöz 
banisi gümrük karakolları inıaatı 26. 
4.1938 tarihinden iıtibaren ıs gün mild 
detle kapalı zarf usuli ile ekailtmeye 
konmu,tur. Muvakkat teminat 3842 li
ra 94 kurut. 

--
... 

YARIN·KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELİDİR 
-~· 
T.C. 

2 - İhale ı7.5.1938 tarihine mUsadif 
salı &ünü aaat 16 da G. Antep Nafıa 

müdürlüğünde toplanacak ekıiltme 
komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Ketif ~ pıojelerle husust ve 
eksiltme tartnamelerini görmek bti
yenler G. Antep nafıa müdürlüğüne 
müracaat edecelderdir. 

4 - hteklilerin elinde Nafıa vekl· 
letin.ce verilmit müteahhitlik veaikaıı 
bulunması tarttır. 

5 - İstekliler 2490 aayıh kanunun 
ikinci ve üçüncü maddelerinde yasılı 
vesikaları ve muvakkat teminat mak· 
buzu veya banka kefalet mektuplariy
le birlikte kanunun tarif at ve prt..'la
medeki teraite tamamen uygun ve 
nobansu: olarak yazacakları teklif 
mektuplarını havi kapalı zarfları iha
le saatinden bir uat evel komiayon 
reialiğine vermeleri ilin olunur. 

(2532-1312) 2634 

Pazarhkla granit parke 
taıı satın ahnacak 

Zonguldak Urbaybğmclan : 
1 - Kapalı zarf uauliyle eksiltmeye 

konulan (100.000) adet granit parlke ta 
'ına talip zuhur etmediğinden bir ay 
içinde pazarlığa konulmuştur . 

2 - Pazarlık ı6 mayıs 1938 pazarte
si günü ıaat (ıS) de Zonguldakta be
lediye encümeninde yapılacaktır. 

3 - Talipler şartnameyi parasız o
larak Zonguldak belediyesinden ala
caklardır. Şartname münderecatı hak
kındaki sorgular ihale gününden evel 
sorularak halledilmek lazımdır. 

4 - Muhammen bedel (7500) lira
dır. 

S - İsteklilerin (562) lira (SO) ku
rutluk teminat mektuplariyle muay
yen günde pazarlığa katılmaları ilin 
olunur. (1309) 2631 

102 cifi koıum öküzü ah nacak 
Bursa Sıbat Müdürlüiünde lakin 

Daire&i Satm Alma Komiayonundan 
Muhacirlere tevzi edilmek üzere a

lınacak 102 çift kotum öküzü ı3.S.938 
cuma günü.saat ıs de vilayet dairesin
de Sıhhat Müdürlüğünd~ ihalesi yapıl 
mak üzere 29 - nisan - 938 tarihinden 
itibaren ıs gün müddetle kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konmuttur. 

Şartnameler Sıhhiye müdürlliğün

de görülebilir. Tahmini bedeli 10200 
liradır. Taliplerin (% 7,S) yüzde yedi 
buçuk teminatı olan 765 liralrk mak
buz veya teminat kağıtlariyle ekailt -
meden bir aaat evveline kadar teklif 
mektuplarını mezkt1r komisyona ver-
meleri. (1287) 2S69 

Su tesisafl ve depo in11sı 
Ordu Belediyesinden : 
1-Eksiltmeye konulan it: Boru ve 

tef errüatı belediyece verilmek üzere 
fehir dahili su tesisatı ve SOO tonluk 
depo inşaatıdır. · 

Xetif bedeli 30472 lira 78 kuru1-tur. 
2 - Bu ite aid: Şartname ve evrak 

ıunlardır: 

A - Eblltme prtnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa itleri genel prtnamesi 
D - Fennt tartname 
E - Evrakı keşfiye ve projesi, va

hidi fiat bordrosu 
lateyenler bu ,artname ve enakı 

Ankara. İatanbul belediyelerinde gö
rebilirler. ve Ordu beledlyealnden 152 
1ıNnıf muluıbillnde alablHrter. 

'3 - EbUtme 17 mayıa 938 tarihinde 
salı günii saat 14 de Ordu belediyesi 
encilmeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle o
lacaktır. 

S - Eksiltmeye girebilmek ·için i•
teklinin 228S lira 46 kunıt muvakkat 
teminat vermeei ve bundan batka a,a
ğıdaki vesikaları haiz olup göstermesi 
lazımdır. 

A - Ticaret odasına kayıdh oldu
ğuna dair vesika. 

B - 20 bin liraya kadar 'ehir dahili 
su teıiaat fCbekcai yaptığma dair na
fıa vekil-etinden alınmıt ehliyet veai
kuı. 

6 - Teklif mektubları yukarıda il
çüncü maddede yazılı saatten bir saat 
eevline kadar Ordu belediyesi daimt 
encümeni riyasetine götürerek mak
buz mukabilinde vereceklerdir. Posta
da vaki geci.laneler kabul edilmez. 
Mektubların dıt zarfları mühür mu

mu ile iyice kapatılmlf olması lbım-
dır. (2333/1228) 2462 

-----.................. il 1111111111 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Haatahaneıi Cerrahi tefi 

Her gün aaat Uçten sonra evinde 
haatalannı kabul eder. Te-1: ı 499 

Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apart. No. 9 D. 5. 2644 

ZiRAAT BANKASI Sose insa ve tamiratı 

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ - -- -- -
~ Türk Hava Kurumu ~ - -- -i5 25. ci tertip § - -- -
~BÜYÜK PİYANGOSU~ - -§ BiRiNCi KEŞiDE: 11 - Mayıs· 938 dedir § - -- -- -§ Büyük ikramiye: 40.000 liradır ... § - -- -=: Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.~ lin:I~ =: 
§ ikramiyelerle ( 20.000 ve 10.000 ) lıralık ikı § = adet mükif at vardır • • • = 
§ Şimdiye kadar binlerce kiti~ zenıiı>:.e~e!1 bu pira.nıoya § 
E: iştirak etmek suretiyle sız de talnnızı deneymız. =: 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=' 

Zoquldak Vililijinden ı 

Zonguldak vil!yeti içinde apğıda i11imleri ve kCfif bedelleriyle muvak-
kat teminat mikdarları yazılı: Eksiltmeye 

Kefif konulan Muvakkat 
Yolun ismi bedeli Kam. T. teminat 

1 - Bartın-Safranbolu 
2 - Zonguldak-Devrek 
3 - Ereğli-Devrek 
4 - Beycuma-Çaycuma 
S - Safranbolu-Araç 

68ı30.24 

2S367.68 
32269.60 
53826.80 
2S014.89 

41130.24 
1S3S7.68 
ı9269.60 
31326.80 
1soı4.89 

12211ı.2ı 

3084.77 Tesviye 
11S2.S7 Şose e9Ulı tamirat 
ı445.22 

2349.Sl Yen:i Şose iınpatı 
l 126.12 Sınat imaltt 

Yukarıda fOSe eaaılı tamiriyle yeni fOIC infaatı işlerinin c:eman ı22111 
lira 21 kurutluk kıeımları inıaatı ifleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuttur. Eksiltmesi 16. s. 938 pazartesi günü saat ıs de Zon.ıuldak vi· 
llyeti daimt encümeninde yapılacaktır. Eksiltme prtnameai ve buna mü
teferri diğer evrak Zonıuldak Nafıa mtıdürlüğünde yazılıdır. 

İ9tekliler bu itlerin hepsine veya içlerinden hM' hangi bir '9ey& bir ka
çma talip olabilirler. Eksiltmeye girmek iste~nterin talimMnameaine tev· 
fikan Nafıa vekiletinden alınmıf mllteahhidlik ehliyet vesikaaı ile ticaret 
odasından ahnmıt veıika ve muvakkat teminatlarlyle birlikte teklif mek
tublarmı yukarıda yazılı gUnde ihale saatinden bir aaat evveline kadar vi-
llyet daim! encümeni reialifine vermeleri ilan olunur. 2187/1154) 2348 

7-5-1938 

Memleketimizde çok aevilmit olan meıhur 

EDUARD BİANCO 
Orkeetruı ilk defa türkçe olarak 

ODEON 
Pliklannda en kıymetli tangolan doldurmuılardır . 

270216 Bayan BİRSE~'in Seve.nen ~na gel 
okudugu O sıyah gozler 

undan maada muhterem halkımız tarafından Pancotelmde 
pek kuvvetli alkıtlara mazhar olan yeni tangolar 

270217 D t• Tane 270219 Tabu - Rumba 
R!~u

1

~os : Tang~ Noıtalgias - ~~~ıı:a 

270218 Deıpojoı - Tanco 270 220 Se nostalgo - Tango 
Conca de Jaruho Monaxia • Tango 

SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR. 2689 

Krem Balsamin 
Kumral, Sanpn, Eımer her tene tevafuk eden yegine sıhht krem

lerdir. Cildi besler. Çil, Leke ve ıivilceleri kamilen izale eder. Yarını 
aaırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları ııhhi güzellik 
kremleridir. 

KREM BALSAMlN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balaamin yağlı, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balıamin yağsız, gündüz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balıamin acı badem, gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balaamin acı badem, gece için, pembe renkli. 
lNG1L1Z KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, latanbul 

596 

Satıhk boş gaz, benzin, yağ 
tenekeleri ve çimento çuvalları 

Muhammen bedeli 10 kuruş olan takriben 60-00 a det boş gaz ve ben
zin tenekesi ile 3000 adet bo§ yağ tenekesi ve muhammen bedeli 7,S 
kuruş olan takriben 7500 adet boJ çimento çuvalı 26 mayıs, ı938 

pel'fembe günU saat 15 de Karabilk'te fabrika anbarlarında açık ar
tırma ile satılacaktır. Taliplerin mezkt1r tarihte Saat 14 de kadar 
%7,S teminat akçesi ile büro müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan 
olunur. - Mliöilriyet 271S 

Singer Dikit Makinesi Kumpanyuı 
Anonim Şirketinden : 

Sayın müşterilerimize, 
Singer fabrika markalarına dikkat 
Fabrikalarımızın mamUiatının cihanşümul şöhretinden istifade ederek 
taklit iğne ve yedek parçaların Singer Fabrikasının mamCHAtıdır 
diye piyasaya sürülmekte olduğunu öğrendik. 

Hakiki Sinıer Dikit Makineleri, Yedek Parçalan, İğneleri 
Yalnız Singer satıı mağazalarında ve mümeuillerinde satılır .. 
Sinı&er fabrikalarının mam\tlatı olan dikit makinelerinin kol kı

aımlarmda resmen tescil edilmiı a,ağıdaki fabrika markası bulunur. 
VE 

leh Singer leh Singer 

Manuf acturina Mantı 

Company - Co. 
İbaresi yazılıdır. 

