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Günet 

Dü ü büy zelzelede rşehir 
civarında 1 O koy harab oldu 
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Hükümel derhal lüzumlu tedbirlerin 
allnmasını alakadarlara emretti ve 
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lacia yerine imdad hejelleri göndertti 
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Kızday yardıma koştu 
Dün memleketin oldukça geniş bir mıntakası büyük bir 

zelzele felaketi geçirmiştir. 
Saat 13 de büyük gürültii ile beraber hissedilen zelzele ma

alesef Kırşehire bağlı Koşker civarında 10 kadar köyde mü
him tahribat yapmış ve 200 kadar vatandaşın hayatına mal 
olmuştur. Zelzelenin merkezi, Sinop, Ulukışla, Yozgad, Ço
rum, Akdağ Madeni, Kırşehir• Arahsuo çevresi içindedir. 

H6cliMnin tafsilata! 
Kırıebire baib KC>fker nahiye.i müclürlüfünden telefonla, ge

ce yanımdan sonra alman raporda, dünkü zelzelenin en acıklı 
ve elem verici tafsilatı vardır. 

Devlet meteoroloji enıtitüaii barogralının kaydettiği 
zelzele çizgin 

Bu nahiyenin 10 köyünün evleri tamamen yıkılmıştır. A
dedleri kati olarak tesbit edilmiş olmamakla beraber, her 
köyde yirmi kadar insan kaybı vardır. Facia yerlerine hemen 
sıhi İmdad servisleri gönderilmiştir. -

İmar davô:mızda 
hükümetin rolü 

Bu felaketli haber, ıehrimizde büyük bir teessür uyandırmııtır. 
Batbakan Celil Bayar, Dahiliye Vekilimiz Şükrü Kaya bu elim 
hadiseye ka111 çok samimi bir alaka göıtermiılerdir. K111ehir va
liliğine ve merkezdeki yardım teıkilitına mümkün olan bütün 
tedbirlerin alınması için kati emirler verilmittir. Kızılay, açıkta 
kalan vatandqlamnızı barındırmak üzere çadırlar ve ııhi imdad 
heyetleri göndemıittir. - Devlet yapı işlerine dair bir anketimiz_:._ 

Yazan: N. B. Kı11ehir vilayeti kazalarından alınan malumata göre oralarda 
zayiat yoktur· 

h Etrafı.nız~ baliınız: Bina, yol, köp
rü, bara1, sılo, anıt, nizamlı §Chir ... 
esası ı ve güzel ne görürseniz - tarihi 
~ıyrncti haiz eski abidelerin istisnası 
ıle - hepsi cumhuriyetin eseridir. A
tatürk rejimi bir vatan yaratmak ve 
lc~rarlaşmak r.ejimi olduğu içindir ki 
Yuzlerce yılda tahakkuk ettirileme
Zlli§ ola_nı ?n be' ıyıla ıığdırabilmiştir. 

- Bız ımparatorluktan ne tevarüs 
ettik? 

-:-- Bir müflisin baftanbata tasfiye 
~~ılmek iktiza eden pasiften ibaret 
t~l~nsosunu. Bu bilansoda neler yok. 

Fakat bunu sayıp dökmek ümk"" 
-"d" m ~ -u ur? 

1 Yalnız bir tarafı ele alalım: Şehir
er ve devlet yapıları ... Yani hayatı
~zın çerçevesini tefkil eden şehir
. ve bunların kurulup güzellef!DC. 

:ınde örnek vazifesi görecek olan 
b evlet binaları... İmparatorluk bize 
Unları bir f i k i r halinde bile bı-

~ktnarnrştrr; hatta bunun zrddı olan 
~ıh.n~yetin serpintilerini bugüne ka· 

ar ıdarne edebilmiş olan kayıdsrzlr. 
ğ_ı~ ruhlarda ve dimağlarda yerleşrne-
11 ıçin ne kabilse hepsini yapmıştır: 
I:>evlet yapılarını birer israf eseri ve 
~hir planlarını da phsı hukuku ~ah: 
dıd eden birer bidat telakki edenler 
ınevcud olduğunu hayret ve rstırabla 
hala görrniyor muyuz? 

. Halbuki devlet yapıları derin hisae. 
~ılrni, tilrlil zaruretlerin ifadesi oldu
gu kadar devlet otoritesinin timsali· 
fehir planları iıe saadet ve refah için: 
d~ ~ıhatli yaşamamızı temin edecek 
butun unsurları ihtiva eden camia ni
zarnlarıdır. Devlet binaları yükseldik
çe, istisnasız herkes bunun için sevinç 
d.uYrnah, ve fehirler, planları daire -
•ınde geliştikçe şehirli ve vatandaş 
gururumuzu tatmin edilmi' saymalı. 
dır. 

1935 senesi haziranında kurulan 
Nafıa Vekaleti yapı işleri umum mü
dürlüğünde yaptığımız bir anket, bu 
husustaki çalışmaların ne kadar ve-

iç bakanlık, bütün vilayetlerden telgrafla vaziyet hakkında malumat 
istemiş ve felakezedelerin elemlerini ve iztirablarını takib için icabeden 
bütün tedbirlere tevessül edilmesini bildirmiştir. 

Zelzeleler etrafında aldığımız mütemmim telgraflar şunlardır : (Sonu 7. inci sayfada) 

---ı l' o:ıgadda : 

Ankara 
1 Yozgad 19 (Hususi) - Bugün saat 

bQ _ı L) _ on üçte yirmi saniye süren şiddetli 

Y"UK bir yer sarsıntısı olmuıtur. Ani ola-
(Sonu 7. inci sayfada) 

bir korku geçirdi 
bazı binalar çatladı 

l 

lkti.ad Vekaletinde ,atlayan duvarlar 

Geceki zelzele 
Dün gece saat biri çeyrek ge

çe tehrimizde oldukça ıiddetli 
bir zelzele daha hi11edilmi.,tir. 
Zelzele on saniye kadar devam 
etmittir. . 

Bu zelzelenin merkezinin de 
gene dünkü mıntakalar olduğu 
tahmin olunmaktadır. 

Büyük zelzeleler 
Ye ıelıelelerln 

' 

11kll ve sebeblerl 
Bugün yedinci sayfamız

da milyonlarca kimsenin ha
yatına ve büyük medeniyet. 
lere malolan büyük zelzele
lere dair taf ıilit ve zelzele
lerin tekilleri ve 1ebebleri 
hakkında genit izahat ve re
simler bulacalumız. 

. Dün. ankaralrlar, aenelerdenbe? ı · Saat on Uçü yirmi saniye geçe olan 
hıç_ tahıd olmadıkları bir tabiat hadı- ılk zelzele çok şiddetli olmuştur. Nor 
seııyle büyük bir heyecan geçirdiler: mal hayatlarının devamında olan an
Bir zelzele, yer aaraıntısı kelimesinin karalılar bu beklenmedik §iddetli 
mu~ayyelede bıraktığı en genif ma- sarsıntının t.esiriyle, evlerden. ainc-j 
nasıyle koca tehri biribiri ardından malardan, kahvelerden mekteblerden, 
iki defa ~iddetli ve soma fasılalarla dairelerden, sokağa fı;lamıılar ve fC 

daha hafif samı, aar.u.. (Som 1. iaci •yfaa}. ~-----mll!I---~ 

YBETTi 
• 

Fran•ız BQfvekili B. Daladiye gazetecilere izahat verirken 

İtalya, F ranaanın monıkere 
teklifini ıntlsait karııladı 
Fransız mahfilleri memnun 
Cekoslovakyanın Habeı ilhakını 

tanıması görüşmeleri kolaylaştıracôk 
l~lya ile, müz~eı:elere giritmek üzere Franaa'nın yaptığı 

teklıf, Roma da musaıd karıılanmııtır. Yakında bunun için ha
zırlıklara bqlanacaktır. Müzakereleri Franaa'nın Roma'daki 
maalaha~güzarı B. Blondel idare edecektir. Çekoılovakya'nın da 
Habet, ılha~ını tanımış . olmasının, anlatmayı kolaylattıracağı 
Roma da aoylenmektedır. Bu mesele hakkındaki haberimiz 
5. inci aayfamızdadır. 

İstanbul da 

Allnan tedbirlerle el 
meselesi kökünden 

hılledilmlıtlr 
n '· 

I stanbul vali•i ve belediye rei•i 
B. Muhiddin Ü•tünclağ 

lıtnbul valisi ve belediye reiıi 8. 
Muhiddin Oıtündai latanbuldaki et 
meaeleıi baklanda beyanatta bulun
muttur. Alınan tedbirleri izah eden 
bu beyanat 3. üncü aayfamadadır. 

Bayan Gökçen 
dün geldi 

İzmirdeki turizm bröveai alml§ olan 
Türkkuıu pilotlarına antrenman u
çutlarını yaptırmak U:rcre lmıire git -
mit olan Türkkutu bq öğretmeni 
Atatürk kızı Bayan Sabiha Gökçen 
dün akpm saat 17.10 sfa ,ehrimize gel
mittir. Bayan Gökçen yolda Kütahya.. 

--miiddot ~-. 

Fıltra 

Maziyi bırakahm ! 
Yeni türk a/labesinin henüz ODllO

cu yılına yaklaııyoruz. Alfabe inlcılf
bı için ilk müna~lar olduğu zamaıı. 
gazete ve mecmua satışlarının, uzua 
müddet, pek apğı bir sürüm rakamza-
da kalacağ1111 zanmdiyorduk. Kitab 
revacı için, biç arab harfi bilmiyenle. 
rin yüksek mekteblerden ~ıkacağı a
manı beklemek Jizımdı. 

lmdi, her ıey aksine olmuştur: Ga
zete, mecmua ve kitab, bu memlekette, 
kırk ~eneden beri değil, hiç bir vakit 
görülmiyen bir inkiıaf bulmıqtur. 
Şimdi 20 ile JO bin arasında sataa 
haftalık m~ualar var: Eski mecmu• 
acılar böyle rakamları rüyalarıada 
görmemiılerdir. 

ResmJ istatistiklere göre kitab ade
di 935 de J..618 den 937 de 2273 e çık
mıştır. Gündelik gazeteler ise, görül -
düğü Ozere, epiz bir tekamül arut• 
miş, eskiden .servet temin eden a
dedler, ~imdi, ancak masraf korur 11• 
garl mikdarlar haline gelmiştir. 

ÇIJnkD inkılab Türkiyesi, bir m#J
nevverler rejimidir. Okumayan ıçıa 
istiklttıl yoktur: Hiç bir millette misa
li görülmiyen ve kültür nizamrnı alt. 
üst etmesi pek tabii olan bir inkılibra 
onunca senesi içinde bu netice, hepi -

mizi sevindirmek lazım gelir. 
Kitab, gazete ve mecmua kalite

sine gelince, hepsi, §Üphesiz, ve pek 
tabii olarak, mazide olduğundan çok 
ileridir. Şu on sene içinde yalnız türle 
dilinin tekamülü, ondan eve/ki en ya -
kın on senenin nepiyatını bile ancak 
mizahçı/arca sermaye edinilebilecek 
bir iptidailiKe ve yavanlığa düşürmiif. 
tür. 

Ma7.i ile aksine kıyas edilecek biç 
bir ıeyimiz yoktur: Esasen onu geri -
de brrakmağı kendimiz için meziyt!t 
de saymayız. Bizim tenkidlerimiz, an
cak, varmak istediğimiz hedefle ara
llUZdaki mesafeyi ölçmekten ve ona 
erifmek için sabırsızlık duymakta 
doiıbilir. - Patay 
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Nasıl münakaşa ederiz ? 
Nurul1ah Ataç'la, tenkid mevzuu üzerindeki son münakaşamızın, 

başladığı gibi, dostça ve dürüstçe sona enniş olması beni sevindirdi. 
Çünkn, daha önce-, muhtelif muharrirlerlc aramda geçmİf olan müna· 
kaşalann hemen ekserisinin, hiç de istemediğim halde, mevzula müna· 
sebeti olmıyan bir vadiye dökülerek acı bir şekilde bittiğini gönnek ta
lihsizliğine uğramış, ve taraflardan biri ne kadar eyi niyet sahibi olursa 
olsun, teessüs etmiş kötü bir ananenin tesirinden kendini kolay kolay 
kurtaramıyacağmı anlamıştım. 

Edebiyat hayatımızda, hem de en tanmmıı muharrirlerimiz arasında 
öyle münakaşalar görmüşüzdür ki, ciddi bir mevzu üzerinde başla
dıktan sonra daha ikinci cevabta mevzu unutulmuş, ondan sonra karşı· 
lıklı bir söğüşme, her iki tarafın da haysiyetini kırarak alabildiğine de
vam etmiştir. 