Hakikt Singer yedek parçaları ve iğnelerinin Uzerinde resmen tescil 
edilmiş olan SlMANCO markaaı bulunur. 

Si MAN CO 
SİNGER MANUFACTURING COMPANY 

İbaresinin kısaltılmıı bir kelimesidir 
Sayın müşterilerimizden iğne ve yedek parçaletımızın üzerinde 

(SİMANCO) markasını aramalarını ve dikit makiut?lerimizin Üzer
lerindeki fabrika markamıza dikkat etmelerini ehe.ımıiyetle rica 

ederb. Singer Diki§ Makineleri Kumpanyası 

H. 

Anonim Şirketi 

M. GHAZANFAR 
TICARETHANESI 

TESlS TARIHI 1860 
Poat Boz No. 83ı, Tel Adresi: GHAZANFAR 

BOMBAY 

HİNDISTANDA 
Türk matlarınm en bliyük alıcısı ve her nevi Hind malı ihracatçm 
Referanaları: Bombaydaki her hanci bir Banka ve Tür kof is 862 



H i K A y E 

Yıllardan sonra 

İstanbul treni, Ankara garından ha
reket edeli on daıkikayı geçmiş olması
na. rağmen, kompartimanda karşı kar
fıya oturan iki kadın, dışarısmı sey
redecek yerde birbirini tetkikle meş
guldüler. İkisi de zihinlerinde ara
tnakla meşguldüler: "Bu kadını tanı
}'acağım, muhakkak tanıyacağım, fa
kat nereden ve kimdir?" Nihayet şiş
tnan ve yaşlıca görüneni dayanamıya
tak daha zayıf olan muhatabına sordu: 

- Af edersiniz, sizi tanıyacak gı
biyim, fakat deminden beri aradığım 
halde bir türlü bulamıyorum, sizi ne
rede gördüın acaba? 

- Evet, diye atıldı öteki, bir müd
dettir ben de kendime ayni suali tek
rarlıyorum. Muhakkak ki tanışıyoruz. 
11'akat nereden? İsminizi lütfeder mi
iliniz? 

- Güzin! 
Muhataıoı, zihnini yokluyormuş gibi 

bir lahza durdu, hafızasından bir sürü 
simaları bir şerid süratiyle geçirdiği 
belliydi: 

- lztntru rnl11m•r 
- Evet 1 Demek İzmirden tanışıyo· 

tuz.? 
- Bağc;ı zadeleı-in Güzin misiinz 

.toksa? 
- Ta kendisi 1 Merak ediyorum. 

9en hala sizi tanıyamadım. 
-Şükranı tanımadınız mı? Halbuki 

lcüçükıken uzun zaman arkadaşlık et
llı.iştik. 
Şişman bayan düşünceye daldı: 
- Şükran, Şükran, evet çocukluk 

~kadaşım bir Şükranı hatırlıyorum. 
11'akat o siz miainiz? İmkanı yok! 

- Ta kendisi ı Neden imkan olma
•ııı. 

- Ne diyorsun, Şükran? Aman ya
taıbbi, gözlerime inanacağım gelmi
~r. Tonbul, tenıbel, hantal - af eder
•iııiz, sözümü mazur görün - sınıfın 
dümencisi Şükran siz ha? 

- Evet, evet, işte o tonbul, hantal, 
- hatta korkmadan ilave derek - be-
~insiz Şükran benim işte. Fakat ben 
~ sizin kadar hayretteyim. 
Sınıfımızın birinci, ve en zarif giyi

lleni zayıf, çevik, atılgan, Güzin bu 
lta<Iar değişsin. Dur bakayım, sizi gör
llleyeli ne kadar oldu? Evlenmek için 
İtstanbula gitmiştiniz, değil mi? O za
llı.an yirmi yaşlarında vardınız. Ne ka
dar zaman oldu? On beş sene oluyor 
ga}iba 1 

- Evet, gayet iyi hatırlıyorsunuz. 
'1 e hayretin izin sebebini anlıyorum. 
Zihninizde henüz otuz beş yaşında ol
duğumu hesabhyor ve bu kadar yaşlı 
~Örünmeme şaşıyorsunuz. 

- Evet, doğrusunu isterseniz, ya
~nız.dan çok fazla gösteriyorsunuz. 
~albuki mektebte siz benim yanlllllda 
tılini mini dururdunuz. Nasıl oldu bu 
~ğifiklik? 

- Nasıl oldu, ne bileyim ben? Ha
nt bu. Tali, kader, ne derseniz de. 
l>iıı, insanı bir istikamete sürüklüyor, 
'Ve günün birinde biz şaşıyoruz, nasıl 
Ol<iu diye? 

- 'Gene evlisin değil mi? 
- Evet. On beş senedenberi. !stan-

hulda Erenköyiinde oturuyoruz. Ağa
beyimle beraber Ankarada bulunan 
annemi ziyarete gelmiştim. Bir hafta 
ltaıdxktan sonra dönüyorum. Ya sen, 
lle haldesin, nasıl yaşıyorsun? 

- Ben, ıenden iki sene sonra evlen
d:irn. Genç bir mühendisle. İki çocu
ğ~ var, biri kız, biri erkek. 

- Halbuki insan, gösterişine baka-
ta;k: seni hala genç kız sanır. 

- Bunu ona borçluyum, kocama 1 
-Nasıl? 
- Feridle - kocamın adıdır - ta-

lltltığımız zaman iki ay süren bir has
~ıktan daha yeni kalkmış, bütün ya
l:tr:nı eritmiş, cılız bir şey olmuştum. 
Se\1iştik, nişa.nlandtk, ve üç ay içinde 
C•Jendik. Evveli kaybettiğim kiloları 

.. .., 

yavaş yavaş almaya yüz tuttum. F~kat 
kocam derhal miidahale etti. Spora ba
yılır. O .zamana kadar yalnız yaptiğı 
idmanlara beni de iştirak ettirdi. Her 
sabah kalkınca yarım saatimi terle.tici 
bir jinuıastik, her akşam, yarını saat 
at gezintisi. Sonra haftada bir kaç de
fa iki üç saatlik yürüyüşler. Alışınca
ya kadar bir haylı zahmet çektiğimi i
tiraf ederim. Tenbellik bende adeta bir 
hastalık gibiydi. Fakat Ferid, beni bu 
il~etten kurtatmak için elinden gelenı 
yaptı. Yarım kalan tahsilimi tamamla
mak için yaşlı bir ingiliz misini husu
si ders vermek üzere tuttu. Her gün i
ki saaıt ingilizce, edebiyat, içtimaiyat 
Öğleden sonra bir saat musiki. İdman 
zamanlarını ve mecburi kıraat saatla
rmı da ilave edersen, hiç boş zamanım 
yoktu. Zamanla insan her şeye alışı
yor. Bu çalışnıala:- bende bazı insan
lardaki cigara iptilası gibi bir şey ol
du. Şimdi yarım saat boş dursam -çıldı
racak gibi olurum. Bilhassa vücudu
ma ve zihnimce bana temin ettiği fay
aaıan :acncH a.zıcrımae ?ita ettfltçe bu 
rejime daha büyük bir gayretle sarıl
dun. Evlendikten beş 6ene sonra k.ıen
dimi beş sene yaşlanmış. değil, biıaıkis 
beş yaş geriye gitmi~ gibi his ediyor
dum. Adalelerim kuvvetl-enmiş, .zekam 
inkişaf etmiş, umumi seviyem yüksel
mişti. Hem de gayet pratik bir usulle: 
Motosiık\etlt.. Dağ baııılarında bir ufak 
çadırın içi.ıde gecelıediğimiz çok ol
muştur. 

-Peki ya çocukları ne yapıyorısun? 
- İkisi de yatxlı mektebdedirler. 

Ancak haftada bir gece eve gelirler. 
Büyütünocye kadar da bir süd nine 
onlara baktı. 

- Kulaklarıma ve gözlerime inana· 
mıyacağım geliyor, Şükran 1 İnsan, 
demek•bu kadar değişebilirmiş! Fakat 
bu değişikliğin farkına varmak için, 
aradan uzun zaman geçtikten sonra 
bir tanıdıkla karıplaşmak lazım. Yok
sa insan kolay kolay, kendinde olan 
tahavvülleri farkedemiyor. Bak me
sela ben, evlendiğimiz zaman ne ka
dar gürbUz, neşeli, zeki, spora ve e>ku
maya teşpe bir kızdım. Halbuki ben
den on beş yaş büyük olan kocam tam 
"İstanbul efendisi" dedikleri tipten
dir. On beş senedir, Erenköyündeki 
köşkten bir yere kımıldamış değiliz. 
Heı gün tatlılar, böI"Ckler, kuzu dol
maları, ondan sonra, bahçede arka üs
tü uzanıp esnemek 1 Önceleri bu haya
tı yadırgamamıştım. Hareket, neşe, 
canlılık istiyordum. Fakat tenbellik, 
bulaşık bir hastalıkmış. Ondan bana 
da geçti. Yavaş yavaş atıllaştığımı, 

hamlaştığımı, gıeliştiğimi his ettim. 
Çocuklar dünyaya gelmeye başlayın
ca büsbütün kendimi kapıp koyuver
dim. İlk zamanlar konu komşudan ki
tab mitaıb bulup okurdum. - Çünkü 
kıocam eve gazete bile getirmez - fa. 
kat sonraları bu itiyadı da kaybettim. 
Mektebt:ıeyıkin o kadar güzel fransızca 
konuşan ben şimdi bildiklerimi tama
men unuttuğumu söylereem şaıııar mı
sın? Giyim hususunda o kadar titiz o
lan ben, işte görüyorsun ne kadar han
tallaştırn. Bir yere gitmiyor, adam a
kıllı kimselerle tıemas etmiyorduk 
Kocamınsa böyle şeylerden anladığı 
yoktu. Şu halde kimin için giyinecek
tim? Yavaş yavaş bu hususta da ken
dimi bıraktm:n. Şiştiıkçe şiştim, "adam 
sen de I" dedim. Nihayıet işte gördü
ğün hale gıeldim.. Dört çocuğum var, 
hepsi maşallah, tıbkı ana babaları gibi 
yetişiyorlar. On iki yaşındaki büyük 
kızını tam elli kilodur. Bense, hiç sor
ma, t1ekseni çoktan aştım. 