Bugün hayatta olan nesillerin, dünya hadise ve prtlannın tesiri al
tında, dünkül~re nazaran çok daha asabi ve müsamahasız oldukları bir 
hakikattir. Bu noktayı göz önünde tutarak, yazılamruzda muhatablan
mızın haysiyet ve şerefine son derecede ihtimam etmeli değilmiyiz ) 
Fakat dikkat ediniz, münakaşalann gördüğümüz o kötü safhaya girme
si, en ziyade başkalariyle istihza etmek hakkını kendimizde gördi.iğü
müzdendir. En ciddi bahislerde, tenkidlerde, münakaşalarda, bahis et
tiği muharririn şerefi~i hiçe sayan tahammül edilmez bir istihza dozuna 
rastlarsınız. O yazıyı yazan, hiç bir ağır söz söylememiş, küfür etme
mİ§tir. Fakat, istihaanm küfürden de daha ağır bir hakaret teşkil edebi
leceğini dü§Ünmemiştir. 

Espri hünerlerimizi phısla alikalı olnuyan ahalara inhisar ettirme
yi itiyad edindiğimiz takdirde, dostlar arasmda sık sık teati edildiğini 
gördüğümüz ağır sözleri ekseriyetle önlemit oluruz. Bunun yanında 
dikkat etmemiz Jazmı gelen bir nokta ela, yalmz ileri sürülmüş fikirler 
üzerinde durarak, yazı sahibinin hüviyeti, fikir seviyesi, velhasıl şahsi 
hususiyetlerini bir fikri teyid edici deliller arumda bahee kanştırma
makbr. Her hangi bir bahiste bu en buit kaidelerden dışarı ilk çıkmış 
olan, muhatabmm karşılığı ne kadar ağır oluna olsun, münakaşanın al
dığı cereyandan ani meaul teWtki edilmek Jazmıdır, kanaatinde
yim. - YAŞAR NABi 

B. Tahsin Üzer 
Paristen geldi 

Umumi Müfettif 
doğuda yapılan 

itleri anlatıyor 
İıtanbul, ıg (Telefonla) - Paria'te 

bir ameliyat geçiren tıçUncU umumt mil· 
fettiı Bay Tahain Uzer İltanbula cel • 
mit ve nekahat devrini geçirmit ve 11 • 

bati iyileımiıtir. Birkaç gUn latanbW. 
da kaldıktan aonra Ankaraya hareket 
edecektir. B. Tahsin Uzer §U beyanat· 
ta bulunmuştur : 

••- Dofunun her tlirlü kabiliyetini 
kendi nam ve menfaatine olmak Uzere 
istismar etmek ve hiç bir kabiliyetini 
ihmal etmemek azmindeyiz. Şarkın 

baıhca sayılC&ll, süt ve saire gibi mah
IUllerini admi randımanlı bir bale ge
tirmek için muhtelif mUessescJer kunıt
muıtur. GUre kazasındaki l ooo mev· 
cudlu inek deposu tevıi editmetke, Er
zurum aygır deposu ve ıslah istasyonu 
en yeni uaullerle tanzim edilmektedir. 
1 S milyon litrelik süt mahsutilnün late
rilize edilmesi için icab eden tetkillt 
hazırlanmııtır. Bu yaz faaliyete geçile
cektir. Pamuk merkezi olan Ifdırdaki 
barajdan küçük ovanın sulanması için 
proje tamamlatmUJtir. tran transit yo
lunun itanallne çatııdmalrtadır. 250 ya
taklı Trabzon hastanesi, Jise binan, Er
surum. Bayburd, Gümil§hane, Kan 
balkevlerl, g8çmen evleri inp halinde -
dlr. İnhisarlar idaresinin bu havalide 
mevcud bina ve mUeueseleri de yeni
lenmek üzeredir. İmar bakımından gilt 
tUğümüz gaye, içtima! ve lktısadt p -
yelerimi.zle birleşerek ilerlemektedir." 

Sahilde bulunan cesedin bir 
ingilize ait olduğu anlaşddı 

fıtanbul, 19 .Telefonla) - Sahilde 
bulunan cesedin ingiliz tebaasından 
Antoin adında bir deniz ameleıine aid 
olduğu anlatılmıt ve ceaed morğa kal
dınlmrıtır. Ceaedde ölUmU intaç ede -
cek bir tesir bulunmanuıtır. 

Çeklerle ticaret görüşmeleri 
Çekoelovakya ile hükilmetimis ara

ımda önilmli%deki günlerde yeniden 
ticaret görütmelerine batlanacağı ha· 
ber verilmektedir. 

lstanbulda halk 
hamamlor1 yapıhyor 

İatanbul, 19 (Telefonla) - Belediye 
hazirandan itibaren fakir halkın kesif 
bulunduğu yerlerde halk bamamlan a
sacaJrtır. Fakir balkın buralarda yıkan· 
mumr temin edecektir •. 

Fındık ihraç edecek tlrketler 
Yurdumuzda faaliyette bulunup da 

merkezleri yabancı memleketlerde bu· 
Junan firketlerin faiz ve dividantları 
kartılıtında fındık ihraç etmelerine 
miiaaade edlmi§tir. Yalnız fındıkların 
siraat banbaından alınmau ,art ko
nulmu9tur. 

lzmir hava istasyonu 

Bir pist ve bir telsiz 
istasyonu yapılacak 

lmıir, (Huıusi) - Cumaovasında 
in .. edilen ıivil hava iıtasyonu mey. 
danmda asfalt pist vücude getirmek 
için tetkikat yapılmıftır. Pist için 
40.000 lira aarfedilecektir. Devlet ba
va yolan umum mildUrlilğU. Ankara. 
htanbul, Adana ve İzmir hava mey
danlarını asfalt yaptırmak için Lon
dradan tayyare ile bir miltehasaıa ge
tf rtmiftir. 

Mütehassıs; Ankara ve İstanbul 
tayyare meydanlarında tetkiklerini 
yapmıı ve tzmirdeki alikadarlara ve. 
rilen direktif Ü%erine İzmir tayyare 
meydanında da tetkiklerde bulunmu9-
tur. Yağmurdan derhal çamur haline 
gelen lzmir sivil tayyare meydanın
da pist yapılmadıkça her mevsimde 
tayyare eeferlerinin muntazam 'ekil
de tanzimine lmkin olmadığı anla~ıl
mıftır. 

Meydanda bir de telsiz istasyonu 
inta edilecek, bu iıtaıyonda buluna. 
cak gonyimetre makinesiyle uÇUf ha
linde bulunan tayyarelerle görilfüle
cek, yerleri Ye hava vaziyeti teablt e
dilecek. bulutlu havalarda tayyare 
meydanı ll.zerlndeki bulutun kalınlığı 
ve alçaklıiı bildirilecek ve tayyarele
rin tehlikesizce meydana inmeleri te. 
min ol•·nacaktır. 

lanlr tayyare meydanında inf& e· 
dilen hangarlarla hava istasyom• bl
numm kabul ke,iflerl bugUnlerde 
yapılacaktır. Meydanda benzin depo
lan da lnp ettirilecektir. 

&amfi, kllab Ye torba kliıdı 
Daaka gazetede gaute ve kitab 

kAlıdlarıadan kese kAğıdı yapılma. 
anın 7aaalı edileceğim okudum. 
Autol Fraarın bir eserinde bir j. 
lim aadir bir kitabın ehik sa.yfala
rnu anr, arar, bulama% da aoara da· 
flbılir: Bu )Papralılardaa §imdi kim 
bilir bangi dQlljnda kQ/ih, ya.lıud 
hangi kavanoza kapak yapılmı§tırJ 
diye. 
· ismini batrılıyamıyorum, meıhuı 
alman romaacrlarından birisinin de 
§Ab • eserinin baırna dalıa basılma
dan dnce böyle bir kasa gelmi§tir: 
Adamcaıu, canı srluldıfı bir ak

pm, 7eai geldiği bir pbrin kasa· 
bu11Jda adam alullı sarhoı olur; er
tesi sabah uyanınca, bir de bakar ki, 
bir kitabcıya satmak azere yanına 
aldığı mQaveddelerin yerinde yeller 
esmektedir. 

Fakat o 6'Ja yolda yemek için bir 
bakkaldan atın aldığı öteberinin 
nrıldığı kiğıdlara dikkat eder: Jcen. 
di miJ.sveddeleri I 

Bunları bakkaldan teker teker sa
tın almak suretiledir ki alman ede
biyatı ~ıhur eserlerinden birisin
den mabrum kalmamıJtır. 

Gazeteci, muharrir, müellif gibi 
ki~eler içia üeriade bu kadar e. 

ULUS 

[~Q 1 Rakamlarla Türkiye 

Birleşik resim sergisi 
önümüzdeki haziranda Kültür BL 

kannn.ı.z Saffet Arıkan'ın himayesin
de Ankara Halkevinde birle9ik res
samların sergisi açılacaktır. Geçen 
sene de aynı aylarda açılan sergide çc:ıC 
kıymetli tablolar vardı. Bu sene de 
zengin eserler bulunacağı lSğrenilmit 
tir. 

Sergiye giizel sanatlar birliği, 
müstakil ressamlar ve D grupu res
samları "tirak etmektedir. Her te
şekkül kendine mensub ressamların 

sergiye girecek eserini kendileri in
tihab etmektedir. 

· B. Alf red Korto bu akşam 
Balkevinde ilk konserini 

verecek 
BUylik fransız sanatkln piyanist B. 

Alfred Korto bu sabah İltanbuldan 
tchrimize gelmiş olacaktır. Sanatldr 
ilk konserini bu akşam halkevinde 
verecektir. 

Türkiyeyi ve türkleri çok seven B, 
Korto, her daveti kabul eden profes
yonel ruhlu kimselerden değildir. Kı
zılayın davetini büyük bir nezaketle 
kabul etmiı olması bile Türkiye hak· 
kındaki sempatisine delildir. Bundan 
başka memleketimizde vereceği kon
serlerde türk sanatkirlarile birlikte 
çalmakla da, onlara olan itimadını ıöa 
termiş bulunmaktadır. 

B. Alfred Korto henüz yirmi yaşın.. 
da iken Bayruth tiyatrosunda p.n kıs
mı şefi olmuıtu. Wagner tarafmdan 
kurulan en kuvvetli alman tiyatroeun
da yirmi yaıında ve üıtelik ecnebi o
larak bir mevki kazanmanın bUyilk bir 
zeka ve sanat delili olduğuna göre hü
kümet merkezimizin sevimli miaaf irL 
nin, müzik sevenlere çok fibel saatler 
yaşatacatı muhakkaktır. 

lamutıy 

encümenlerinde 
Kamutay Encümenlerinde dün ata· 

ğıdaki mevzular müzakere edilmiıtir : 

Adliye encümeninde ı 
Diyarbakır mebusu ıeneral Xbım 

Sevüktekin ve Enurum mebueu Şük
rü Koçağın, Milll müdafaa veklletinde 
".zat itleri aon tetkik mercii encümeni" 
teşkili hakkındaki 2515 sayılı kanunun 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tekli· 
fi müzakere edilmiştir • 

Ar:1uhal encümeninde ı 
Encümene tevdi edilen arzuhaller

den ruznameye alınımf olanlar hakkın 
da vilayetlerden ve encümcnlerden ge· 
len ccvablar tetki.k edildikten IOllra 
bu arzuhaller karara bağlanmıttır. 

Dahiliye encümeninde : 
Köy kanununun bazı maddelerinin 

değiftirilmeaine ve mezık~r kanuna ye· 
ni hükümler eklenmeaine dair olan ka
nun l!yihaıının mmakereeine devam 
edilmi.ftir. 

I ktıaad encümeninde : 
İstanbul viliyeti et ihtiyacı için ha· 

riçten id.hal olunacak kasaplık hayvan· 
lardan alınan gümrük resminden ya· 
pılan tenzilitın tasdiki hakkındaki ka· 
nun layihuı mU.zakerc edilmittir • 

Maliye encümeninde : 
1 - Trabzon mebusu Mitat Aydı· 

nın, askeri ve mülki te.kaild kanunu
nun 46 ıncı maddainin tadili hakkın
daki kanun teklifi 

T. I.? 

Kurun rasetealnin renç Ye yeni 
frkracıaı Hikmet Münir (izzet) 
bizim "Yankılar" daki "T. I." im
zaunm kim• aid oldufuna pü 
merak edermit; evelki ıün bunu 
tair Baki'nin bu aütunda çılmıq 
bir mı•aım berbad eden bir fık
rauncla yazıyordu. 

Halbuki methar i.nriliz pzete
lerinden bitjainin kronikörünü 
takliden bu fıkraların batma konu
lan "Vakit ,urdu" nda Uı kar-

detlerden tutan da miiretb'hhane
ye kadar herkea .. T. I." nin kim ol
dafana bilir. Gmç mabarrir btm-

Köylerimiz 
Dajmık ve az nüfualu köy, bllıan. 

ma programmm hiç iıtemediii ve ara
madığı bir teYdir. Mekteb, muallim, 
kollektif çalııan makine, yol, modern 
ev; bulaaa bütün kalkınma faktörleri. 
daim.ık ve ufak köyde yer bulmneınak· 
tadır. 

935 nüfuı sayımına ud olan mufu. 
sal neticeler, köylerimizin büyük kııım
nm daiınık ve az nüfuslu olduğu hak
kındaki kanaatlerin pek yerinde olma
cbiım göatermittir. 

Nüfusu 1 • 50 arasında 966 köyü. 
müz vardır. Burada 34.353 vatandat 
ntamaktadır. sı. 100 aruında 2903 
köy vardır. 

Nüfua nisbeti çofaldıkça rakamlar 
da yükselmektedir. 101 • 150 araaında 
3935 köy vardır. Ve bu köylerde 
497.498 nüfua yqunaktadır. Nüfuıu 
151 • 200 araamdaki köylerimizin nüfus 
aayııı 748.015 dir. Ve bu köylerimizin 
la)'lll 4270 dir. 

201 • 250 nüfuılar araımdaki 4092 
köyde 919.135 vatanda.t oturmaktadır. 
Bu köyler, memleketin bütün köy sayı· 
ımm yücıde 7.4 ünü tetkil ediyorlar. 

Albncı grup, 251•300 araamdaki 
köylerdir. Sayısı 3359 olan bu köyleri· 
nüzde 922.084 nüfus yqamaktadır. Nü
fuıu, 301 • 400 uumda olan köylerde, 
bütün köylerde Y•taY•n nüfuımnuzun 
yüzde 14.9 zu olan 1.835.451 nüfuı ya· 
ftyOI'. 

Geride iki grup kaldr: Nüfuelan 
401 • 500 anamda olanlar •e 500 den 
fula bulunanlar... 401 • 500 arasında 
olan 3.293 köyümüzde 1.489.181 nilfua 
vardır. 501 elen fazla olan köylerimizin 
aayuı 6766 dır " burada 5.647 .852 ••· 
tanclq yapmaktadır. Bu rakam, Tür • 
lciyenin bütün köylerinde yapyan nü • 
fuıun yÜzde 45.7 sidir ve en bayındır 
köylerimia, nüfuau 500 den :rukan olan 
bu köylerimizdir. Bu rakamlar, köy kal
kınma aavq11111zda bizim için en kuv -
vetli mesnedlerclir. Kamutay encümen
lerinde tetkik edilmekte olan kÖy kamı
nunun bazı maddelerini tadil eden pro
je ile köy itlerimizde yeni tedbirler a
bnmaıı nüfuıun tnpl•mna•ım temin e
decektir. 

iı celYeli YermtJll 

mlesseselerln muafiyet 
ruhsllnllnelerl ılın1eılr 

Teşviki sanayi kanunundan istifade 
otmekte olan sınai müetaeseluin bu 
kanun ahkamına tevfikan her takvim 
seneıinin ilık iki ayı nrfmda iktiaad 
vekaletine it cedveli vermekle mükel
lef olduklanndan 1937 sene.i if cedvel
lerini bu müddet zarfında vermiyen 
müesseselere yine bu kanun mucibin
ce iktiaad vekileti tarafından ahiren 
yazı ile tebliğat yapılmlf bulundutun
dan bu tebliğat üzerine de cedvellerini 
alakadar makamlara vererek verdikle
rini de ayrıca vekilete bildirmiyen 
mlleueselerin kanunun 315 ıncı madde
si mucibince muafiyet ruhsatnamele
rinin iatirdat edileceği haber alınmıt
tır. (A.A.) 

Z - Kültür bakanlığına bağlı ertik 
okulları mütedavil aennayai hakkın· 
daki kanun layihası mli%akere edilmiş
tir. 

MUli Müdafaa encümeninde : 

Askeri hastaneler için yeti9tirilecek 
hasta bakıcı hemşireler hakkındaki ka
nun liyihaaı müzakere edilmiştir. 

lardan herhangi birisine eoraay
cb, ona bu imaanm o razetede yıl. 
harca fıkra yamuf eaki bir arka· 
clqa aid oldafunu söylerlerdi. 

Yoba renç arkadat. "arifane" 
bir "tecahül" mü yapmak iatedi T 
Pek anlqılmı,or ama .... -

Tur/a ! 

Eald yahudiler, kendilerindm 
bafka11 tarafından ke.ilen etleri 
turfa sayar ve y ... ezıer 

Almanyada da yahudilerin U. 
raat itlerinden uzaklaıtmlma.aa 
hakkında yeni bir karar almdıillll 
öfreniyonız. 

Şu halde Nazi dinine menaub ~ 
lan Aryan'lar da Jahudi elile di
kilmit hububatı turfa aayacaldar 
elemektir 1 

Demir muhafızlar t 
. 

Romanyada "Demir mahafıs-
ıar. ı teYkif etmifler. Bunlar, ..,_ 

20-4- 1938 

Yeni petrol arama programı 

Diyarbakırda nıüaaid petrol 
enıarelerine rastlandı 

Bu sene bir çok mıntakalarda petrol 
aramasına devam edilecek 

f 

YurJJJa petrol aramalarından bir görünüı 

· Alakalı makamlar, memlekette petrol arqtmnalan için yeni 
bir proıram bazırlamıılardır· Bu program bet senede tatbik edi
lecektir. Bugüne kadar yapılan &rafbrmalar topraklarımızda 
petrol kaynaldannın meTcudiyeti hakkındaki kanaati kuvvetlen
dirmiftir. 

Bugünkü 
Kamutay 

Kamutay bugün toplanacaktır, ruz
name ıudur: 
Riyaset divanının heyeti umum/yeye 

maruzatı 

1 - Sayın üyelerden bazılarına izin 
verilmeai hakkında Büyük Millet Mec 
lisi Riyaseti tezkeresi. 
Dahili nizamname mucibince bir defa 

müzakereye tfbi olan maddeler 
Yo.zfat mebu.u Emin Dramanıa, ar

zuhal encilmeninin 13 - IV. 19315 tarih
li haftalık karar cedvelindeki 253 sa
yılı kararm umum! heyette mU.zakere
aine dair takriri ve arzuhal, sihat ve iç
tiına! muavenet, maliye ve bUıdce encU
met'ılerl mubatalan • 
J klaol mlJsalıerelll yapdacalt maddeler 

Gümrük tarife kanununun altıncı 

maddesinin 1 numaralı bendinin son 
f ıkraamın değiştirilmesi hakkında ka· 
nun liyihuı ve gümrUk ve inhisarlar 
ve büdce encümenleri mazbataları. 

X Maliye encümeni, umumi heyet 
iç.timamdan aonra toplanacaktır. 

X Dahiliye encümeni bugün Heye
ti umumiyeden sonra toplanacaktır. 

X Arzuhal encümeni yarın umumi 
heyet içtimaından sonra toplanacak -
tır. 

İımlrln ziraat kongresine 
göndereceği rapor haz1rllM• 
İzmir, 19 (Telefonla) -1'ugiln l.z

mir kaymakamlariyk1fifer alikalı sat· 
lar, vali B. Faır:ll Gülecin bqkanlığında 
bir toplantı yapmı,lardır. Toplantıda, 
bmir viliyetinin ziraat kongresine gön 
dereceği rapor tetkik edilmit ve kon • 
grede bulunacak murahhaalar tesbit o
lunmuıtur. 

l 11t.anbul otobüt1lerl r 
l.t.anbuı raaetelerinde çıkan bir 

İlltatiKile ıöre tehir otobüsleri 
937 aenelİDde 9 mil1oa 1olca t&fl
llllf. 

Bana kalına ha btatiatik ektik· 
tir. Bir de otobüa yüzünden kaç 
da.& açdcbtı, bç kitinin mah
kemeye rittiii, iatidalara kaç ku
nqluk pul yapqtmldıfı ela be..b· 
lamnalıydı 1 

V t1ı üaıe altı elbiae 

latanbal poliai, üat üate altı kat 
elbiae ıiymif bir adamı yakalam11 
'" mahkeme kendiaini akı ay hap
ae mahkmn etmiıtir. 

Bereket ki adamcafıs, on iki 
kat elbiaeyi üat Ülıte ıiyememit; e
iw oaa yapaaydı tam bir aene bü
küm riJec*di l 

1 Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, 
petrol arama işleri için yeni aletler al
maktadır. Eldeki 90 tonluk vinçler 
yerine 200 tonluk büyük vinçler alına
caktır. 

Petrol arama grupu tefi B. Cevad E
yüp Tapnan. arama mıntakaları üze
rinde yaptılı tetkiklerden ovcliai gün 
fehrimize dönmüştür. 

Bugüne kadar petrol arama işleri
miz için bir buçuk milyon lira para 
harcanmı9 bulunulmaktadır. Elde edi
len kanaat, bu araştırmaların müsbct 
olarak neticelenmesi ihtimalini bir 
hayli artımu,ıır. Arama mıntakaların
da era.ıinin tqekkülleri, etrüktür va
ziyeti, bu aramalar neticesinde .zengin 
petrol kaynakları bulmut olan birçok 
memleketlere göre daha çok müsaittir. 

Bu H~e arqtırma yapılacak olan 
mıntakalar araaında Silrd vilyeti dah~ 
llnde Mahmud Bojuı. Pikal, Eepa
naka ile, Ce%lrenln p.rkı, KeMut,. ~ 
ma mıntakaları vardır. Ayrıca Hermi&
te iki sondaj daha yapılacaktır. Sondaj 
ifleri çok irısalı bir mmtakada yapıl
dığından çahpııalar, çıetin safhalar 
göstermektedir. 

Basbirin kuyusundan 1327 metrede 
au bulunmu9, petrol çıkmamıştır. Mü
reftede 125-300 metrede 8 sondaj ya
pılmııtır. Burada benzinli gaz bulun
muş ise de sahasının küçük olduğu an
la9dmı9tır. Vanda küçük bir galeri a
çdmıt. bir iki ton kadar petrol bwun
muştur. Mıntakanm pek elverişli .,,. 
mamasına rağmen tetkikler r~'lam e
decektir. 

Hermia kuyusu~ 900-910 metrede 
hava gazı bul.J .. .ımuş ve bu gazla maki
neler iJr1 uç hafta çalıpnıflardır. Bu
raıla muhtelif petrol emarelerine rast
lanmıştır. 

Diyarbakırda oldukça g\lzel mayi 
petrol emareaine raatlanmııtır. Kuyu• 
da çok su olması aebebiyle bu seviye
nin arqtırılmuı, kuyunun IOOU sayı
lan 1000 metreye varıldı.ktan ıonra tet
bit edilecektir. 

Gürbüz cocuk musabakası 
Gürbli% tilrk çocuğu müsabakası 28 

niıan 1938 perfembe günü saat 14 de 
Çocuk Eairıeme Kurumu Genel Mer
kezi salonlarında yapılacaktır • 

Dün hava bulutlu a~I 
Dün tebrimizde bava umumiyetle 

bulutlu geçmiştir. Rüzgar garbtan bir 
metre kadar hızla esmi9tir. En düşük 
ısı ııf ırın üetünde l, en yüksek ısı da 
17 olarak kaydedilmittir. Yurdda ha
va Ege kıyılarında kapalı ve yağışlı 
Trakyada kapalı, diğer bölgelerde u. 
muıniyetle bulutlu geçmiştir. 

Yirmi dört aaat içindeki yağışların 
karemetreye bıraktıkları su mikdarı 
Ell.zizde 5, Sinobta 7, Rizede 8, Sive· 
rek'te, Döryolda 34, yağıılar diğer 
yerlerde de 1-4 kilogram arasındadır. 
Yurdda en dütük ısı sıfırın altında 
olmak il.zere Bolu ve Vanda l, Kars
ta, Ulukıtlada 2, derecedir. En yük· 
sek ıeılar da Edirne, Çorlu, Bodrum 
ve Malityada 17, Antalyada ve Diyar· 
bakırda 18, Kocaeli ve Adanada 20 
derecedir. 
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Çıkmaz i~inde bir deYlel İgniliz - İtalyan 
Eğer Amerik.adaki devlet aUtemi 

de meeela Franaada olduiu gibi, 
Parbnanter olsaydı, son sene içinde, 
Roo.evelt hükümetinin hiç olmazsa, 
iki defa istifa etmeei lazJmclı ! Birin
ci defa, yüksek mahkemenin ..Iahı 
hakkındaki layihayı mecliae kabul 
ettiremediği için. ikinci defa ela dev-

Japonlar Hişien şehrine 
karşı taarruza geçtiler 

Filistin için 
yeni bir proje 

Memleketin hiç bir ,...inde hiç 
kimseye Ulus İçİIJ abone " ilin 
kaydı ve idaremiz.._... pua al
mak ve teahhüde siritmek aaWıi
yeti ftl'ilmemittir. Ba haauata her 
kim, elinde ~ tanfmclen 
muaadclak abone ve ilin toplama
ğa aalihiyetli vesika olmaksızm 
müracaatta bulunana hemen 
kendilerinin sahtekar olarak 

ınlıpnas111dan sonra! 
CUMHURlYET'te B. Yunus Nadi 

İngiliz - İtalyan anlqmaaında A vua
turya meselesinin az çok tesiri oldu. 
ğunu, fakat bu anlaJl!lanm §İmdilik 
Almanya aleyhine müteveccih bir 
vaziyet tıqanadığını anlatan ve an
laflllayı tahlil eden bapnakaleainde 
ezcümle diyor ki : 

letin icra kuvvetini ıalah hakkındaki K 1 b • h b 1 ~yımecliat.enıeçiremediiiiçin. an ı ır mu are e o uyar On senelik bir 
mütareke yapılacak 

polise haber verilmelerini rica ede-
riz. 