Şükran, bu sözleri dinlerken, başka
larının kendi mukadderatmıız üzerin
de hazan nasd kendimizden fazla te-
airi olabileceğini dü~nüyıor, ve kar
şısındaki eski ahbabiyle kendisini 
mukaycae ederek, içiınıde, bütün mezi-

Nöbetçi Eczaneler 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya ,, 
: Eıe ve Çankaya ., 
: Sebat ve Yenişehir ,. 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez .. • 
: Ankara " 

dALK ve YENi 
SlNEMALAR 

Seans saatleri 
Her ~ün 

HALK 

14.30 
16.30 
18.30 

YENl 

14.45 
16.45 
18.45 

Cumartesi gÜnleri 
HALK 

13 
14.30 
16.30 
18.30 

YENİ 

13 
14.45 
16.45 
18.45 

Pazar günleri 
HALK YENİ 

• 11 11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

13 
14..45 
16.45 
18.45 

Geceleri saat 21 de 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefo:ı, müra
caat şehir: (1023-1024 ). - Şehırlerara. 
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havag:ızı. 
Arıza Memurluğu: (1846). - MesaJen 
Şehir Anban: (3705). - Taksi Te
lefon numaraları: Zincirli cami civan: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazan civa
n: (2806, 3259). - Yenişehir, Havuzba
şı, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaş1: 
Güven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- ÇankJrı caddesi. Ulus taksi: (1291). 

Otobüalerin ilk ve son 

Seferleri 
Sabab Ak§am 
İlk Son 
sefer sefer 

Ulus M. dan K. dere'ye o.4!> 2..:S.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Cankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 19.00 
Dikmen'den Ulus M. na 8.00 19.30 
Ulus M. dan Keçiören'e 6.30 21.00 
Keciören'den Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 20.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.00 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'denUlus M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den As. fabl. ra 7.00 -.-
As. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 
Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yenişchir'e 7.10 23.00 
S. pazarı'ndan Akköpx-ü'ye 6.45 7.30 
Akköprüden S. pazarı'na 8.00 9.45 

~ U. Meydanı ile İstasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 

~ U. Meydanı ile Yeniıehir, Bakanlıklar, 
C.bec_J • .Qan119npa•a.-.. araaa:a.da -•t a 
den 20 ye kadar vasati her beş dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

~ Akşamlan Ulus Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus Mey
danına dônüşleri sinemaların dağılış 
saatlerine tabidirler. 

Posta Saatleri 

Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Teahhütlü 18 e kadardır. 

Tren Saatleri 

Haydarpaşa'ya : Her sabah 8.20.Her 
akşam 19.15 ve 19.50 
de (salı, perşembe, cu
martesi Toros sürat.) 

Samsun hattına : Hergün 9,35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergün 9,35 
Zonguldak hattı ,. 15.00 
Kırıkkale'ye rayotobüı ,. 16.05 

GONDELIK. 

Hicri - 1357 
Rebiül'evvel: 7 

S. D. 
Güneş: 4 50 

1933 türk borcu ı 

1918 dahili: istikraz 

Sıvas • Erzurum 
hattı le. I 

Mümessil l 
1933 ikra~~:~~ni 

Rumi - 1354 
Nisan: 24 

S. D. 
Akşam: 19 12 

19.70 19.675 
(Vadeli) 

95.- 95-
(Peııin)' 

95.- 95.-

96.50 96.50 
40.50 40.SO 

(Vadeli) 

yetlerini vıe kazançlarını borçlu oldu
ğu kocasına karşı duyduğu minnet 
hissinin arttrğını his ediyordu. 

H1KAYEC1 

Fransa ve İngiltere 
arasındaki 

birliğin kuvveti 
La Figaroda 

Vladimir Dormson 

arkadaşlık zihniyetini de büyük se
vinçle müşahede ettik. Bu arkadaşlık:, 
Duçenin kurduğu dostluğu teyid ey
lemektedir.,, 

İtalya 
B. Hitlerin Roma ziyareti ve 

Vatikan 
Londra görüşmeleri ncıticesinıde 

neşreaıı.en teblig "lngiltere ile Fran
sanm biribirine sıkı bir menfa.aıt birli
ği ile bağlı oldukları,, nı ilan etmekte
dir. Gene bu tebliğ iki hükümetin,. 
kurmayları arasında Lokarno paktı

nın çignenmesi ertesinde tesis edilmiş 
olan temaslara devam etmeye karar 
V'Cnniş olduklarını tasrih ediyor. Bun
dan böyle, teknik sa·hada, kara, deniz, 
hava ve ekonomi kuvvetlerinin biribi . 
rine bağlan.r.;uarı en tam bir şekilde 
tahakku.ıs.: ect·ccc:-gi umu~abilir. 

Regime Faşis.ta gazetesi, B. Hitle
rin Italyayı ziyaretini tamamiyle 
meskut geçen pae'alığın organı Osser
vatore Romano gazetesine şiddetle 
hücum ediyor ve diyor ki ; 

yazıyor ı "Bu gazetenin sükutunun hiç bir e-
•--------------- hemiyeti yoktur. Fakat Osservatıore 

Ingiliz -franı.1z bırlıği boylece mü
hürlenmiştir. Londra konuşmaların
dan çıkan bariz netice budur. Bunun 
manası ve ~umüliı azım<lir. 

Git gide daıha sarihleşen tezahürle
rine rağmen, fransız - ingiliz anlaş
masının reaıliteden ziyade bir zevahir
den ibaret olup olmadığı hariçte ek
serıya sorulagelmiı,tir. lngiliz politi
kası ha.zan rr, ulıte."f temayüllerin tesi
rı altında görülüyordu; diğer taraf. 
dan fransız politikası da zaman zaman 
içten ~ dıştan ideolojik tazyiklara 
inkiyad eder gibi göründüğünden, her 
iki tarafda da temevvüçler görüldüğü, 
hatta biribirine zıd istkametler tutul
duğu ileri sürülebiliyordu. · 

Bundan böyle her tarafda haıkikat 
hakkında bir fikir sahibi olunabilir ve 
olunmalıdır da. Tam, mutla·k fransız • 
ingiliz tesanüdü belirtiJmi~tir v;e sar
sılmaz bir varlıktır. Bu tesanüd iki 
memleketin politikalarını, inhiraflara 
ımkin vermiyen bir istikamet teahhü
dü altına koymu~tur. Böyle bir kara
rın akisler~ ya lnız Avrupaya inhisar 
etmıyecek-ıir. Bu akislenme iki Ame
ri.kaya, yakın ve ıı.uık prka kadar uza
nacaktır. 

Bu haberlerin bize verdiği büyük 
sevinci gizlemiyeceğiz. Bize bu neti
celeri getirmiş olan ingiliz ve fransız 
devlet adamlarını tebrik etmekte ha
sis davranmıycağız. Bu fransız-ingi
liz birlik politikası .bizim daima dü -
şündüğümilz ve müzaharet ettiğimiz 
politika olmuştur. Gerçi iki memleket 
de hatalardan masun olmamıştır. Bazı 
hallerde her ikisi de aldanmışlardır. 
Esasen her biri için mantıki hareke
tin delili, kendi görüşlerini ve mesu
liyetlerini daha iyi hesaba katmaları 
değil midir? 

Londra tebliği İtalya ya karşı, son 
Roma anla~asuıın ingiliz-italyan mü 
nasebetlerinde husule geıtirdiği salfilı1 
memnuniyetle kaydediyor ve bu sala
hın fransız • italyan müneseebtlerin
de de husulü arzusunu tebarüz ettiri
yor. Bu arzuya Fransanm bütün ma
kUl düşünenleri iştirak eder. 
İspanyaya karşı fransız - ingiliz du

rumu makfıldür. Bu hususta da iki 
memleekt arasındaki görüş birliğinin 
maceraperest politikaların ortaya çı
kardığı ve ideolojik ihtiraslarla ya -
lanla dolu polemiklerin istismar etti
ği nazik problemlerin halline yardım 
edeceğini düşünüyoruz. 

Nihayet orta Avrupa ve Çekoslo
vakya hususunda, Fransa ve İngiltere 
nin hukuki teahhüdlerinin mahiyeti 
ayni olmasa bile, meselenin manevi ta
rafının iki memleketi birleştirdiği a
şikardır. 

Fransa ve İngiltere, ortadaki dava
ların sulhcu ve mantıki bir surette hal 
tini temenni etmektedirler. Bunu ko
laylaştırmak için ellerinden geleni 
yapacaklardır. 

Bu kayıdlara rağmen, Almanya, 
Çekoslovakya meselesini, devletler ve 
amme hukukunun en mukaddes taraf
larını ayaklar altına almak suretiyle 
hal etmeye kalkışırsa, o zaman, yirmi 
dört sene evel olan şey, tekrar önüne 
geçilmez bir surette vukua gelecektir. 

Kuvvet içinde mantık demek olan 
fransız - ingiliz birliğinin Avrupaya 
itidal ve şufir telkin edeceğini ve böy
lece anlaşma fikrini ve daha iyi za
manları doğuracağını ummak istiyo
ruz. 

İngiltere 
Fransa ve §erikleri ara8tntlaki 

anlQ.§ma 
Finansiyal Taymis yazıyor: 
"İngiltere ile Amerika üç taraflı 

para itilafını ihlal etmeden frank'ın 
yeniden kıymetinden düşmesine mu
vafakat etmişlerdir. Ehemiyeti pek 
büyük olan bu hadise icab ettiği za-

man frank'm Fransanın şeriklerinden 
yardım gördüğünü göstermektedir. 
Daladıye projesini fransız halkına 

kabul ettıreıbildiği takdirde memle
ketten giden fransız sermayesinin av
detini temin etmiş olacaktır ki bu da 
sanayiin yeniden canlanması için el-
zeındir." · 

Cesurane tedbirler 
Deylı ·ı·eıegrai Eand Morning Post 

diyor ki: 
"Daladiy'! enerjik tedbirler ittihaz 

edilmek suretıyle frangın istikrarı te
min edileceğini beyan etmiştir. Frank 
İngiltere ve Amerika ile tam bir itilaf 
hasıl olduktan sonra düşürülmüştür. 

Daladiye'nin eline fransız iktisadiya
tı ve maliyesinin daimi bir kalkınma 
temin etmek için bugün mükemmel 
bir fırsat geçmiştir." 

Deyli M~} 1 yazıyor: 
"Daladiye cesurane tedbirler ittihaz 

ederek Fransamn bütün dostlarmm 
ümid ettiği beynelmilel ehcmiyeti ye
niden tesis edecek vaziyettedir." 

Program - nutuklar 
Romada, Hitler iıle İtalya kıralı ara

sındca teart:i olunan nutukları bahis 
mevzuu eden Frankfurter Saytıun.g di· 
yo r ki: 

"Bu nutuklar, ileriyi görenler için 
bir program mahiyetindedir. Her iki 
taraf da alman - İtalyan dostluğunu 

Avrupa siyasetinde ve sulh işinde e
sash bir unsur yapmak azmini izhar 
eylemiştiır. Almaınyanın ve İtalyanın 
şefleri, iki memleketin de emniyetini 
arttıran ve kalkınmalarını kolayla§ıtı
ran sııkı işbirliği politiıkasının netice
lerinden memnuniyetle beyan etmiş
lerdir ve bu siyasete devam edileceği
ni söylemişlerdir. Cereyan eden mü
zakereler her iki memleketin mezkftr 
siyasette sebat etmek istediğini isbat 
eylemi;;tir ." 