F.U.t Amerikadaki devlet aiatemi 
a-limenter olmadıiı cihetle, hükümet 

~::;..:~~:::!~ ... ~ Japon baıbakanı ıimdilik 
rika'nuı devlet ine'mnizmau çıkmaz 

\......__,,, ______ ..._ ________ _,,_,~ 
KudU., 19 (A.A.) - Arab "Addi

faa" gazetesi, lord Samuel'in Filistin
de yaptığı son tetkikat neticesinde 
yeni bir proje hazırlamakta olduğu- • 
nu yazarak bu proje hakkında afağı
daki taf1ıilatı vermektedir: 

(ekoslotaba· habel 
''- İngiliz - İtalyan anlaJDUlaı cid

di sayılmak lazımclır. Çünkü lngil
terenin ltalya aleyhinde huauai bir 
dütünceai yoktur. Biricik ihtilaf nok
tası olan Habefiatan emri vakü in.. 
gilterece de kabul edilmit olanca 
kalya için nlgiltereden gelebilecek 
herhangi bir tehlike cidden ve b&» 
katen mevcud değildir. İtalya ift• 
kendi karııaında böyle olan lngilte -
reyi ken.di heaaıbma temin eyli,or. 
Bu teminatı ciddi kabul etmemeie 
aeıbeb yoktur. 

içine girer: Tetri kuvveti, icra kuvveti- J•ıtifa etnıemek m•yetin• de 
lain faaliyetine mani olur. icra kuvveti 

ilhakını tanıdı ele lefri kuvvetine engel olur. Ve her Hankov, 19 (A.A.) - Çin tebliği: 
İlci. orsan da felce uirar. Amerika dev- Mühim takviye krtalarr alan japon-ı--------------
let ınekanizmaamm böyle çdnnn• gir- lar bu sabah, Hitiene kartı tiddetli R d 

"On senelik bir mütareke yapıla

cakıtır. Bu müddet csnaunda yahudi- Roma. 19 (A.A.) - Çeka.lovakya el
lerin nisbeti yüzde kırkı geçmiyecek- çisi bugün hariciye nazırı Kont Ciano
tir. İngiliz mandası idame olunacak yu ziyaret ederek Çekoslovakya hükü
ve gerek arablar gerek yahudiler bir metinin, Romadaki milmcuilini "İtal
nevi mu·h,tariyetten istifade edecek- ya kıralı ve Habctistan imparatoru" 
lcı-dir. Bir tetrii meclis seçilecek ve nezdine murahhaa olarak telakki etti
bu mecliste arablarla yahudiler mü. ğini resmen bildirmiftir. 

diii çok defa vakidirı Wileon, Pariate bir taarrun geçmişlerdir. Kanlı bir omanyQ a 
\'eraay sulhunu imzaı.dıktan sonra muharebe cereyan et~ktedir. 
Alnerikaya döndüiü zaman, böyle bir Kantona gelerek bombardıman et
~yet karıısında kaldı. Ve ikinci dev- mek istiyen 61 japon tayyaresinden 
'-'inin eon iki senesini tetkil eden 1919. yedisi avcı tayyarelerimiz tarafından 
"- 1920 seneleri içinde Amerika devlet dil§ilrülmliştür. 
~ felce ujradı. Hooftl"in 
IQn iki senesi de öyle oldıı. Tetri ve ic
.._ orpn)amun ihtilifmdan dopa bu 
'-:iyet zaman zaman tekerrür etmek • 
le beraber, Rooaevelt idaresinin böyle 
lıiı- çığıra düteceii beklenmiyordu. 
~ cumhur reisi 1932 9eÇİmİnİ ka
- ekseriyetle kezanmqb 

Şamrde 

Şansi'de kıtalarımızın mütemadi ta· 
arruzları önünde japonlar aiır zayi. 
ata uğramışlardır. Bu cephede Japon
lar mart ayı içinde 15 bin kiti kaybet
ınitlerdir. Gene mart ayı içinde düt
mandan iki bin beş yüz tüfek, üç top, 
~ tank ve mühim mikdarda cephane 
aldık. 68 japon esiri de elimize diif
müştür. 

Preru Konoye l•ıl/a 
eımiyecek 

ikinci devresini tetkil eden 1936 se
Sİlnini iae daha büyiik bir ekseriyetle 
lr.zandı. Bundan batka meclisin dört 
)\iz kadar azaıından üç yüz kadarı 
IEencti partiıine men1Uptur. Ayan mec:
liıinde iki sülüı ekseriyeti vardır. J>e. 
lbek oluyor ki kendiıi kahir ekseriyetle 
ctanhur reisi seçildiği aribi, mebuaan ve Tokyo, 19 (A.A.) - Prens Konoye, 
lyin mecliılerinin iki ıülüs ekseriyeti istifa etmemefe karar vermiıtir. 
lrendi partiıine mensuptur. Bununla Prens yirmi i.ki niun tarihinde yapı
.... r, Rooae.-lt, son sene içinde ehe- lacak olan kabine toplantısına ittirik 
llbiyetli ....,ete üzerinde iki defa eblli· edecelrtir. 
rette 1'aİnü§lır. Bu karar, gazetelere ~le bir bül. 

Kendi parti mensuplanndan bir Jaı- ten ile bildirilmiftir. 
lnı1Ull muhalefete iltihak etmelerine "- Bana diltne vazifeleri tamimyle 
lebeb olan bu dehıki ihtilif, icra kuvve- mildrikim, fakat ay başmdanberi srh
tinin ıslahı hakkındaki Jiyihadan doi· ht vaziyetim dolayısiyle yataktan çık 
'!buftur. Bu ıslah tefebbüaiinün eski bir mamak mecburiyetinde kaldım, bir -
t.ırihi vardır: Amerikada yirmi betse- kaç gtinlük bir nekahat devrel'inden 
lleclenberi, her cumlııur reisi icra or&"a- sonra vazifelerimi iyfa edebileceğime 
bam ıslah etmeie tetebbüs etmiıtir. Fa- kanaat getirdim. Bunun U.Zerine der
Irat layiha fa .. bu aebeMe mecliae ıe- hal millete hizmet husuamda1d ç&
ı-. 8irbs .W. da pllaİf " pri lıpnalarımı tecdid etmeie karar ver-
aitmiftir .......... ı.lahat 1&7'h--nm dim." 
teferruatına giriıecek defiliz. Bana il- iyi mal<Umııt almakta olan mahfil. 
ham eden dü§Üneıe, icra kuvvetini teıkil ler, Prens Konoyenin beyanatmm keıi 
-'en _........ ..._ .a.-.lldi_cı.., diainiıı butalılt bqlıyalrdan beri 
'-nn. tani• ... Ilı 1 altı.o .:::.. 16. d 2 

2 Clll' 
1

•• - ,,._ 'INlllStM 
.........._kanunu vardır. Ameribda ~kmtlf ~lan endl!9 w lnısuNwrlula 
L ... -tI dew• fk ... • bir kmm yük- gıderecegini bildırmelctedlrler. Bu 
""1kUIDe er gtf ı :T.., n kab" . "t .. takri 
lelı memurlar da deiiıir. idare nokta- mah ı ler ıne~ın otorı esını:o ~ 
llladan mahzurla ıörülen bu aiıtemi il- ye ve harici vuı>:ete kartı .. ~ 
.. ederek yerine daimi mr bürokrat Si• için inzibatı teşdıd e~k ~~uı tıd
•..L !•---- dil • d- ·· _, __ ,_. di cletli icraatta bulunacagı mu.taleum-._.. maıuı:ı e ıneaı UfUDUHDl:IU.e r. 

'l"eldif, dolayısiyle, Cumhur reisinin u- dadırlar. 
llbiyetlerini de senifletmektedir. itte Japonlar ÇirKle ıiper lıarbı 
"-elisin reddettiii teklif budur. Bu ha· .__.ı.J19• 
~ dikkate liyık olan tarafı pdur ya~ 
~ ıno..]i._ l&yihaya lf)ahata imdıiı Tokyo, 19 (A.A.) - Japon adverti-
lçın delil; c.nlaar reisi tarafmdan tek- ser, ÇincSe büyüık harekit icraaı sure
lif edildiii için Nddetmektedir. Yani tiyle yapılan muharebe yerine müda
doirudan doira:ra Roo.nelt'e kartı faayı kolayl .. tıran siper muharebe.i
İtimadsızbk ifade ediyor. Ve 1Mt7le ol- nin kalın olmut olduiunu kaydeanck
cluiu içindir ki nzi~t nazik, hatta t.h- tcdir. 
ilkelidir. Bunun ehemiyetini anlamak Şugai Şoeyo, Japonyanın Çin an
için R~t'in iktıdara geldiii arün- l~lığını ancak Hri bir muharebe 
clenberi talo1t ettiii siyaseti hatırlamak ile ve milletin bütün kuvvetlerinin ay
lcüidir. Mal\ımclur ki Rooaevelt, 1932 nı hedefi i&tilıeal için ZQeUi birliğinde 
lenesinde iktidara seçtiii ....,.n, Ame- bulunması takdirinde hallcdilebilece
tilu. bir buhran içinde idi. Camiam rei- ği mütaleaamı ileri aünncktedir • 
Iİıün bu bulıram önlemek için .W.iı Bir japon tebliii, LincYinin tama
~irler yüksek aermayeyi güc:endir • men iıgal edildiğini bildirmektedir. 
llııittir. Binaenaleyh Amerikada bir ta
t'dtan itçileri himaye eden cumhur re
İai, diler laraftan · _nnaye mücade-
1._ bqlamıftır. Rooaevelt aennaye ile 
ltaicadel ..... ~ka halkmm itima
cba.a mazhar olmuttur. 1936 seçimi de 
1,.. itimadın tezahürüdür. Fakat 1936 
~iminde büyük ekseriyet lrannen ve 
~inla mcbuaemn iki silüs ekseriyetini 
~eden Rooaenlt, bu seçimden son
~~ vaziyetini kaybetmittir. Bunun 
""'"8cİ emaresi yüktek mahkemenin IS

~için aririttiii te19bbüstür. Dütman
..,. bunu Amerika demokrasisini yıka
~ bir tedbir 1r1Di aröatererek mecliste 
.. IC darbeyi VUl'lmlflardır. Bundan son
"' Rooaevelt efsanesi iflis etti. Meclis
'-~ teklifleri kabul edilmemeie bat 
ı.._ Şu ve bu küçük tedbir reddedildi. 
p llcat bunların büyük ehemiyeti yoktu. 
~~panm parlimenter devlet sistem
"'lll'lncle itimad ileri sürecek kadar ehe
~etli Dl8lele ıeçen hafta reddıedilen 
!'riba idi. Bu Jiyihamn recldeclilmesi 
~ rikaek ...,...,,. ilerden beri uira • 
flrordu. ba ajurda aarfedilen milyon-
'--kimler tarafından nrilditi malmn 
delildir. Fllkat çok masnfb bir siyasi 
~~el4!_ yapıldıiı enlqılırmktadır. Ve 
• ......._.t'in düımanlan muvaffak ol
~1-rctır. J..lyihanm reeldi, Roo.evel
tba Pt<eatijine indirilmit afır bir clerbe
dlı-. Falr.at Rooaeveit, kendisine mahsus 
~tle mücadeleye devam ediyor. 
..: ..... içinde aJinm üçte biri, mehua.....::.liainin de tmrwnı için seçim ya-

• Cumhur niai bu seçimde ken-t- deha aacblc DlllD&edlerin aeçilme
~. B ... am..U.k olup 

Mekaikada demirJol 
kı..nnpanyalan da 
iıtimllk eclilecek 

.ı.'4evyork, 19 (A.A.) - Mebika mat
buatı tarafından verilen haberlere g6-
re Kardenu hükümeti timendilfer 
kumpanyalarını da .atın almak ıauv
vurundadır. 

Söylendiline ıöre, Kardenu parla
mentoya, demir yol sendikalarının ti
mendüf erlerin müdüriyet ve ifletmeıi
ni deruhte etmelerini derpiı eden bir 
kanun liyihası tevdi etmiftir. 

Petrol kumpanyalarına 
1'el'ilecek uuminaı 

Mekaiko, 19 (A.A.) - Mebuan ve i· 
yan meclisleri, devlet taraf ınıdan ku
yuları istimllk edilen petrol kumpan
yalarına verilecek istimlik bedelinin 
ödenme.ine tabais edilmek iiure 100 
milyon pezosluk da,hili iati.kru proje
sini ittifakla taavib etmiıtir. 

olmıyac:atı ancak aeçimdea eonra aala
tdacektır. Munffa oluna, uami it 
seatleri, upri iicnt ıibi eosyal reform 
kanunlamu ıeçirebilir. Munfflık ola
mazsa, Vilson'an 1919 w 1920 ........ 
rinde ve Hoover'"m de 1931ve1932 ... 
nelerinde olduiu 1r1"W Almribda deYlet 
mebni:anan 9...._ ip.de boeaht• 
c:aktır. 

Demir muhalıılar reisi 
6 aya mahkOm oldu savi azalıklara malik olacaklardır.,, B c· ç k ı ..ır.. • 

Bu tafsilatı veren "Addifaa., gaze- İ ay ıano, e o. ov-,.a sefırine 

lngilterenin ltalya ile anlapna.u, 
Fransanm da lngiltere ile anlqma -
aını zaruri kılacaktır. Meseleler ay -
nıdır. ltalyanm iapanyol tamamiye
tıi.ni kabul etmeai ve Akdeniz emni.. 
yeti için aöz vermesi Fransayı ela 
tatmin etmek lazım gelen aebebler • 

tesi, lord Samuel'in eyvelki mutedil talya hükümetinin memnuniyetini 
planından vaz geçtiğini ve projesinin bildirmigtir 

frm1ı•••lirl 
Romanya nazileri son 
"kozu oynamamıılar 
BWueı, 19 (A.A.) - Son zaman -

larda yapılan tevkifler, yan relımi bir 
menbaıdan tasrih edildiğine göre, ilci 
nevidir: bunlardan bir inamı ellerinde 
meıru olmıyan surette ailih bulundur
duldan için tevkif cdilmiflerdir. Bun
lar hak.landa adll takibata bqlanmıştır. 
150 kifidcn ibaret diğer kwm ise halkı 
heyecana dil§ürecc.k beyan.name dağıt
mıı olduklarından bunlar hakkında 
tahkikata devam olunmaktadır. 

Kodreanu aleyhine açılan davalar
dan hakaret daviaına bugün Bükreı di
vanı harbı önünde baflanacaktır. Bu 
davinm eMSı, bilindiii üzere, Kod
reanu'nun kıral milpviri lorıa'ya kar
ii nqrettiji bir mektupla yaptıp tah
kirdir. B. İorga'mn taini müdafaa için 
Marepl Avereelaı divanıharb hmu
runda beyanatta bulunacaktır. 

"DemiT muhafıJ.ar ıon 
kaslarını oynaıll(lddar!tt 

Pan., 19 <A.A.) - Rcmanya hidi-

tr' t ı,:,b.w--~-·- --
• lleMlenin -.1an1.. yahud 

ltodreanu' dan hangisinin idareyi eline 
alacalı idi. Vatanı seven hanp roman
yah, Romanyayı seven hangi franuz, 
krrala taraftar olma.z? Bir hilkümet 
daıt>esi tıehUkesi bertaraf edilmiıtir. 
Fakat cöetmliii enerji, memlekette 
nizam ve aii.kQnu muhafaza edeceği ka
atini vermektedir." 

yahudi lideri Vapman'ın ıuursuz ta
leblerine pek yakın hükümleri ihtiva 
eylediğini yazmaktadır. 

Marlstandl yeni 
teYklfler yapıldı 

Budapefte, 19 (A.A.) - Rcamcn bil
dirildiğine göre, yahudilerin Macaris
tandaki nüfuzunu tahdid eden kanuna 
kartı ya.hudileri mukavemete ve mem
leketin ekonomik ve mali hayatını fel
ce uğratmak için boykotaja davet eden 
beyarinameler dağrttıklarm.dan dolayı 
31 k~i tevkif olunmuştur. 

Nemreı altına alınanlar 

Budapa,te, 19 (A.A.) - Husuet 
mü..-e memurlarından ve tiic:cardan 
13 yahudi yahudiler halakındaki kanu
na mukabele olmak üzere Macaristan
da ekonomik boykotaj tesis etmek iste
diklerinden dolayı, polia nezareti altı
na alllmllflardır. 

muhaf ua 

iılıill '+ııw • 
da hiç 

ir1er. 

Dam neticelendi 
Bükret. 19 (A.A.) - KDdreame a

ıe,tıindeki dwl .akeri mahkemede 
bugiln neticelemni§tir. K.odreanu altı 
IG' hapse ve 2000 ley para cezasına 
mahldim oımu,tur. 

Belgrad'* da tefsirler Nuilerle mücadele 
Pöti Jurnal diyor ki: "Kıral Karol memleketinin tam ie- Belgrad, 19 (A.A.) - Gazeteler, 

Romanyada demir mubaf ızlarm ır.efı" 
....!1...ıau-: ---L·ırua etmek ve naz.İ%m a- B Kod s Q&MUllıı& muıı- • reanu'nun tevkifi hakkında 
janlamu dıpn aanak azminde bulun - birçok haberler netretmektedirler. 
dupnu bir kere daha W>at etmiftir." Gucteler son badi8eler hakkında hiç 

Er Nuvel diyor ki: · hafızlar tarafltldan hazr.rlanmıt bir 
" Romanyada demir muhafız tqki1i- komplonun ortaya çıkımfı yü.zilnden 

tmm faaliyeti Avusturyada Dolfus'un Romen halkında hasıl olmuf olanı 
atllm~en sonra ve hatta daha önce heyecanı kaydetmekte ve tıevkif edil
takib ettiii faaliyetinin tamamiyle aym mit olan demir muhafızlar rüeaumın 
idi." C'Ylerinde birçok bomba, tilfek, mit-

BerUn' de ıürprb ralyöz ve sair sililılar bululllDUf ol-
Berlin, 19 (A.A.) - Romanyadaki duğunu ili~ eylemektedirler. 

lstanbuf valisi et meselesi 

hakkında beyanatta bulundu 

Arşidük otto hakkında dir. Bizce Franaanm ltalya ile anlat
ması, hatta İngiliz - İtalyan müzak .. 

tevkif karan verildi relerinin binni.be çok çabuk bitaı 
müzakereleri kadar da 11ZUD za-

Berlin, 19 (A.A.) - Angrif gazete
si, Haıbsburg Arfidükü Otto hakkın
da yurda ihanet suçundan tevkif kağı
dı kesildiğini bildiriyor. 

Gazete, Arıidükü, cani, ve kaçak di
ye tavsif etmekte ve tevkif kararının 
kaçtığından ve Pariate milleti için B. 
Hitlere karıı yardmı rica ettiğinden 
dolayı verildiğini yumaktadır. 

(ekosloYIQayı alılke 

Ansturyalllar sokuluyor 
Prag, 19 (A.A.) - BraU.lavada çı

kan Ceake Slovo psete9i, Avusturya 
hücum kıt~atı uuınm ıs nisanda Tu
na U.Zerinde blr Çekoelovllkya adasma 
gblk:e 50 Aweturya vatmdafından 
mUrekkeb bir grup çııkardrıltlarmı bil
diriyor: Buınlarm 20 si erkek, 20 si ka
dın ve 11 i çocuktur. Çek makamları 
bunları barındırmışlar ve ertai iÜ"Ü 
Avuaturya topraklarına geri çevirmit
lerdir. Bu, çek topraklarına gizlice a
vmturyalı T8tand8flar eokmak 5çin ya

iatemiyecektir. 
ISP ANY A GOZELI ETRAFINDA: 

REKABETLER 
KURUN'da Aaım Ua lngilterenia 

1..,anya üzerindeki dütüncelerini ,.. 
hareket tarzını tahlil eden ba..,.. 
kalesinde ,bugünkü vaziyeti, tyi ua.. 
layabilmeık için tarihten bir miMıli 
hatırlamak icabettiiini aöyiQerek 
diyor ki : 

•• 1833 senesin.de idi. Artık 1811 
Viyana kongrem karan ile Awupa 
üzwincle bir kontrol aietemi kurmllf 
olan Meternib ihtiyarlamııtı. Avru
pa kon.erini tetkil eden devletler 
ikinci cebheye a1fl"llmııtı. Bu cebbe
lerdea birini Jnpkere hariciye nazı. 
n Palmenton temail ediyordu ili 
kuvvetli bir İngiliz erkim hubi)'eSi
ne dayanarak Avrupayı ikiye bölela 
fikir cereyanlarmdan liberaUer ta
rafını tutuyordu. 

O aırada l.panyada pmdilri eti 
bir rejim mücadelee.i •arcb. F..- °"" 
larak Ponekiz de qnı v.m,.u. .... 
lanuyon:la. 1..,an,. .. Porieldıa dıi.... 
~ bu aUretle clabili ........... ,.._ ..._., ,, 'IRıt•b 

ı .Wl)w ..... ••h •=b • 
paylatılmema • idi. Portekiz.de ı.. 

Tunusfı t 2 yerli mahk8m oldu DÜZ riitd çağma gİrmelllİ! oıan mı.. 
Tunus, 19 (A.A.) - Q nisan hldi- liçe Marya'mn yerine emcaaı Mi..,. 

scleri Mticesinde ilin ecHlen arft ida- el saltanat kurmak İstediği gibi .... 
re ünuebcti 1 k rl mahk 12 ... ,.ada leBe henüz küçük Yatla o -

m y e as e · eme "lan kırali,.. ·lzabel'in yermı· • ele ""-
tunmlu ile 4 italyan .L memnu ailih ;s-- -

t:afımak veya taklamak cürümleriyle Karloe iddia ediyordu. Ponelmcle 
bir gün hapis ve 50 frank para cezuı Miguel, lapanyada Don K.arloa mut· 
ile bir •ene hapis ve 5000 frank para lakiyet hlrafdarı olduklan için o za.. 
cezası arasında değiten muhtelif ce- man A vrupadaki monartiatler ...._ 
zalara mahk<Un etmJttlr. fmclan yardım görüyorlardı.,, 

İki tunualu beraat etmlftir. Malı. B. Asım Us handan sonra l..Pt. 
keme 21 nisanda daha 30 mahkQm hak renin her iki memleketin saray ıma. 
kında hüküm verecektir ... Yeni düa- biti ile naa.ı anlattıi1n1 "9 bai1&7ICI 
tur" un batlıca liderlerinin mahke- aalapıalar ,..pmafa anwaffak ol
mesi mayıadan 5nce yapılam~acaktır. dufanu anlatmaktadır. 

Samda kanh 
bir çarpışma 
Şam, 19 (Huauıt) - Arablar

la hıriıtiyanlar arumda büyük 
ye kanlı bir çarpıtma olmuftur. 
Kırk yaralı ve birçok da ölü var
dır. Snkedilen aaeıi kuvvetler 
büyük bir hidiaenin kısmen önü
ne 1eçmi9lerdir. 

iKi ŞEHID 
TAN' da B. Ahmet Emin Y aJmuı aoa 

günlerde memleketin birbirinden a
zak kötelerinc:le, ınealekçe, YllfÇA .. 

c:İDlce birbirinden ayn iki vatanda
tmuzı kaybettiğimizi aöyliyerek ban 
larm fedakar ve idealist olarak bir 
tek müıterek tarafları bulundu.t-.. 
zikretmektedir. B. Yalman bapna
kaleaine ıu suretle devam ediyor :, 

··- ideallerinin birer kurbanı .. -
f ati le vaktinden evel ölümle karııla
tan ik.i felıidden biri Gülsüm adında 
bir arenç kadındır. Gülıümün MiSii'. 
da anneainclen kaim•! büyük bir ser
veti vardı. Dünyanın her taarfmda 

Ahnan tedbirler S1kıntıh Anııaaiirel 11111ply0111S1 :5ı ... =:i:1:liE 
VAl'i7ı•yetı• kökünden hallettı• 24 - 27 nisanda :-e!t~~~~:=~sı::·z:-:.:.;::i~: U6 dolıapasma hiç bir mani yoktu. Fa-

Ta 11 • h • d kat Gülsüm bunların hepsini ayafile 

Ütanbul, 19 (Telefonla) - p· mtı
rakabe komisyonu bugün toplanmıı, fi
atlan olduğu px baalmqtır. Vali 
Muhiddin Uatündağ et meselesi bak
landa tunlan söylemiftk 

•-Bugünkü iatiblik fulahp .e ta
leb ceai§liii karpamda hayvan muva· 
Ndatı ihtiyacı ıtlçlWde karplamakta -
dır. Eueen normal eenelerde de 1atan -
bulda bu aylar içinde et tiatı lruabl* 
hayvan arzının daralmasından dolayı 
blras yübelirc:li. Bu eene havaların fu· 
la 1erin ve yalnıurlu gitmesi bu aylar 
içinde İstanbulmı ibtiyaçım ıeıüt mik· 
~ karplayan İzmir mallarının plya· 
sacla boll8fmMına, piyuaya çrıka· 
nlmMı llzım ıeten kmu mikda
rmm da ualmuına sebeb olmuf
tur. Pi~yı tanzim ve g&ıüo i
cablan:na uygun bir hale getirmek 
için dlıima normal yollardan yilrilme)'i 
tercıib ettik. Ve muhtelif mmtablardan 
bılbl* hayftll satın alarak plyaaya 
araetımele baf1'41Jr, Aldıı-a mle!l!_c 

tedbir~erle piyasaya u.tacafmm hay - 1 n se rı n e tepti, hakir ıördü. idealini, zevkini, 
van mi.kdan gün geçtikçe artmaktadır. b ı k mücadelede, fedakarlıkta aradı. 
Ge~k ayakta gerek keeilmit olarak be (iŞ IYQCQ ·- Bugünlerde kaybettiğimiz iknc:i 
tediye ~anıma satıp çıkafdığmuz ve çı- T 11 • tehid; Sadeddin adında fedakar, 
karacağımız bsabbk hayvanları her a ın, 19 (A.A.) - 24 ili 27 nisan- yüksek ruhlu bir türk hi.kimidir. 0-
• .....ı :___ da burada yapılacak olan Avrupa gü- __ ölümünde, Gülsümün vai-!o.·=· 
rr•en ... _ pcralı::endki maJramlara rq ,ampiyoDMma 14 millete mensup ..... inci ı -..~
veriyoruz. Ve bu ~tle harekete de • 70 güretçi ı-irlk edecektir. Bu .-n- aröçüp gitme• e o duğu gibi hayali 
Y&lll cdec:cğiz. ~ -r-- talirik edecek romantik unsurlar 