F rankın vaziyeti 
Döyçe Algemayne Saytung gazete

si, fransız hükümetince yapılması t,a. 

savvur edilen yeni istikrazın muvaffa
kiyetsizliğe uğramasını bertaraf et
mek zaruretinden dolayı yeni para 
buhranına nihayet vermek mecburiye
tinde olduğuna işaret etmektedir. 

Lokal Ansayger gazetesi, Fransa
nın. halk ve hükümete yeni yu"kl 
ahm ·ı er 

t ı etmeksizin gelirini arttırmak 
i~in ~konomisine hız vermek mecbu
rıy~tınde kalacağını tahmin eylemek
tıedır. 

Almanya 
İtalyan deniz manevraları 

Bütün gazeteler, büyük italyan ma· 
nevralarına geniş sütunlar tahsis et
mekte ve büyük harflerle bu manev
raların fevkalade bir intiba bıraktığı
nı kaydeylemektedfr. 

~ölıkişer Beobahter diyor ki: 
İtalyan deniz kuvvetlerinin iınsa

n~n üzerinde büyük b.ir tesir bırakan 
b.ır tezahürüne şahit olduk. B. Muso
lıni, italyan donanmasını birinci sınıf 
bir har~ aleti haline get{rmiştir. İtal
ya, denız kuvvetleri muvazenesinde 
ön safta yerini almış bulunmaktadır. 
B.un~ artık kimse inkar edemez. Hiç 
bır kımse, diğer taraftan bu tezahü· 
rün politik mahiyetini de gizleyemez. 
İtalyan donanma.sının büyük 

günü 
Berliner Börsen Zaytung diyor ki: 
"Faşist İtalya, alman milletinin şefi 

huzurunda disiplinli ve önüne geçil
mez bir kuvvet tezahürü yapmıştır. 
Napoli civarında gözüken bütün ge
miler, faşist İtalyanın birer sembolü 
idiler.,, 

Berliner Tageblat diyor ki: 
"İıtalyan harp donanmaaınm bu bü

yük günü, görülmemiş bir ihtişam i
çinde cereyan etmi'Ştir. Modern tekni
ğin en yüksek noktasına varmış bulu· 
nan bu genç ve kendisinden emin do -
nanmanrn kuvvetini gördük. Bu do
nanmanın subayları ile erlerinin b~· 
Jıecıe karşı gö&tcrdiği derin ff MmWni 

Romano ,enternasyonal ehemiyette 
hadiseleri sükun içinde mütalea et
mek fırsatını bir kere daha kaçırmış 

bulunmaktadır. Yahudilere ve fran
masonlara karşı hacalet teşkil eder 
bir tarzda boyun eğerken, komünist
lerin ve dindar ispanyolları katliama 
tabi tutanların dostu ve müttefiki o
larak kenlisini ilan ederken, Führere 
ve bütün italyan milletine karşı bu 
derece cesur ve sadık bir surette tesa
nüdünü gösteren bir millete karşı böy 
le bir hareket takınmak ddden çocuk
ça bir hareket olur. Vatikanm hareke
ti, ne faşizm ne de nasyonal sosyaliz.. 
me dokunur. Bu hareket yalnız İtalya 
dışında ve tam bir anarşi içinde yaşı
yacak olan kiliseye zararlıdır. Bu 
tarzda hareket etmekle, ancak mas.on 
localarının, sinagogların ve komüniz
min takdiri kazanılacaktır. Fakat cid
di rahipler ve hakiki katolikler bun
dan de.rin surette müessir olacakla.I'-
drr.,, 

Macaristan 
İtalyan - Alman ışbırlıgı 

Gazeteler, B. Hitlerin İıtalyayı zi
yaretine büyük ehemiyet vermekte 
d•vaı:n ed.iyorfar. 

Esti Uj Sag diyor ki: 

"Bütün dünya basını, Roma - Bertin 
mihverinin sarsılmaz olduğunu anla
malıdır. Son hadiseler ile italyan - al
man iş birliği mukadderat birliği hali
ni almış ve bu, Ro~da ve Napolide 
halkın büyük heyecanında en beliğ i
fadesini bulmuştur.,. 

Ev kadınları! 
Eski kiler ananemizi bu

günün §artlarına uyduralım. 
Bugün.ün kileri, reçel, §U· 

rup, ve turşu kileridir. 

Ulusal Ekonomi ve Arttırma 
Kurumu 

1 

2 

~ 

"' 5 
6 

f 
8 

' 

Dünkii çapraz kelimelerin 
halledilmiş şekli 

1 2. 

1...-_.__ 

ı,__...;._,-

L--_..__ 

Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: 
1- Saçı, başı taramak. 
2- Ekmek yapılan madde - gemi odasL 
3- B?yiik ylik gemisi. 
4- Bır erkek ismi - Sulu pilav. 
5- Km~ızı bir taş - kırmızı ve dişli biı 

yemış. 

6-Arzu • annem izin karde~i. 
7- Tapanak. 
8- Hisse. 
9· Muvaifakiyet gösterici. 
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RESMİ İLANLAR 
·Jandarma 

Ağır sahra kablosu alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An 

kara Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Bir kilo metresi seksen dört 

buçuk lira değerlenen iki yüz elli altı 
kilometre vasıf ve örneğine uygun a
ğır sahra kablosu 19-S-1938 perşembe 
günü saat onda kapalı zarf usuliyle 
satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek olan bu eksiltmeye 
girmek istiyenlerin 1623. liralık ilk 
teminat sandık makbuzu veya Banka 
mektubunu ve şartnamede yazılı bel
geleri muhtevi teklif mektuplarını 
belli gün saat dokuza kadar komisyo-
na vermiş olmaları. (1241) 2S40 

Say1nd1rhk Bakanhoı 

Kanal inşaatl ikmali 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Malat
yada sürgü regülatörü tevsii inşaatı i
le regülatörden itibaren takriben 
(12.200) metre uzunluğundaki sürgü 
kanalının ikmali ve imalatı smaiyesi, 
keşif bedeli (128600) liradır. 

2 - Eksiltme 24 mayıs 938 tarihine 
rastlayan salı günü saat 15 de nafıa ve
kfileti sular umum müdürlüğü su ek
siltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

1 tane 6 kuruşluk posta pulu iliştirilmiş 
bulunmalı ve mensub olduğu askerlik 
şubesi, babasının adı ve mesleki' ile 
kendi adı, okuduğu okulun ismile ban 
gi srnıfta bulunduğu, yabancı dil o
kuyorsa hangisini okuduğu ve okulun 
daki kayıd numarası, boyu, yaşı, ağır
lığı ve oturduğu yerin adresi vazıh o
larak yazılmalıdır. 

3 - Mekteplerin bulunduğu şehir -
ler haricinden müracaat edecek tale • 
beler ayrıca ikinci bir dilekçe ile de 
askerlik şubelerine baş vuracaklar
dır. Askerlik şubeleri sıhi muayenele
rile lüzumlu kayıd ve kabul kağıdları 
nı tamamlattıracaklar ve ı temmuzda 
talebenin gireceği okul müdürüne 
yalnız kağıdlarını gönderecekler ve 
talebeler mekteb müdürleri tarafm
dan çağrılmadıkça mektebe gönderil
miyecektir. 

4 -Okullar yatılı ve parasızdır. Ta 
lebenin iaşesinden başka giydirilme
si, techizatı okul tarafından temin e -
dilir ve her ay bir mikdar da maaş ve-
rilir .(1222) 2515 

Kııhk elbiselik kumaı ahnacak 
M. M. Vekaleti aatm alma komis

yonundan: 

1 - Beher metresine tahmin edilen 
fiatı (285) iki yüz seksen beş kuruş o
lan (102.000) yüz iki bin metre kışlık 
elbiselik kumaş kapalı zarfla eksilt
meye konulmu§>tur. 

2 - Eksiltmesi 23 - rnayxs - 1938 pa
zartesi günü saat 15 de Ankarada M. 
M. V. satın alma komisyonunda yapı -
lacaktır. 

Kıstı• elblsellk kum11 ıllnaca 
M. M. Vekaleti aa.tm a.lma. komia

yonund-an: 
1-Her bir metresin-c tahmin edilen 

fiatı 285 kuruf olan 65.000 metre kış
lık elbiselik kumaş, kapalı zarf usulü 
ile münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 20-S-938 cuma günü sa -
at 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 10.512 liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi 927 kuruş 

mukabilinde M. M. V. satın alma ko -
misyonundan alınır . 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2. v-c 3. maddelerinde 
gösterilen vesaikle teminat ve teklif 
mektupJariyle birlikte ihale saatından 
en az bir saat evvel komisyona verme -
leri. (1245) 2550 

Yatak kdıfhk bez alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Her bir metresine tahmin edi

len fiatı (30) otuz kuruş olan 300.000 
üç yüz bin metre yatak kılıfhk bez ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - İhalesi 18 mayıs 938 çarşamba 
günü saat 15 dedir. 

3 - Evsaf ve şartnamesi (4SO) kuruş 
mukabilinde M. M. V. satın alma ko
misyonundan alınır. 

4 - İlk teminatı (5750) be' bin ye
dı yüz elli liradır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektublariyle birlikte ihale 
saatından en az bir saat evel komisyo-

S - Eksiltmeye girmek istiyenle
rin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ilk te -
minatlarile birlikte teklif mektubları. 
nı ihale saatinden en az bir saat cveıl 
M: M. V. satın alma komisyonuna ver-
ıneleri lazrmdır. (1329) 2693 

Yün fanila ahnacak 
M. M. V ek.aleti Satın Alma Komia

yonundan: 

1 - Beher tanesine tahmin edilen 
fia.t (260) iki yüz altmış kuruş olan 
12000 on iki bin tane yün fanila kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 24 mayıs 938 salı günü 
saat on beştedir. 