1 
piyonaya ittirak edecek olan millet- -LA-. fakat fedakarA lık ve ı·d--

mart tarihinde ilin etmit olduğu - ler : Yua.TIM 
muz izamt fi.atlar de~i-iftir. Ya- Til t-• lizm öl9iiaile arada benzerlik ve ya -

,.1 __ • • -- r .. ıye, Letonya, Estonya. Norveıl'! kml--'- -L·=k deg~ı"ldı"r. 
rmU1111 ıtibaren beledi~ni.n getirttiği M · İ ı. s> ıa .,._ '------ k ~- acarıatan, talya, viçre, Çekoelo- Kendisi U.i.. değil, yalnız me-'eL! 
.-~ oyunlarmm etini biru daha vakya, Franaa. Lebiatan, Finlandiya, •y-· .. -

ucuzlatarak perakendecilere ıatoeunu İsveç, Danimarka ve Almanyadır. Ye· ve vazifesi için bütün bir ömür geçi-
35 kuruıtan veriyorus. tıan edilen l- d' ren ve hayatmm en olgun ve verimli 
zam! fiat 40 kurut olduğuna nazaran ı millet tam ekiple diğerleri muay- devrini feda eden türk hakiminin 
perakendecilere bet kurut gibi bk yen katoCorilere iftirik edecektir. hatırası kartısında saygı ile efilme-
fark bırakıyoruz demektir ki penken. Güreıçilerimb Çeko•lomkya ie mecburuz ... ,, 
decinin timdilik bu farkla iktifa etme- ya da uğnyooalc ---
si llzı:mdır. Doğrudan doğruya ve ter- Prag, 19 (A.A.) _ Türk pre, eki- Türk- Romen dostluk 
cihan perakendeciye satmamız ve ara- pioin Tallb"1e yapılacak oıan Avrupa Cemiyeti Reisi lstanbulda 
da bu farkı bıralrınama ~da güret pmpiyonmrndan diSnilfte 2 ve 3 İstanbul, 19 (Telefonla) - Türk 
milnhaaıran koyun eti mnsuu üerın - m&y• tarihlerinde ~k goilıetçileriyle romen dostluk cemiyeti reia.i B. Livadro 
de son gilnlerde 15.: ça'P8ll s•mtılı 5 maylllta ZiliDcle tlııbiye edilmit bir bugün Doçya vapuriyle lstanbula gel
~ köküDden Watripr.,. ekiple "kallllllıacalı bllbw alPNP~ di, Univerlitelilec tarafından kUfllandı. 
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llk ihraç haberini Arıburnundaki 
dördüncü bölük komutanından alı
yor: "Düşman Arıbumuna bir mik
dar asker çıkardı,, derhal §U eınri 
veriyor: 

- Çıkanlara taarruz ediniz ve İ
cab ederse bunun iÇin gerinizdeki 
cebel bataryasını da kullanınız. 

Tabur kumandanı bu haberi May· 
dostaki tümen komutanına da bil
dirdi ve kendi yanmdaki telmantelli 
topuna da ateş açtırdı. 

Taburu 12 kilometrelik bir cepheye 
yayılmıı olan bu komutandan bütün 
cephe Üzerinde bir hakimiyet tesis 
etmesi beklenemez. Netekim Arı
burnundaki dördüncü bölük komu· 
tanı yüzbaşı Faik yanmdaki üçüncü 
takımı alıp yüksek aırta gidince ta
bur komutanı da ilk raporla kaldı 
ve ancak saat beşte ortalık tama
men ağarıp da geniş mikyar.tııki İn· 
giliz kuvvetlerini gorunce tümen 
komutanına ikinci raporunu verdi. 

- Düşmanın bir mikdar asker çı· 
kardığını yüzbaşı Faik bildirmişti. 
Halbuki benim gözetlememe naza
ran düşmanın teşebbüsü ciddidir 
Takviyeye kati lüzum vardır . ., 

Biraz sonra Arıbumunda dördün
cü bölük mıntakasındaki ateş sey
rekleşiyor. Telefonda da bir haber 
alamıyor. Tabur kumandanını me
rak alıyor ve ihtiyattaki bölükten 
bir takımı daha bu istikamette sal
drnyor. Bu takım da bu geni§ saha
da bir it göremeden kaybolmak ü
zere Arıbumu gerilerine doğru gi
diyor. 

lngilizlerin resmi raporundan an
lıyoruz ki Anzak kolordusuna veri
len esas vazife §U idi: Kabatepeye 
çıkmak, sol yanlarını (yani Arıbur
nuna doğru olnn sırtlar) temin et
tikten sonra türklerin muvasalasını 
kesmek için Maydosa doğru yiirii. 
mek. Bilahare Seddülbahire çıkarıl
mı.t kuvvetlerle birle§erek boğazı 
temizlemek. 

ilk ihraca 15.000 kişi kuvvetinde 
1-5 inci tuğaylar memur edilmi§ler
di.Karaya ayak basma zamanını An. 
zak kolordusunun komutanı general 
Birdwood ayın batma zamanı ola
rak intihab ebnİ§tİ. 

Bu zamanda karanlık basacağı 
için ilk kıtalar kolaylıkla karaya 
çıkacaklar, arkasından gün ağara. 
cağı için de her tarafı görerek iler
lemek imkanını bulacaklar. 

Karaya ilk çıkarılacak mmtaka 
büyük rütbeli subaylara daha on 
gün evvelinden ve bir zırhlı üzerin
den gösterildi: Kabatepenin 1600 
metre kadar §İmalindcki sahil par
çası 
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Cenup 
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Ya.zan: M. Şevki Yazman 

Arıburnunda düıman ihraç yerlerini, ilerleme ve gerilemeıini 
göıterir kroki 

tuğayları takip edecek (*) ve en düler, Kabatepeye kadar da yana
sonra da geri kalan tuğaylar çıkarı. şamadılar, artık ne olursa olsun A
lacak. 

Gene lngiliz resmi kaynaklarının 
verdikleri haberlere göre öncü tu
ğayın ve bunun arkasını takip ede
cek il inci tuğ ayın batlıca vazifesi: 
Kabatepeyi temizlemek, Kanlrsrrt 
ve Conkbayırma kadar olan hakim 
arrtları elde etmek ve daha geriden 
gelecek kuvvetler de karaya çıktık -
tan sonra Maydosa doğru ilerlemek. 
Plan bu. ICTa tarzı da ıöyle: 

llk 1500 kifi 24 nisan alqamı zrh
lılara bindirilerek Mondi-oa lima-
nından hareket ediyor. Biraz llOl\ra 

diğer 2500 kişi de destroyerlere gÜ'· 

diler. Gemiler ay battıktan sonra ve 
3 karaya ve 2,5 mil mesafeye yak

lattılar. "Öncüleri çıkarınız,, itareti 
verildi.Ve 12 tekneye nakledilen ön

cüler zifiri karanlık altmda kara. 
ya yanattrlar. Bu ilk on ikinci tek

nenin yolcuları büyük bir helecan 
içinde idiler. Sahilde kendilerini a-

rıburnuna yanattılar ve ilk kıtalar 
suya atlayarak aahile yÜrÜmeğe 

batladı. 

Bu ilk kıtaları kartılayan yan si
perin türk nöbetçilerinin bir iki 

kurıunundan batka bir ıey değildi. 

Buralan gelecek dütmana mezar 

yapmaya memur edilmi§ usta olan 
sık türk muhafız kıtalan ''tabiyeniz 
fenadır" diye eerilere, hep gerilere 
aürülmüflerdi. 

(Sonu var) 

( x) Yalnız ıurasını tasrih etmek lazımdır 
ki bu avusturalyalı ve yeni zelandlıları 
bu mıntakaların yerlileri olan ıiyahi
lerden zannetmek doiru değildir, Bun
ların hepsi bir asırdanberi İnciltere a
dalanndan ve Danimarka, Hollanda 
&ibi memltketlerden buraya hicret et
mi:s ve yerleşmiı Avrupalıların çocuk
larıdır, iri boylu, sağlam, cesur insan
lardır. Ve bu harblerde kahramanca 
döiüımüşlerdir. 

Mahkemelerde 

Bir laf atma davası 
Mustafa Ayşe, "benimle 

alôkadar ol,, demiş ! 
• • 
ıçın Fakat suç sabit olmadığı 

mahkemede beraet etti 
Ayşe, kahveci Mustafayı kendisine 

laf attı ve hakaret etti diye dava et
miş. Diyor ki: 

- Ak~am üstü evime gidiyordum. 
Bu adam caddede karşıma çıktı: 

- Benimle alakadar ol, ahbablık ede
lim, dedi, ve pe~me düştü, ta evımin 
kapısına kadar beni takib etti. Ben de 
kendisine: 

- Bana baksana sen, dedim, ben se
nin bildiğin kadınlardan değilim; doğ
ru yoluna git ... 

Dört çocuk babası suçlu Mustafa, 
kadınla aralarında bir konuşma geç
tiğini itiraf etmekle beraber sebebıni 

de anlatmakta gecikmedi: 
- Ben bu kadını eskidenberi ıc:nı

rım, dedi. Fakat bu söz, "tanıma 'nın 
hudud ve şümulu hakkında vazın bir 
fikir vermediği için izahına lüzum 
görüldü. Hakim sordu: 

- Evlisin, dört çocuk babasısın ; bu 
kadını nasıl tanırsın.. Münasebetıni

zin derecesi? 
Suçlu bu suale kestirme cevabını bir 

türlü veremiyor, kekelyip duruyordu . 
Nihayet: 

- Tanırım işte efendim, diye ışin 
içinden sıyrılmak istedi. Fakat, tefer
rüatını izaha davet edilince şu kısa 

tarihçeyi yapıverdi : 
- Ben eskiden bunların mahalle

sinde eskici idim. O zamandanberi ben 
bu kadını tanırım. İtfaiye meydanında 
çalı~ırken anası da kendisi de sık :.ık 
yanıma gelirlerdi. En çok kendi:nyle 
konuşurduk. 

Fakat karımı ve çocuklarımı buraya 
getirelidenberi ben bu kadınla alaka
mı kesmiştim. Kızı yanıma gelse de 
yüz vermiyordum. Son vakaya ge. 
lince; dün bu hanım Koyunpazarında
ki kahvemin önüne geldi. Beni dışarı 
çağırttı: • 

- Mustafa artrk benimle neye ko
nuşmuyorsun .. Konuşalım, dedi, B en 
de kendisine karımı getirttiğim için 
eski çamların bardak olduğunu anlat
tım. Bunun üzerine kalkmış bana ifti
ra etmiş ... Davası bundan ibarettir. Şa
hidlerim söylesinler ... 
Davacı da, suçlu da hakime birer u

zun şahid listesi vermişler; bir tarafın 
şahidleri, laf atıldığını, öbür tarafın-

kiler de iftira edildiğini isbat etmek 
için kapının önünde dolaşıyorlar. Aşa
ğı yukarı yarım düzüne ş,ahid var. 

Bunlar ıma ile dinlendiler. Önce 
Ayşenin şahidleri çağırıldı. Şerife de
di ki: 

- Ben Ayşenin evinde kiracıyım. 

Bu hanım dün sokağa çıkmak istedi. 
Fakat sokak kapısını açmasiyle, çat 
diye kapaması bır oldu. Kapının önün
.de sıyah elbiseli bir adam gördüm. Yü
.ı:ünu seçemedim ama, (suçluyu gös
terc.ıi) şu efendiye benziyordu. Ben ne 
oiup bittiğini anlamadım. Ayşe hanı
ma sordum. O da bana: 

- Kardeş, dedi, sokakta pe~ime düş
tü; yüz vermedim. Şimdi de gelmiş ka
pımüa bekliyor. Yapışkan mı yapış
kan ... 
Şahid Bahtiyar da bildiğini bir an 

evel söylemek için kapının önünde 
çırpınıp duruyordu. Nihayet sırası 
geldi, adı çağrıldı. Yemini filan bek
lemeden: 

- Ben hiç bir şey görmedim, bilmi
yorum, benim ne haberim olur böyle 
işlerden, diye şahidliğini yapmak is
tedi. Fakat evela yemini tekrarlamaya 
davet edildi. Bayan Bahtiyar tekrar 
üstüne tekrar etti ki hiç bir şey gör
memiş, duymamış, bilmiyormuş. Yal
nız, evinin penceresinde otururken 
Ay~enin elinde bir sepetle evinden 
çıktığını, bu sırada da sokaktan bir er
keğin yerden eline bir ta§: aldığını gör
müş. Sonra da komuş,gitmiş ... 