3 - İlk teminatx (2340) iki bin üç 
yü.z kırk liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (1S6) yüz 
elli altı kuruş mukabilinde M. M. V. 
satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayxlı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektublarile birlikte ihale 
sa tinden en az bir saat evel komisyona 
vermeleri. (1330) 2694 

Orta okul öğretmenliği 
Kültür Bakanlığından : 

4, S, ve 6 sınıflı öğretmen okulları 
mezunlarından orta okul1arm, a) 
Türkçe, b) 'ı'arih, coğrafya, c) Mate
matik, d) Fizik, kimya ve Tabii ilim
ler gruplarından birinin öğr-ctmenıli
ği sınavlarına gireceklerin yazılı ve 
sözlü sınavlarının hangi derslerde·n 
:yapzlacağx aşağıda gösterilmiştir: 

1 - Türkçe grupu öğretmenliği için 
yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda: 

a) Liselerin son sınıflarının edebi
yat kolu türk edeıbiyatı tarihi müfre
datı, 

3 - İstekliler: Eksiltme şartname
si, mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (6) lira (43) kuruş mukabi
linde sular umum müdürlüğünden a
labilirler. Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin (7680) liralık muvakkat 
teminat vermesi, (50.000) liralık nafia 
su işlerini veya buna muadil nafia iş
lerini teahhüd edip muvaffakiyetle 
bitirdiği ve bu kabil nafia işlerini ba
şarmakta kabiliyeti olduğuna dair 
nafia vekaletinden alınmış müteah
hitlik: vesikası ibraz etmesi. 

3 - İlk teminatı (1S378) on beş bin 
üç yüz yetmi~ sekiz lira olup şartna

mesi on dört lira elli dört kuruşa M. 
M. V. satın alma ko. dan alınır . 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
üçüncü mad<ielerinde yazılı belgeler
le birlikte teklif mektuplarını eksilt· 
me saatindan behemahal bir saat evve
line kadar Ankarada M. M. V. satın al-

b) Türkçe modern bir edehi met
nin izahı. c) Türkçe bir kompozisyon 

d) Sın.ava girecek öğretmen orta
okulda bir türkç-c dersini talebeye 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komiı- verecek veya o ders için hazırlıyaca-

na vermeleri. (1240) 2539 

Sahhk köhne fotinler 

yonundan : ğı plnr sınav heyeti önünde izah ede-
K.öhneye ayrılan 315 çift Erat fotini cektir. 

ma Ko. na vermeleri. (1244) 2S49 
13 • Mayıs - 938 cuma günü saat 10 da 1I - Tarih ve Coğrafya grupu öğ
M. M. V. satın alma Ko. da arttxrma su retmcnliği için yapxlacak yazılı ve 

4 - İsteklilerin teklif mektublarını 
ikinci maddede yaı:ılı saatten bir saat 
eveline kadar sular umum mfüfürlüğü-
21e makbuz mukabilinde vermeleri la
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (1216) 2S37 

lgdır ovası sulama 

tesisatına aid inşaat 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Iğdır 
ovası sulatı"'a tesisatına aid mehaz ter
tibatı S60 ır.etrelik tünel ve 1200 met
relik kanal inşaatı keşif bedeli 
(560.000) liradır. 

2 - Eksiltme 23 mayıs 1938 tarihi
ne rastlayan pazartesi günü saat 15 de 
nafıa vekaleti sular umum müdürlüğü 
su eksiltme komisyonu odasında kapa
lı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (28) lira mukabilinde sular 
umum müdürlüğünden alabilirler. Ek
siltmeye girebilmek için isteklilerin 
(26150) liralrk muvakkat teminat ver
mesi, (100.000) liralık nafıa su işlerini 
veya buna muadil nafıa işlerini taah
hüd edip muvaffakiyetle bitirdiği ve 
bu kabil nafıa işlerini başarmakta ka
biliyeti olduğuna dair nafıa vekaletin
den alınmış müteahhidlik vesikası ib
raz etmesi. 

4 - İsteklilerin teklif mektublarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar sular umum müdürlüğü
ne makbuz mukabilinde vermeleri la
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (1218) 2S38 

' 

Sahra pili ohnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

m.iayonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
424-0 lira olan 4000 aded sahra ve 2000 
aded anod pili açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. 

2 - Eksiltme 20 mayıs 938 cuma 
günü saat 11 de Ankarada M. M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 318 lira olup şart
nameleri her gün öğleden sonra M. 
M. V. satın alma Ko. da görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3 ncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatında 
M. M. V. satı nalma Ko. da bulunma-
ları. (1295) 2S89 

Bir mimar aranıyor 
M. M, V. Hava mÜ§teşarlığmdan: 

Hava müsteşarlığının göstereceği 

yerde çalıştmlmak üezre 210 - 165 li
ra ücretle bir mimar alınacaktır. İs
teklilerin aşağıd~ yazılı evraklariyle 
Ankarada M. M. Vekaleti Hava müste 
şarlığına, İstanbulda hava aktarma an 
barı müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

Talip fazla çıktığı takdirde müsaba· 
ka imtihanına tabi tutulacakları ilan 
olunur. 

1 - Türk olmak, 
2 - Mimarlık diplomasını haiz bu · 

lunmak, 
3 - Askerliğini bitirmiş ve diğer 

Vekaletlerle ilgisi olmamak. 
4 - Ecnebi kadın ile evli bulunma

mak. 
5 - Sağlık durumu yerinde olmak. 

6 - Hüsnü hizmet ve hüsnü hal ve
sikalarmı hamil bulunmak. 

7 - Üç adet ves.ika fotoğrafı. 
(1264) 2S54 

Kııhk elblsellk kllnll ıll111<1k 
M. M. Vekaleti aatm alma komis

yonundan: 

1 - Her bir metresine tahmin edilen 
fiatı (28S) ikiyüz seksen beş kuruş o
lan (100000) yüz bin metre kışlık elbi-

retiyle satılacaktır. Fotinleri görmek 
istiycnler M.M.V. daire Md. ne ve art· 
trrmaya girecekler arttırma gün ve sa-

atinde M. M. V. satrn alına komisy<r 
nuna müracaatlar. (1328) 2692 

Ekmek torbahk bez allnacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alına Ko~a

yonundan: 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiatı doksan beş kuruş olan (90.000) 
doksan bin metre elanek torbalrk bez, 
kapalı zarf usulü ile münakasaya ko
nulmuştur. 

2 - İhalesi 24-6-938 cuma gU.nü sa

at 15 dedir. 
3 - İlk teminatı (5.S2S) beş bin beş 

yüz yirmi beş liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi (528) ku

ruş mukabilinde M. M. v .. satın alına 
komisyonundan alınır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü ınad · 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplan ile birlikte ihale 
saatinden en az bir saat evvel koonisyo-
na vermeleri. (1308) 2691 

Firek gömleği alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Koıniı

yonundan: 

1 - 17 .830 on yedi bin sekiz yüz o
tuz aded fi renk gömleği münakasa gü
nünde beher adedine teklif edilen 224 
iki yüz yirmi dört kuruş fiat vekaletçe 
gali görüldüğünden tekrar kapalı zarf 
usulü ile münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 1-6-938 çarşamba günü 
saat 1 S dedir. 

3 - İlk teminatı (2995) lira 44 ku -
ruş iki bin dokuz yüz doksan beş lira 
kırk dört kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi 200 kuruş 
mukabilinde M. M. V. satın alma ko
misyonundan almxr. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2. ve 3. maddelerinde ya • 
zılı vesaik, teminat ve teklif mektubla
n ile birlikte ihale saatından en az bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

(1307) 2690 

Haki aslarhk bez alınacak 

.. M. M. bakanllğı 

Askeri Okullara 
talebe alınıyor selik kumaş kapalı zarf usuliyle mü _ M. M. Vekaleti Satın Alma Komiı· 

1 - 938 • 939 ders yılı için 1stan- nakasaya konulmuştur. yonundan: 
bulda bulunan Kuleli ve Maltepe as- 2 - İhalesi 2S-5-1938 çarşamba gü- 1 - Vekaletçe ihale bedeli pahalı 
keri liselerile Bursa as~eri lisesi, Kx- nü saat 15 dedir. görülen (SOOOOO) beş yüz bin metre 
rıkkalede bulunan aske~i sanat lisesi 3 - İlk teminatı (1S1SO) on beş bin haki astarlık bez yeniden kapalı zarf 
ve Konya, Erzincan askeri orta okul- yüz elli liradır. usulile eksiltmeye konulmuştur. 
larına talebe alınacaktır. Kaydü ka- 4 - Ewaf ve şartnamesi (14) on 2 - Bezin beher metresine tahmin 
bul şartlan hakkında maHimat asker- dört lira 2S kuruş mukabilinde M. M. edilen fiat (30) otuz kuruş olup ilk 
lik şubelerinde ve okullarda vardır. V. satın alma komisyonundan alınır. teminatı (87SO) sekiz bin yedi yüz elli 

2 - Kayıd ve kabul için müracaat 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 liradır. 
zamanı 1 haziran ile 25 temmuz ara sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad- 3 - Şartnamesi (7SO) kuruş bedel 
smdadır. Talebe hangi okula girmek delerinde gösterilen vesaikla teminat mukabilinde M. M. V. satın alma ko
istiyorsa bir dilekçe ile doğrudan doğ ve teklif mektuplariyle birlikte ihal~ misyonundan alınabilir . 
ruya o okul müdürüne müracaat ede- saatrndan en. az bir saat evvel kom.isyo 4 - İhalesi' 24 mayıs 938 salı günü 
cektir. Dilekçeye iki fotoğraf ıle hır na vermelerı • • (1246) 2551 saat on bırde yapılacaktır. 

sözlü sınavlarda: 
a) Orta okullarla lis-elerin ikinci 

devresinde okutulan tarih ve coğraf-
ya müfredatı. 

b) Harita tersimi. 
c) Orta okulların yurd bilgisi müf

redatı. 
d) Lise ikinci devresinde okutulan 

~yoloji müfreıdatı. 

e) Sınava girecek öğrctmen, orta
okulda tarih, coğrafya ve yurd bilgi
si mevzuları hakkında talebeye üç 
ders verecek veya bu dersler için ha
zırbyacağı planları sınav heyeti ö
nünde izah edecektir. 

III - Matematik grupu öğretmenli
ği için yapılacak yazılı ve sözHi sı
navlarda: 

a) Orta okul matematik müfrelatı 
b) Lise ikinci devre birinci ve ikin

ci sınıflarında okutulan c~bir ve ge
ometri müfredatı. 

c) Lise ikinci devre üçüncü sınıfın 
edebiyat loolunda okunan cebir ve 
kozmoğrafya müfredatı. 

d) Sınava girecek öğretmen, orta
okulda aritmetik ve geometri mevzu
lan hakkında talebeye iki den vere
cek veya bu dersler için hazırlıyaca
ğı planları sınav heyeti önünde izah 
edecektir. 

IV - Fizik, kimya v-e tabii ilimler 
grupu öğretmenliği için yapılacak 
yazılı ve sözlü sınavlarda: 

a) Lise ikinci devre birinci ve i
kinci sınıflarında okutulan fizik, 
kimya müfredatı ile üçüncü sınıfın e: 
debiyat kolunda gösterilen fizik ve 
kimya müfredatı. 

b) Lise ikinci devrede okutulan ta
bii ilimler müfredatı. 

c) Sınava girecek öğret.men, orta 
okul fizik ve tabii ilimler mevzuları 

hakkında iki ders verecek, bu ders
lere aid tecrübeleri yapaca.k, veya bu 
dersler için hazırhyacağı planları sı
nav heyeti önünde izah edecek ve bu 
derslere aid tecrübeleri yapacaktır. 