Mustafa, bu şahidlerin ifadelerine 
muntazaman: 

- Yalan söylüyor, kabul etmem, de
yip duruyordu. 

Sıra müdafaa şahidlerinin dinlen
meıoine gelmişti: 

Salih, vaka günü bu kadmı Musta
fanın kahvesinin Ör>Ünde görmüı. Ali 
ve Hasan da kahvede otururlarken 
Mustafayı bir kadının çağırdığım, 
sonra Mustafanın tekrar ocağının ba
şına döndüğünü gördüklerini söyle
diler. 

Bu suretle iki tarafın üçer şahidi 

dinleruniş, biribirine zıd iki vaziyet 
hasıl olmuştu. Ayşe, hiç müdafaa şa
hidlerinin ifadelerini: 

1. RADYO 

Ankara: 

Öğle neşriyatı : 
12.30 Karışık P 

neşriyatı - 12.50 Plak :Türk musikisi 
halk şarkıları - 13.15 Dahili ve harici bl 
berler - 17,30 Halkevinden nakleni~ 
dersi (Recep Peker) 
Akşam neşriyatı : 

18.30 xarıf 
plak neşriyatı - 19.15 Türk musikisi 
halk şarkıları (Leman ve arkadaşları) ~ 
20.00 Saat ayarı ve arabc;a neşriyat - zo. 
Türk musikisi ve halk 3arkıları (Ser~ 
Adnan ve arkadaşları) - 21.00 Çocuk ~ 
geme kurumu namına konferans (Bay lY 
Hamit Osman Olcay) - 21.15 Stüdyo ti 
!on orkestrası : 1 - Wcninger: Lied ~ 
Barkenschlepper an der Wolga. 2 - Er; 
Simon: Die Domglocken in der Chrl 
nacht. 3 - Lumbye: Champagne Galop. 4 
Gyldmark: Melodie der Liebe. 5 - Gustl. 
Lindner: Freude - Volksfest - Karnevaı. 6 
Massenet: Scenes Pittoresqucs - 22.00 ~ 
jans haberleri~ 22.15 Yarınki program. 

İstanhu] : 

Öğle neşriyatı : -..1 
12.30 Pl5kla tuır 

n:ıusikisi - 12.50 Havadis - 13.05 PlaıPi 
turk musikisi - 13.30 - 14 Muhtelif pıJİ 
neşriyatı 

Ak~m neşriyatı: 
1 

. l 
17.00 nkıUj 

tarihi dersi: Üniverı;iteden naklen Yu~ 
Kemal Tengirılenk. - 18.30 Konfe;ans: 
nisan Çocuk haftası ve bayramı miınase 
tiyle çocuk esirgeme kurumu namına do 
tor Lütfi Aksu (Çocuk zayiatı) 18.45 Fıı 
halkevi gösterit kolu tarafından bir t~ 
sil - 19.15 Plakla dans musikisi - 19· 
Konferans: Şehremini halkevi namına 1 
san Kongar (Okullarda disiplin ve terlıl 
ye) -19.55 Borsa haberleri- 20.00 Nez' 
ve arkadaşları tarafından türk musikisi 
halk şarkıları - 20.45 Hava raporu - 20. 
Ömer Rıza tarafından arabça söylev - 1 
Klasik türk musikisi: (Nuri Halil ve arv1 
daşları tarafından (Saat ayarı) - 21.45 otı 
KESTRA: 1 - Rosini: Tankret Uvertiif 
2 - Sarasat: Romanza Andaluza 3 - B 
ho':'en: Andante (5 inci senfoniden) 4 
Drıgo: Eko - 22. 15 Ajans haberleri - 'l'J,.1' 
Plakla sololar, opera ve operet parçaları 
22.50-23 Son haberler ve ertesi günün pro 
ramı. 

Avnıpa: 

OPERA V..E OI!ERETLER : 18 Vi 
na - 18.28 Moskova - ,ıg Bukre:; - 20. 
Lil, Limoj, Tuluz, Pirene - 21 Roma - ~ 
Beromünster - 24 Frakfurt. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEzl 
FONlK KONSERLER : 20 Berlin, Dro 
viç, Hamburg, Stokholm, Ştütgart, Moslı 
va - 20.15 Brüksel - 21 Var~ova. 

ODA MUSİKİSİ : 17 Hamburg - ıs.1 
Frankfurt. 

SOLO KONSERLERİ : 14.5 Lükse 
burg- 15 Frankfurt -16.10 Mütıih -17.1 
Milano - 18.15 Hamburg- 18.40 Droyt\'İ' 
- 21.30 Königsberg, Strazburg, Ştiıtgart....., 
22.20 Laypzig . 
NEFESLİ SAZLAR ( Marş v.s. ) : ıJ\ 

Laypzig, Viyana - 22.30 Paris. 
ORG KONSERLERİ VE KOROLAR 

17 Droytviç - 18 London - Rec:yonal ,,,.. 
21,10 Stokholm - 21.30 Hamburg. KoloıY 
ya - 22 Milino, Varoova. 

HAF1Jl' MÜZİK : 8.30 Münib - ,o.şC 
Hamburg - 12 Ştütgart - 13.lS'Xeza - 1 
Keza - 14.45 Kopcnhag-16.10 Königsbe 
- 21.30 Breslav - 22.20 Viyana. 

HALK MUSİKİSİ : 11.30 Ştütgart 
22.30 Keza 

DANS MÜZİCİ : 22 Floransa - 22.ll 
Sottens, Stokholm - 22.25 London - Re' 
yonal - 22.55 Bromünster - 23 Liiksenbur 
Droytviç, Karakori, Lemberg, Mila!I 
Portan, Vilna - 23.5 Moskova. 

- Yalan söylüyorlar, kabul etmem, isbat ettiler. Davacının: 

caba ne bekliyordu. Karanlıkta ~il 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.. 
ve tahmin etmedikleri bir akıntı yü- No .. 64 

diye cerhettikten sonra: - Bana taarruz etti, üstüme yüriİ' 
- Benim bir şahidim daha var ha- dü, laf attı, şikyetçiyim demesine kaf 

kim bey, dedi, koridorda bekliyor. O- şı, suçlu mütemadiyen: 
_ Yazan: Alexia Tolstoi 

ziinden Kabatepe cİvArına yanap- : nu da çağırdılar. Emin dedi ki: - Tövbe olsun iftirav;1 uğradııı' 

lnn. Derken tekneler Arıburnunun = -önüne kadar ı;üriiklenmitlerdi. Saat E 
dörtte ArıbW"DunU gördüler. Fakat E 

Oncü kuvvet 4000 im~an mevcu
dunda ili Avustralya tuğayı idi. Bu 
kuvvet Albay Mnclagan kumanda
sında ve birbiri ardınca üç dalga ha 
linde sahile çıkacaklardı. 1500 ki
şilik ilk dalga Triyomf, Majestik, 
Bachent zırhlılarına beşyüzer tak
sim olacaklar, &ahile iki mil yana~ burasını Kabatepe zannettiler Plan § 
trktan sonra 12 tekneye bindirilerek mucibince Kabatepenin de biraz §İ- : 
karaya yanaşacaklar. maline çıkacaklardı. Tekneler biraz : 

- Ben bu hanımın kocasının arka- diye kendisini müdaf"" ediyordu. S~ 
daşıyım. Vaka saatinde evime gider- sırada, dinleyjciıcrın aarsında Ayşe' 
ken sokakta Mustafanın, Ayşeyi takib nin kocası JUlllil ortaya atıldı: 
ettiğini gördüm. Evimden dönerken - .}Jet.Kim bey bu adamdan ben d' 
de Ayşenin kapısının önünde münaka- n•"/acıyım, dedi ama dünyanın hiç )>it 
şaya ~id oldum. yerinde mahkemeye bu türlü müraca-' 
Ayşenin kocası da bir kel""'rda da- usulden olmadığı için tabii kabul edil• 

Bunların gerisindeki parti 12 des- daha şimale doğru (Balıkçı danıla- : 
troyer üzerinde ve zırhlıların arka - rına doğru) ilerledi fakat ortalık : 
aından yanaıacaklar. bir parça daha ağarınca hata et- : 

Daha arkadan ve aekiz nakliye tiklerini anladılar. Kabatepe çok a. : 

= vayı can kulağiyle takib c:ôiyordu. medi. 
Ayşe Mustafan ... ı kendisine saat 4.30 Ayşeye sataştığı anlaşılamayan Mııf 

: da sataştığını iddia ediyordu. Halbuki tafanın beraatine karar verildi. 
- müdafaa şahidleri bu saatte Mustafa- Ayşe, kocası ve üç şahidlerj önUtr 
: 

1 

nın kahvesinde olduğunu ve ta yedi- de, Mustafa ile üç şahidi de arkada si' 
.: ye kadar kahveden hiç çıkçamdığını lonu terkettiler. _g_em_..,.ia_i_i_çe_ri_s_in_d_e_ı_v_e_ı_ı_A_v_u_s_tu_r_a_l_y_a_ı_a_ğ_ı_d_a_k_a_lm-ıştı. Bu defa tekrar dön- ı § 
= ~ -111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111= - Eııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

- Hayır, mesele o değil... Franç, 
Hollandadan iki gemi satın almak is
tiyorum ... 

- Elbette. Neden almıyasın ? .. 
- Burada da gemiler inşa etmek 

istiyorum... Kendi vasıtalarımızlıı 

mal nakletmek istiyorum ... 
- İyiya, mükemmel şey .•• 
- Peki, bana daha neler tavsiye e-

dersin? 
Hayretler içinde kalan Lö For o

nun gözlerinin içine baktı, ve her za
man başına geldiği gibi, onun inti
zamsız düşüncelerini ondan kendisin
den daha kolay tertibe soktu. Gülüm. 
sedi: 

- Hele gideyim, pantalonumu gi
yip çubukları getireyim ... 

Lö For giyinirken, yandaki küçük 
odadan s~ geliyordu: "Bu anı çoktan 
bekliyorum. Petro sen büyük işler gö
recek yaştasın .. 

Petro bağırdı: 
- Hangi işler? 
- Romalı kahramanlar bize gene 

örnek oluyorlar ... (Lö For, perukası
nın buklelerini düzelterek avdet edi
yor ve Petro onu, sabırsız, gözleriyle 
takib ediyordu.) Bu kahramanlar şe
refi harbde ararlardı ... 

- Kime karşı? Burnunu gene Kırı
ma mı sokmak istiyorsun? 

- Petro, ne Karadenizden, ne de 
Azak denizinden vaz geçemezsin .. da. 
ha bugün Peltenbug kulağıma fısıl
dIJıOrdu: "Rusların Kırım Hanına 

-darbe vurmağa devam etmeleri müm- E 
kün müdür?,. (Petronun göz bebekle- -
ri yerlerinden fırladı ve iki iğne gi- : 
bi arkadaşının üzerine takılıp kaldı.) : 

§ zorbalık ediyordu. Asır, bir kadavra- işgal etmemelidirler. Çabucak alıf 
: cı çürüyerek tamamlanıyordu. yor, kaçamaklı yollar buluyorlaf 
: Andre Andriyeviç : Halbu ki yeni bir voyvoda daima dl' 
: - Voyvodadan bir şikayet daha, ha az çalar ... Petro Alekseeviç, ilk~· 

Bundan daşka, Baltık denizinden de E 
vaz geçemezsin ... Hatta bu işe kalkış- : 
mamak istesen bile Hollandalılar seni -

= diyordu. Bunun sebebi gene Stepka ce tüccarı himaye et. Eğer onları tJI' 
: Sukotin'dir... raz yüklerinden kurıtaracak olur~ -icbar edeceklerdir... Şayed . Baltıkta - - Ve gözlüklerini yerl~tirdikten sana derilerini - hem de bir dd1 

: sonra Kungur voyvodasından dolayı iki defa - Verirler... Bazıları p~ 
: yükseltilen şikayet feryadını okuyor- satmağa iki çift lapçın göndeı' 
: du. Bu voyvoda rüşvet alarak ticareti miyor çünkü tevkif edilip dövülüYo' 
E harab ediyor, tüccarları ve posadski- ellerinden zorla paraları alınıyoS': 
- leri tevkif edip bastonu ile dövüyor, imdi para, tüccar sınıfından geııs"' 

limanları bulunmuş olsaydı Rusyadan : 
on kere fazla mal ihraç edebilecekle- : 
rini söyleyip duruyorlar... E 

- İsveçlilerle muharebe etmek mi? : 
Sen delisin! Alaıy mı ediyorsun? On- : 
ları dünyada kimse mağlUp edemez. -
Halbuki sen ... Asker yazılma noktcuı ( Aıkerlik §Ubesi) 

- Fakat Petro, bunu yarın yapa
cak değilsin ... Bana sual soruyorsun, 
ben de cevab veriyorum: El kaldıra. 
caksan değeri olana kaldır... Yoksa 
kendi yumruğunu acıtmaktan başka 
bir şey yapmış olmazsın ... 