(13S7) 2711 

Bir daktilograf alınacak 

Kültür Bakanlığından : 

Yayın Direktörlüğü kadrosunda üc
retle çalışmak ve eski eserlerin istinsa· 
hx işlerini yapmak üzere bir daktilog -
raf alınacaktır. En az orta okul mezu
nu olması, eski metinleri doğru şekilde 
okuyup yazmayı başaracak bir kudret
te bu metinlerle istinas sahibi olması 
şarttır. İsteklilerin tahsil, ehliyet vesi -
katarı ve çah§tıkları yerler hal.çkında kı
sa bir malt1mat hulasası ile birlikte 13 
maıys 1938 cuma günü akşamına kadar 
şahsen veya yazı ile Bakanlık yayın di· 
re;ktörlüğüne müracaat ederek adlarını 
kaydettirmeleri lazımdır. Müsavi şart· 
lan haiz olanlar arasında lüzum görü
lürse müsabaka ,sınavı yapılacaktır. 

(1356) . 2710 

Demiryolları · 

7. 5. 1938 

Ankara Ticaret Odası Sicilli Ti
caret Memurluğundan : 

Ankara vilayetinde Koyunpazarı 

Doldurma ve boc.altma semtinde Hacı Ayvaz .•. mahallesinde 
• y Basamaklı sokağında ı numaralı ev• 

de oturan ve T.C. tebaasından olup 
mÜnakasaSI Ankaranın Koyunpazarı semtinde 

D. D. yollan Umumi idare.inden : 2 numaralı mahalli ikametgahı tica-
Ankara deposuna (31/S/ 1939) so- ri ittihaz ederek lokantacılık ticare

nuna kadar gelecek takriben (30.000) tiyle iştigal eden ve ticaret odasının 
ton maden kömürünün ~altılması ve 2401 sicil numarasında mukayyet bu• 
makinelere yükletilmesi işi (lS/ 5/ lunan H.Abdullahtn unvanı ticareti H. 
938) çarşamba günü saat (15) te ihale- Aıbdullah Tapan olarak tescil edildi• 
si yapdmak üzere kapalı zarf usulü ile ği gibi bu unvanın imza şekli de Ti· 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen caret kanununun 42 inci maddesi mu
bedeli (7.500) liradır. Bu işe girmek cibince dairece 6.S.1938 tarihinde te&-
istiyenlerin ( 43-0) liralık muvakkat ~c_i_l _e_d_il_d_ig_- ı_· _u_a.n_o_l_u_n_u_r_. ___ 2_1_02_ 

teminat yatırarak 1. 7. 937 T. ve 364S 
sayılı resmi gazetede neşrolunan tali
matname hükümleri dahilinde müte
ahhidlik vesika ve beyannameleriyle 
bil'likte aynı gün saat (14) e kadar ko
misyona müracaatları lazxmdır. Şart· 
name ve mukavele projeleri komisyon 
ca parasız olarak gö&terilmektedir. 

(1282) 25S9 

Boıaltma ve yükleme eksiltmesi 
Devlet Demİryollan Umumi lda

reıinden : 
Çankırı deposuna (31.5.939) sonuna 

kadar gelecek takriben (10.000) ton 
maden kömürünün boşaltılması ve ma
kinelere yükletilmesi işi (16.S.938) pa
zartesi günü saat (15) te ihalesi yapıl
mak üzere kapalı azrf usulü ile eksilt
meye konulmuştur. 1\1.uhamm~rı bedeli 
(1.900) liradır. Bu işe girmek isteyen
lerin (143) liralık muvakkat teminat 
yatırarak kanunun tayin ettiği vesika 
ve beyannameleriyle biı!ikte ayni gün 
saat (14) kadar Ankarada 2 No. lu ko 
misyona müracaatları lazımdır. Şart
name ve mukavele projeleri komisyon
ca parasız olarak gösterilmektedir. 

(1204) 24.U 

Kayın ağacı alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis· 

yonundan: 
Muhammen bedeli 1792b lira olan 

16000 kayın ağacı 18-S-938 çarşamba 
günü saat ıs.ıs de kapalı zarf usulü 
ile Ankarada idare binasında satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1344 lira 
lık muvakkat teminat ile kanunun ta -
yin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteah
hitlik vesi.kası ve tekliflerini aynı gün 
saat 14.1.5 c kadar komisyon re.isliğine 
vermeleri lazrmdır. 
Şartnameler parasız olarak An'lrara

da malzeme dairesinden, Haydarpa-şa
da tesellüm ve sevk şefliğinden, İzmir 
ve Eski~hirde idare mağazalarından 
dağrtılmakta<lır. (1256) 2S52 

Sirkecide tahmil ve tahliye 
ücretlerinde tenıilil 

D. D. Y otlan Umum Müdürlüğün· 
den: 

ıs mayıs 1938 tarihinden iti.haren 
Sirkeci istasyonu hududu dahilin.deki 
tahmil ve tahliye işleri, idare teşkilatı 
tarafından yapılacaktır. Yüz metreden 
fazla mesafelerde iki misli alınmak üze
re beher ameliyeden ton başına ~20) 
ve ambarlarda teslim veya tesellüm e
dilen· hamulenin ambardan arabalara 
tahmili veya arabalardan ambara tah -
liyesi için ton başına (2S) kuruş ücret 
alınacaktır. 

Vinçle yapılan işlerin ücreti, vinç 
tarifelerine gö-re hesap edilir. Vinçlerin 
yetişemediği mahallerde hususi alat ve 
edevat ile yapılacak işlerin ücreti iki ta
rafın rızasiyle tesbit edilir. 

Vagonlar içinde nakledilerek yapıl
ması lazım gelen işlerde, kullanılan va
gonun beher dingili için maktuan (60) 
kuruş alınır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara mÜ· 
racaat edilmelidir. (13S8) 2712 

Çam keresfE ah nacak 
O. O. Yollan Satm Alma Komisyo

nundan: 
Mtre mikabı muhammen bedeli SO 

lira olan takriben 9S metre mikabı çam 
kereste 12.S.1938 perşe.mbe günü saat 
15.30 da açı keksiltme usulü ile A.nka
rada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (36S,2S) 
liralık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesikaları ile aynr gün ve 
saate kadar komisyon reisliğine gelme· 
leri lazımdrr. 

Şartname Ankarada malzeme daire 
sinde görülebilir. ( 1332) 269S 

Kiralık 
Etlik Kurt ini mevkiinde içinde 4 

odalı evi ile mütenevvi meyva ağaçları 
ve suyu olan bağ kiralıktır. Görmek is 
tiyenlerin mahalle bekçici Aliye, gö
ril§mek için Ç. E. Kurumu muhasebe 
müdürlüğüne müracaat. 2602 
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26 kalem laboratuvar malzemei 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mektebi 

Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Muhammen bedeli 1917 lira 

(SO) kuruş olan 26 kalem 13.boraıtuvar 

malzemesinin 30-4-938 tarihinde yapı
lan açık eksiltmesine talip çıkmadığın 
dan eksiltme 10 gün uzatılarak 10-5-38 
sah günü saat 11 de yeniden yapılacait 
ilan olunur. (1354) 2707 

, -A .. Levci%ı , Amirliği 

Sığır eti Alınacak 
Ankara Levazım Anıirliği Satuı 

Alma Komisyonundan : 
Tekirdağ kıtalan için 12S,OOO kilo 

ve Malkara kıtaatı için 70,000 kilo 
sığır eti ayrı ayrı kapalr zarf usuliy• 
le münakasaya konulmuştur. Tekir• 
dağ etinin beher kilosu 28 kuruş mu· 
hammen bedel üzerinden muvakkat 
teminatı 2625 lira ve Malkara etinin 
beher kilosu 26 kuruş muhammen be
del üzerinden muvakkat teminatı 
136S liradır. 
Tekirdağ ve Malkara kıtaların eti 

ihale eünü 9 mayıs 938 pazartesi sa
atleri Malkaranın ıs ve Tekirdağın 
11 dedir. Şartnameleri her gün komis
yonda görülür. Münakasaya iştirak 
edeceklerin teklif mektublarmı ihalC' 
den bir saat evvel komisyona makbuı 
mukabilinde vermeleri. 

(119S) 2387 

380.000 yumurta ahncak· 
Ankara Levazım Anürlili aabn al• 

ma Komiayonundan: 
1 - Ankara garnizon müesseseleri ;. 

çin 380.000 adet yumurtanın ka.pall 
zarf eksiltmesi 27-mayıs-938 saat ıs 
de Ankara Lv. Amirliği satın alma k<>' 
misyonunda yapılacaktır. 

2- Muhammen bedeli 66SO lira ilk 
teminatı S62 lira SO kuruştur. Şartna· 
mesi komisyonda görülür. Kanuni vesi· 
katarda bulunan teklif mektuplanruı:J 

saat 14 de kadar komisyona verilmesi. 
(1352) 2708 

500 ton bugday öğüttürülecek 
Ankara Levazım A.mirlili ııabn al· 

ma Komisyonundan: 
1 - Ankara garnizon müesseseleri 

için 500 ton buğday öğütülmesinin ka· 
palı zarfla eksiltmesi 28 mayıs 938 sa• 
at 11 de Ankara Lv. Amirliği satın al· 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 7 SOO lira illC 
teminatı S62 lira 50 kuruetur. Şartna• 

mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sikalarda bulunan teklif mektuplarınıJ1 
saat 10 ne kadar komisyona verilmesi. 

(1351 2707 

G ·mrük ve inhisarlar B. 

lstinad duvarı ve filitre 

dairesi inşası 
İnhiu.rlar Umum Müdürlüğün' 

den : 
1 - İdaremizin Paşabahçe fabri·ka' 

sında şartname ve projesi mucibince 
yaptırılacak Kargir ve Betonarme i&
tinat duvarı ile Filitre dairesi iınşa' 
rtr kapalı zarf usuliyle eksiltımeyl 

konmuştur. 
II - Keşif bedeli 16730 37 kuruj 

ve muvakkat teminatı 1254.78 liradı!· 
III - Eksiltme 9-V-938 tarihine 

rastlayan pazartesi günü saat lS,30 d' 
Kabataşta levazım ve mübayaat şubt' 
sindeki alrm komisyonunda yapdaca1' 
trr. 

IV - Şartname ve projeleri 84 k11' 
ruş bedel mukabilinde İnhisarlar le' 
vazım ve mübayaat şubesiyle .An.kat' 
Başmüdürlüğünden aiınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek ~ 
tiyenlerin fenni evrak ve vesaikirıi 
İnhisar !nşaat şubesine ibraz edere1' 
ayrıca vesika almaları lazımdxr. 

VI - Mühürlü teklif mektubu11ıl 
kanunt vesaik ile V iınci maddede ye: 
zıh ehliyet vesikasını ve % 7,5 ını.t' 

vakkat teminat parası veya mektubı.1' 
nu ihtiva edecek olan kapalı zarfW 
rm eksiltme günü en geç saat 14,30 
za kadar yukarda adı geçen alım ıcc
misyonu başkanlığına makbuz mul<ll 
bilinde verilmiş olması lazımdır. 

(2327) 2394 
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"DAİMA 

TİRYAKİ 
lÇlYORUM .. 

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 İ M İ 
AYNI NEFASETİ 

TiRYAKiDE 

BULABİLİRSİNiZ! 

uı;us -11-

I~ (31 (!!) :mti:t t-ı ;l 
Sarı sabunlu kosele ahnacak Kiralık: 

Orman Kormna Genel Komutanlık K •• •• k · ı "' 1 
Sabn Alma Komisyonundan : latanbulda mevıimlik ev anyanlara _ UÇ U 1 On ŞO rt O f i 

1 - Orman koruma genel komutan- Osman bey tramvay istasyonunda Ko- Dört utırlık küçük illnlardaıı : i 
hk krtaatr ihtiyacı için kapat zarfla ket apartmanında 3 numaralı ve tam Bir defa için 30 Kurut 
eksiltmeye konulan 2208 kilo sarı sa- konforlu beş odalı daire mobilyesiyle İki defa için 50 Kurı1$ 
bunlu köseJ.eye teklif edilen fiat ko- kiraltktrr .• İçindekilere müracaat. 2641 lg~~e~!f~~in ~g ~~~ 
mutanlıkça pahalı görüldüğünden ka- Kiralık_ 4 oda, 1 hol mu'"stakil ant- "k ·ıa-' h d f · i 
nunun 43 u··ncu···maddesi mucibince bı"r Devamlı küçu l ....,ann er e ısı ıç n li b" · · k t Y · h" Ad k 1 8 ı 10 kuruı alınır. Meıell 10 defa neşredi-
ay zarfında pazarlığa çevrilmiştir. İlk re ırıncı a • enışe ır a a e 1 • leeek bir ilin için 140 kuruı alınacaktır. 

Pazarlıgvı 11 mayıs 938 çarşamba günü Rusçuklu Fahri Tl. 3753 2413 Bir kolaylık olmak üzere, her aatır, ke-
De kira) k od ılime aralarındaki bo,luklar müstesna 

saat 11 de Ankarada Yenişehı"r orman vren ı apartıman - 5 a. B' ı..:: •. k ·ı· 30 harf itibar edilmittir. ır .... çu ı an 
koruma genel komutanlık satın alma banyo, ehven şerait; Yenişehir Karan - 120 harften ibaret olrnabdır-
komisyonunda yapılacaktır. fil sokak No. 9 2585 Dört satırdan fazla her satır için aynca 

2 - Muhammen bedeli 5409 lira 60 Kiralık-Apartman daireleri. Yeni- ıo kuruş alımr."""" ''"""' " ""' ,., ... J 
kuruş ve muvakkat teminatı 405 lira 72 şehir, Atatürk Bulvarı Bakanlıklar oto-
kuruştur. büs durağında Çiftçi İsen apartmanı. 

3 - Şartnamesi her gün parasız o - 2661 
tarak komisyonda görülebilir. Kiralık Oda - Güzellik sokak Yu-

4 - İsteklilerin kanuni vesika ve suf Russo apartmanı No: 8 2642 
ilk teminatlarile birlikte mezkur gün Kiralık oda - Mobilyalr veya mo-
ve saatte komisyonda bulunmaları. bilyasız Yenişehir İsmet İnönü caddc-
(1340) 2696 si N o. 7 4 267 3 

• Kiralık - Kayaşta bahçeli kahve ica-

Zayi - İstanbul Hasköy nüfus daire 
sinden aldığım 329 tevellütlü nüfus 
kağıdımı zayi ettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. llyas oğlu 
Yusuf Karayel. 2699 

Kayıp - 3229 numaralı Ankara me
murin kooperatifi hisse senedimi kayb
ettim. Yenisini alacağımdan hükmü 
yoktur. Emekli işyarlardan Osman 
Fevzi Çobanoğlu. 2698 

!stanbulda yazlık 

ra verilecektir. Yenihal de Altın Kay -
nak Su deposuna müracaat. 2683 

Kiralık kat - Kavaklıdere fransız 
sefareti karşısında 4 oda elektrik; su, 
hava gazı vardır. Telefon 3843 2700 

İş verenler : 

Pedalcı ve mücellit - Alınacaktır. 

İyi ücret verilecektir. Kınacı han Çan
kaya matbaasına müracaat. 

2605 

iş arıyanlar : 

Sabhk, kiralık yalı - !stanbulda 
Sarıyerde piyasada en güzel mevkide 
B. Hasib yalısı. 12 büyük müzeyyen o
da. Yanındaki 53 No. ya müracaat. 

2473 

Acele satılık - Yenişehirde Özenli 
sokakta blok başı 15 metre derinlikte 
bina inşasına müsaadeli 42r \'.I. murab-
baı arsa. Telefon 3057. ~564 

Satılık geniş arazi - Metre ZO K. 
Yenişehire otomobille beş dakika. Yu· 
karı Ayrancı, Aşağı Öveç. Emniyeti u-
mumiyede tercüman Şefik. 2577 

Acele satılık- Telefonken Super 
T. 686 yepyeni bir radyo. Atatürk bul
varı 57 Ali Nazmi apartmanı 7 Yenişe· 
hir 2609 

Satılık Ev- İsmet paşa mahallesi U
lucak caddesi 1. ci kat 2 oda ufak salon 
2, 3 cü katlar 4 der oda büyük salonlar 
mutfak banyo elektrik ve suyu vardır. 
Evin arkasında bir evlik arsası da var
dır. Tel: 1433 2610 

25 ince sigara 

20 Kalın sigara 

Mobilyah apartman 
Taksim Talimhan~de beş odalı ve 

mobilyalıdır. Beş ay yaz için kira
hktır. Beyoğlu Melek sineması, Şük-

Her türlü muhasebeyi tanzim ve 
fransızca muhaberatı temin eylyen tec
rübeli bir muhasib vazife arıyor. Refe
rans vardır. Ulus'da M. 2649 

Şoför Arayanlara - Her türlü evsa
fı haiz diplomalı usta şoförüm. Arzu e
denlerin Ankara borsası evrakına mü
racaat. 2658 

Satıhk - Motosiklet ve elektrik me> 
toru ucuz satılıktır. Elektrik şirketi A· 
ziz Alpaut Tel: 3676 2639 

Satılık Radyo - 1935 modali 5 lam
balı Telefonken radyosu 60 liraya şura
yı devletin arkasında Çağatay sokağı 
15. Prof. Steuerwald'e müracaat rü a.dret>ine müracaat. 2688 

KURUŞ 
Bay ve bayan 

2643 

Satılık - Cebeci Süngü bayın soka
ğının nihayetinde bir arsa acele ve u
cuzca aatilıktır. Mezkur sokak No. 15 

Satıhk şarap 
:Yüksek Ziraat Enstitüsü Müteda

vil Sermaye Muhasibliğinden : 
Müessesemizin 933, 934, 935, 936 

seneleri mumfılatından kİnnızı, pem
be ve beyaz rente şaraplar beher litre
si 25 kuruştan satılmaktadır. 
İsteyenler Keçiören yolu üzerinde es
ki Ziraat mektebinde mütedavil ser• 
maye ambar ve satış memurluğuna 

müracaatları. (1299) 2591 

. ,. . ... 

-··'Mahkemelerderf -· 
Ankara Uçüncü Sulh Hukuk Ha

kimliğinden : 
Ankaranın Çeşme mahallesinde ölü 

avukat Ahmede aid Kutludüğün kö
yünde dört duvarla çevrilmiş üzeri 
dam yanında kapısı değirmen içinde 
bir ahır ve bir yedek taşlı 14/ 20 hisse 
li ve 1190 lira hisse kıymetli bir bap 
değirmen 24. 5 .938 tarihine müsadif 
salı günü saat 10 da mahkemece ve bil
müzayede satılacağından talih olanla
rın yüzde yedi buçuk pey kçesile bir • 
tikte mezkur tarihte 3 üncü sulh hu
kuk mahkemesine müracaatları ilan o 
lunur. (1344) 2704 

-
. Defterdarhk 

Ankara def erdarhğmdan 
Müteahhid PıOt Şirnit'e: 
934 takvim seensi için verdiğiniz 

25/9/934 tarihli beyannameniz müste
nidatını teşkil eden defter ve vesika
larmız üzerinde tedkikat icrası için 
ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde 
defterlerinizin defterdarlık binasında 
hesab mütehassıslrğına getirmeniz teb 
liğ yerine kaim olmak üzere ilan olu-
nur. (1247) 2705 

Ankara def erdarhğmdan 
Müteahhit Cafer Halid'e: 
933 takvim yılı için verdiğiniz 3/ 

10/934 tarihli beyannameniz müsteni
datınr teşkil eden defter ve vesikalarr
nız üzerinde tedkikat yapılması için 
ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde 
defterlerinizi defterdarlık binasında 
hesab mütehassıslığına getirmeniz teb 
liğ yerine kaim olmak üzere ilan olu- , 
nur. (1348) 2706 

Bir ecnebi aile 4-5 ay müddetle 
mefruş küçük bir apartman kiralamak 
veya bir aile nezdinde pansiyon ol
mak istiyor. Alakadarların her gün 
Atatürk bulvarı Koçzade apartmanr 
No. 3 e veya Ankara Tl. 1822 ye mü-
racaat. 2606 

Satılık : 

Sabbk- Yenişehir Cebecide Küçük 
çapta satılık inşaata elverişli arsalar. 
Telefon 2406 2427 

Sabl.ık - Yenişehir Cebecide irat 
getirir satılık apartnnanlar ve evler Te-
lefon 2406 2428 

de Bay İbrahime müracaat. 2697 

A cele Rtıbk bai - Büyük Esatta 
gayet havadar 2 oda bir mutbak 1 ahır 
içinde kuyu.su 7 dönüm bağ ve 50 adet 
meyva ağacı vardır. Keresteci Hacı Ha-
lil ağaya müracaat. Tl. 1749 2703 

İstimlô edilen b.inala r. yıktırdaccik 
:

1·!!1111111111111111111111111111111111111111111111111111&,lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111L. 
= -, _ -

Ankara Defterdarlığından : 

Ada Parsel No. Muhammen keşif bedeli Muıvakkat 

No. 

33J. 13 

331 10 11, 12 

331 4, 5 

331 7, 8, 9 

331 1, 14, 15 
326 19, 20, 21, 22, 23, 24 

326 12, 13, 14, ıs, 28, 18 

326 8, 9, 10, 11 

326 1, 2, 3, ;4, 5, 6, 7, 25 

323 8, 9, 10, 11, 12, 13 

323 6, 19, 18, 22, 23, 17, 16, 24, 25, 14 
323 1, 2, 21, 3, 4, 20, s 
325 8, 23, 10, 11, 31 
325 27, 29, 15, 16, 17, 18 
325 ı. 2, 20, 21, 4, 5, 6, 7 

1696 Ada üzerinde ve lise hududu 
haricindeki bilumum hane ve 
dükkan saire. 

327 17, 18, 19, 20, 21 
327 10, 11, 12, 32, 34 
327 1, 8, 9, 26, 22, 23, 24 
327 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25 

321 7, 8, 26, 30, 9, 10, 29 
321 11, 12, 21, 22, 23, 24, 18, 19, 20 
321 1, 28, 27, 3, 4, 5, 6 

321 13, 14, 15, 16, 17 

322 1, 27, 28, 3, 4, 23, 24, 25, 26 

322 s, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

322 16, 17, 18 

322 19, 20, 21, 22 

Lira KurU§ teminatı 

143U 
2300 
1480 
1630 
2'660 
2110 
2280 
2260 
2345 

1650 

2330 
2570 

2200 

2310 
2630 
2900 

1710 
1580 
2<)20 
1920 
1860 
2330 
1580 
2700 
2545 
1760 
1290 
2650 

Lira kuruş 

107 
172 
110 
122 
199 
158 
171 
167 
175 

123 
173 
192 
165 

173 
197 
217 

128 
118 
151 
144 
139 
179 
118 
202 
190 
132 

96 
198 

25 
50 

25 
50 
25 

88 

75 
75 
75 

50 
25 
50 

25 
50 
50 

50 
75 

50 
50 
50 

75 
75 

1 - T:ııb fa.kültesi inşa edilmek üzere sıhhat vekaletince istimlak edilen 

Nümune hastahanesi civarında kain ve yukarda gösterildiği üzere adalara a

it parsellerde mevcud bilCımum mebaninin Y'tktırılmasx ve enkazının beledi

yece gösterilecek mahalle nakli ve yerinin mevcud yollar seviyesine kadar 

inşaata müsaid bir şekilde tesviyesi. 

2 _ Yukarıda gösterildiği üzere her ada hizasındaki muhtelif parseller 

- -- ---- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- ----------
--------- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- ---- ------ ------- ----- -- ---- • 
----- --- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- --- -- -- -- --- --- -- ---- ---- -- -- ---- ---- -- --- ---- -- ------- ----------- ----- ----- ----- --- ---- ---birden ve kapalı zarf usuliyle ihale edileceklerdir. -

3 _ Yrkına ve enkazının nakli işine aid keşif bedelleri ve muvakkat tenıi- : E 
natları hizalarında göstrilmiştir. : = - -

4 - Kapalı zarfla arttırma 16.5.938 tarihine müsadif pazartesi günü saat ~ E 
15 de defterdarlıkta müteşekkil satış kıomisyonunda yapılacaktır. : 5 -

5 - Kapalı zarfla arttrrmaya girebilmek için isteklilerin hizalarında yazı- : .5 
lı muvakkat teminatlariyle birliıkte nafıa müdürlüğünden alacakları fenni , § § 
ehliyet v.esikası getirmeleri. ~ E -

6 - Talihler teklif mektublarını sözü geçen saattan bir saat evel komis· : 5 - -
yon başkanlığıan makbuz mukabilinde vermiş olmaları. : : 

7 - İsteklilerin fenni şartname ve keşif raporlarını görmek üzere milll : E 
emlak müdürlüğüne müracaatları. (1260) 2581 ; 1 -11 1 1111 1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Yangın, hayatı otomobil, cam 
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Hem güzemg;~ ·nem raydıılıl.., 
ğınt tezyit eden müte~dit yeni te

kemmülata ilaveten 1J 938 Frigidaire 

büyük bir muvafakiyet kazanan yeni ses_. 

siz Süper Ekovat'la techiz edilmesine 

mebni, cereyan sorfiyati §İmdiye kadar gö 

rülmemiş bir dereceye indirilmiştir. 

Harikulade idarelidir, •• o derece az cereyan sarfeder ki, 

c;alıştığını bile belli etmez. Bununla beraber yemek hücre

lerinde her vakıt sabit kalan matlup soğuğu temin etmekte

dir. Yiyecek daha taze, daha uzun müddet ve daha fenni mu

hafaza ediliyor. Elde edilen buz, satılandan daha ucuza mal 

olur. Mekanizması, uzun senelerce bili ar1za ve tamamile gü

rültüsüz işler. Cereyandan, yiyecekten, buıdan ve masarif. 

tan ekonomi temin eder. 

Y•lnıa Mıklkl PRIGIDAIRE ile werllen rurnl 5 Mftellk 
temln•t latetftell unutm•yınıa. 
Bu ternln•t bozukluk vukuund• tekrnll rn•k•nlzrn•nın 
rnecC8nen tebdlllnl tekef!OLecler. 

uı;us 

- ~ 

FRIGIDAIRE'Jn temin ettiği tasarruf bilhassa •u 4 nokta Dzerlndedfr : 

istihlaktan... Gidalardan . . . Buzdan... İdare masrafıodan 

BOURLA BiRADERLER. • 
\STANBUL ANKARA IZMIR 

Yuvalanna ve hanenizde ve bulunduklan yerde 

Haşara~ uyanmadan FA Y DA serpiniz. 
Onlar bir daha dirilmezler ve iN sene tahtakurusu, pire, sinek ve bütün hap.rattan rahat edersiniz. 1/8 15-1/ 4 25-1/2 40-1 litre 65 lruruıa : 2187 

Grip 
nezle 

ba§ağrısı 

kırıklık 
dikkat 
ediniz 

Bu ilk tehlike alômetini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
Almak lazımdır. 

NEVROZIN 10iuk alğınlığınm fena ikibetler doturmaıma 
mini olmakla beraber bütün iıtirablan ela dindirir. 

lcabmda günde 3 kaıe alınabilir. lımine dikkat 
taklitlerinden sakınınız. 2686 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt.. ..1111111111111111111111111111111111111111-- -- -
~ K i R E C § § Dr. Jetket Hlsnü T•ay § 
i En eyi cim damanu halis mer-E E Cebeci hutahanesi E 
5 merden yaprlımf Karaköy çah lri-E E Ku~k, burun, botu miltehauısı E 
5 reçlerini 2791, 286l, 1446 ve 33005 5 Adhye ıarayr k&tni Saraf Hakkı i 
: telefonlardan 2093 : : apart. No. 5 Tel. 3912. - ev 1279 : 
- arayınız. - - Saat 3 7 -- - - - . -.. ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır- ::111111111111111111111111111111111111111: 

Kiralık daireler 
Ulus meydanında yeni yapılan 

KOÇAK HAN 
• 

ında 

Resmi ve hususi müesseselerle şir-

NEOSTERİN 
Ağız, boiaz:, burun yollariyle 

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

:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -
~ Bugünkü toplanh ~ - -- -- -5 Kızılay merkezi umümisinden ~ - -- -=: Cemiyetimizin Merkezi Umumisi bugün (7 mayıı 1938 =: 

ketlere çok elverişli daireler vardır. -----------

=: cumartesi) saat (11) de Yeniıehirdeki umumi merkezinde :E 
:E toplamu:aiından sayın azinm teşrifleri rica olunur. 2713 :E - -
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;: Büyük müesseseler için kat halinde 

de kiralanabilir. Asansör, kalorifer 
ve her türlü kolaylığı havidir. 

Altındaki Burla biraderler mağa-

zasına müracaat. Tel: 1780 2484 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt.. - -

Terzihane nakli 
Londra Miniatir akademisinden 

mezun 

Terzi 
Talôt Akar 

E Dr. Bôsıt Ürek E 5 E Eski bulunduğu yerden bu defa A-
E Cebeci Merkez Hastanesi : nafartalar caddesinde Yeni sineması
- E rasındaki 45 numaralı mağazaya nak· 
E iç Hastahklan mütehassısı E lemıiştir. Londradan yeni getirttiği 
E Her gün hastalarını Y enite· E kumaşları görmek üzere muhterem 
E bir Meırutiyet caddesi OrekE müşterilerin teırifleri. 2622 

Temsil tehiri 
Kızılay genel merkezinden 

Zelzeleden zarar gören yurddqlar menfaatine Türk 
Maarif Cemiyeti tarafından 8-5-938 pazar günü saat IS de 
Halkevinde gösterileceği ilin edilmiı olan Gazan Opereti 
temsilleri ıs -5 - 938 pazar günü saat ıs de gösterilecek-
tir. 2716 

E apartmanında saat 13 denE · 
E sonra kabul eder. Tel: 1694 E -----------------------------------

;, 111111111111111111111111111111111111 ır: ==================================• 
YENİ SİNEMALAR HALK 

BU GUN BU GECE BU GUN BU GECE 
Tatlı ve muhrik sesiyle seyircilerine ........... - - Menimin en heyecanlı - en kuvvetli 
aonsuz zevkler tattıran sevimli yıldız - -- - ve en orijinal aşk ve ihtiras filmi - -GRACE MOORE'un GARRY - -- -- - YAŞAMAK HAKKIMDIR GRANT ile birlikte temsil ettiği - -- -

YALNIZ SENİN İÇİN - -ULU S - 19. uncu yıl. -No: 6022 - - Baş rollerde : - -
imtiyaz sahibi Ayrıca: Sayın Bafbakan Bay Celil - -- - SİLVİA SİDNEY - HENRY - -

Nureddin Kimil Suner Bayar'ın Atina seyahati intibaları - -- - FONDA - -
Umumi Neşriyatı idare eden Gece nat 21 de: Ankara Palas orkes- - - Seans saatleri: 2.30 - 4.30 - 6.30 - -- - .... 

traaınm iıtirakiyle nefis varyete - -Yazı tıterl Müdürii - - Gece 21 de 1 - -Mümtaz Faik Fenik numaraları - - Programa ilaveten: Sayın Ba,bakan ı,,. - - '° Seans saatleri: 1 - 2.45 - 4.45 - 6.45 "11t11ır Bay Celal Bayar'ın Atina seyahati 
... 

Ulus Basımevi: Ankara gece 21 de intibaları 

Halk Eşya pazarında şimdiye kOdar görülmemiş ucuzluk sergisi açddı 
Bilmnmn giyim -' JCll'ijyle yapthr~ 