-ıı-
Petro sordu: 
- Gene mi voyvodadan şikayet? 
Masanın ucunda yemek yiyordu. 

Tersaneden henüz dönmüş olduğu 
için katran lekeleriyle dolu gömleği
nin dirseklerine kadar çevrilmiş olan 
kollarını düzeltmeğe vakit bulama
mıştı. Et kızartmasiyle dolu toprak 
tabağa ekmeğini banıyor, acelt: acele 
lokmasını çiynerken, bir kurşun ren
gi, sathi dalgacıklar ve köpüklerle 
dolu Dvina'ya, bir de masanın öteki 
ucunda oturan beyaz tenli, sarı sakal
lı, güzel giyinmiş diak Andrei Andir. 

yeviç Viniüs'e bakıyordu. 1 paylayıp dövüyordu.. Tersanede da-
Andrei Andiryeviç Moskovadan ge- ha şimdiden yüzden fazla işçi vardı. 

len mektubları okuyordu: Muntazam Bunlar serbestçe, mukavele ile, ya
burnu üzerinde yuvarlak gözlükleri hud, muvafakat etmiyecek olurlarsa 
vardı, mavi, soğuk ve zeki gözleri zorla ve zincire vurulmak suretiyle 
dört açılmıştı. Nüfuz sahibi olmağa bütün slobasa ve posadlardan alını. 
başlamıştı, Hususiyle Petronun Lö yordu ... 
For'la olan gece mülakatından sonra Yemek vakti gelince, bir kurt gibi 
Moskovadan gelen evrakı daima ken- acıkmış olan Petro, Maseef adasına 
diaine okumak vazifesini verdiğin- doğru yelken açıyordu. Vinifü>, imza
denberi ... Ona bunlar yemek esnasın- lanacak ukazları, istidaları, mektub
da okunuyordu: Onları dinleyecek lan ağır bir sesle okuyordu ... Bütün 
başka boş zamanı yoktu. Filvaki, bü- bu hatibane namelerden - kölelerin 
tün gününü gemilerden tedarik edil. iniltilerinden - bu istirhamnameler
miş olan yabancı işçilerle birlikte ter- den öldürücü bir iç sıkıntrsı yükseli
sanede geçiriyordu ... Marangozluk e- yordu. Bu idareci kadim Rusya, bit
diyor, demircilik ediyor, yabancıları lerin ve böceklerin yiyip kemirdiği 
hayret içinde bırakıyor, bütün muhtaç değişmez halk tabakası inlerken, ha. 
olduklarını onlardan vahşi bir ihti- talarını gösterişli bir yazı altında giz
rasla öğrenmeğe çah9ıyor, adamlarını liy-erek yalan söylüyor, çalıyor ve 

İ' hatta bundan dolayı biri öldü - mağ- yorsa nereden geliyor? ... Her şeyle' 
dur ... tüccar malından alınmak üzere ni gizleyen asillerden alınacak rnetf 
kendi nefine bir resim ihdas etti: . ...J lik alınamaz. Köylü ise çoktan Y" 
Kışın kızak başına :·irmi beş kopek, 
ve yazın mavna bc..,.ma üç kopek... suldur ..• 
Zengin tüccardan Zmief, havasızlık- Andrei Andriyeviç pek sarih bir f 
tan boğulmamak için delinmiş bir ka- kilde haber verdi: Vologda tüccar~ 
sada tam iki hafta hapsedildi.. ve dan lvan Jigulin bir istida ile ınU~r 
mezkur voyvoda, hakkında ihbarda racaat ederek huzuruna çıkmak i~tdİ· 
bulunulacak olurc::ı. bütün şehri mah- hamında bulundu." Petro başını ığ ~ 
vedeceği tehdidi :• -:: mahalli geliri Viniüıo şişma vücudiyle salına sal\

1
• 

zaptediyor. kapıya yaklaştı, birini çağırdı, Jcıl I' 
Petro bağırdı: ğına bir kaç kelime fısıldadı ve ~ıı· 
- Köpeği, Kungur pazar yerinde bucak yerine döndü. Geniş ()ll1'11\ııı 

assınlar ... yaz .. (masaya öyle hızla vu- Novgorod usulü veçhile saçları 9 
1• 

ruyordu ki tabak kalkıp oturdu.) Vi- hizasından kesik, enerjik çizgili. ıcdj.. 
niüs ona gözlükleri üzerinden dikkat- kin bakışlı bir adam onu takip e oJ 
le bakıyordu : yordu. Geniş bir hareketle istav'1,-

- Bu hemen yapılır, fakat pek işe çıkardı, yere kapanarak çarı sela~f 
yaramz .. ben ne zamandır tekrarlıyo- dı ... Petro adama !;Ubuğa oturma1' 1 

rum, Petro Alekseeviç, voyvodalar reti verdi. 
mevkilerini iki seneden fazla zaman (Sonu yat) 
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Çocuklara oyuncak 

Vakıa, en yeni terbiyeci bayan 
Montessori kendisinin terbiye usu
Hinde oyuncağa yer olmadığını anla
tıyor. Bunu isbat için de mektebin -
de gerçekten pek güzel oyuncaklar 
bulunduğu halde, çocukların bunla -
ta rağbet etmediklerini söylüyor. O
nun fikrine göre çocukların oyun
cakla oynamaları büyüklerin tat
~~~. yahud briç oynamaları gibidir. 

. uyük insanlar :mühim ve acele itle
l'ı olduğu vakit §atranç veya briç oy
nanıayı hatırlarına getirmedikleri 
gibi (işi gücü bırakıp da poker oy
nayanların terbiye kitabmda, tabii, 
Yeri olamaz) çocukların da ehemi
YetJi ve acele itleri olunca oyuncak
la OYna.ma.k hatırlarına gelmez. 

Saym bayanın bu fikrini tenkid 
etıneğe benim salahiyetim olmadığı 
~iiphesizdir. Yalnı'! fikir doğru ise 
Pek acırım: Terbiyeci bayana değil, 
fikrinin doğruluğuna. Çünkü oyun -
cağın hepimizin şahsi tarihimizde 
tatlı bir hatırası bulwıduğu gibi, bü
Yiik tarihte, medeniyet tarihinde, 
endüstri tarihinde de yeri vardır. 
Yeni terbiye usulü her tarafa yayılır 
da, çocuklar iş, güç sahibi ciddi a
damlar gibi büyütülürlerse oyuncaklar 
ortadan kalkacak demektir. Bu yeni 
terbiye usulü belki insanlar arasm -
da büyük bir inkılab çıkaracak, fa -
kat, ananelere bağlı olacak yaşa gel
hıiş bulunanlar için, oyuncakların 
Ortadan kalkması pek yazık olacak •• 

Bize teselli veren ıey, Montessori 
"3uliinün henüz her tarafa yayılmış 
olnıaınasıdır. Şimdilik, oyuncakçı 
diikkaruarı tıklım tıklım dolu oldu
ğu gibi, çocuklarımız da oyuncakla
l'a pek ziyade rağbet gösteriyorlar. 
E:llerinden tutup gezıneğe götürdü -
iüınüz vakit, oyuncak satan bir dük
kanın önüne gelince, içeriye girerek 
bir ikisini almadan ilerlemeği bir 
türlü istemiyorlar. 

Bu çocuk bayramında da elbette 
Öyle yapacaksınız, çocuğunuza ye -
niden bir iki oywıcak alacaksınız. 
Bunu yapmakta iki defa haklısınız. 
Çünkü oyuncak bir defa sizi de eğ -
lendirecektir. Fakat hakkınız, a.aıl, 
oy~c~ğrn - hiç olmazsa §imdilik 
yenı hır terbiye usulü yayılmcıya ka
dar - çocuğunuza lüzumlu olmum
dadır. 

Oyuncak, bir kere. çocui'a nete 
verir. Bundan dolayı aağlık kitabın-
da onun pek yüksek bir makamı var
dır. lnsanlarm küçüklerinin de, bü
Yilklerinin de sağlıgma yarayacak 
neşe gibi kuvvetli hiç bir §ey ol~a~. 
l<.ederli çocuk cılız kalır. neşe ıle bu
YÜtülen gürbüz olur. 
Oyuncağı olmayan çocuk, zaten 

teı-biyeci bayanın dt.. dediği gibi, işi 
0lınıyan adama benzer. hsizlik ço -
C\llt olmayanlara hüzün, keder ver -
diği gibi oyuncaksız çocuk da daima 
nıahzun ve kederli kalır, sonunda 
ha&ta olur. 

Hele uzunca, müzmin hastalıktan 
Yataklarında kalan çocuklar için o -
Yuncak ne kadar lüzumludur! Hasta 
Çocuğa alil olduğunu ancak oyun
cakları unutturur. 

Oyuncak, çocuğu muayene edecek 
hekimin de yardoncıııı olur. Hasta 
Çocuk kendisini muayeneye gelen 
hekimi görünce ağlamaya, haykır
ınaya ba§ladığı vakit oyuncak onu 
8Usturmaya yarar, hekim de o saye
de işini gönbilir. Çocukların boğa -

zma bakabilnU!k için hekimlerin en 
ziyade itlerine yarayan oyuncaktır. 

Çocukların O)\lncaklardan birçok 
ders aldıklarını uzun uzun anlatma
ğa lüzum yoktur. Her oyuncak e§ya 
derslerinden, fen bilgisinden bir 
parça demektir. Zemberekli otomo
bilini itlettikten sonra hemen onu 
kırarak içini görmek istiyen çocuk 
- oyuneağını kırdığı için hoyrat ~ • 
yılsa da - bir ders almıt demektır: 
Her hadisenin sebebini bulına.k, me -
kanizmaıımı anlamaya çalıtma.k iHm 
yolunu tutmak demektir. 

Bebeğini yatağına yatıran, yahud 
mini mini mutfak takımile yemek pi
tirmeğe çalııan bir kız çocuk hayat 
dersi alıyor demektir .•• Fakir bir ço
cuk gördüğü vakit ona oyuncakla
rından birini veren çocuk da merha -
met dersi alır, hissiyatmı terbiye e
der. 

Oyuncak güzel olwıca çocukta 
güzellik duygusunu açar. Hayvan 
şeklinde oyuncakların her biri çocu
ğa tabiatın bir parçasını öğretir. 

Onun için oyuncak, çocuğu eğlen. 
direrek sağlığına yaradıktan baıka. 
duygularının gelişmesine, ~endi: 
sinde ahlak hissinin yerleımesıne, fı
kir kültürüne bile fayda verir. 

C.A. 

Küçük Dış Haberler 

X Belgrad - Belgrad'da açılan 
"muhtelif asırlarda italyan portresi'' 
sergisini dün yerli yabancı iki binden 
fazla ziyaretçi gezmiştir. 

X Belgrad - Roma.oyaya giden üç 
motörlü bir italyan tayyaresi, Sloven -
ya'da Pokleka köyü civarında benzin 
deposunda vukua gelen bir infilak do -
layısiyle yere düşmüştür. 

X Milano - Bergamo civarında Piz
zoska dağına tırmanmak istiyen dört 
dağcı bir kaza neticesinde düşmüştür. 
Bunlardan üçü ölmüş, dördüncüsü de a
yaklarından ağır surette yaralanmıştır. 

X Pirna (Saksonya) - Graupa'da 
Vagner'in evi yanındaki tarihi küçük 
kulübe bir yangın neticesinde mahvol
muştur. Vagner, "Lohengrin" operası
nı bu kulübede yazmıştı. Vagner müze
si olan asrl ev, kurtarılabilmiştir. Mad
dl hasar 12 bin marktır. 

Kanada faşistleri 

silôhlandırılıyormuş 
Ottava, 19 (A.A.) - Kanada faşist

lerini sil§.hlandırmak için Kannekti
küt'den Kebek'e doğru silah kaçak
çılığı yapılmakta olduğuna dair bir 
Kanada gazetesinde intişar eden bir 
haber üzerine Kanada suvari zabıtası, 
tahkikata girişmi~tir. 

lyi maH1mat almakta olan mahafil, 
Kebekte pek az faşist bulunmakta ol
duğunu beyan etmektedir • 

İstanbul belediyesinin zabıta 
talimatnamesi 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Bazı A
nadolu belediyeleri, belediye zabıta ta
limatnamesi yapmak üzere şehrimiz be
lediyesinin tatbik ettiği talimatname· 
den istemektedirler. Belediye yeni ha -
zırlanmakta olan talimatname basılın -
ca Anadolu belediyelerine birer tane 
gönderecektir . 

HAKiM ROBlNSONUN 
KATLİ 

~ö §amlır giymişti. Ökçesiz terlikleriy· 
e boyu daha kısalmış görünüyordu. 
liatfildi işaret ederek : 
- Katil o mu? dedi. 
- Hayır ı 
-Öyle ise neden polis götürüyor. 
Otnuz silkerek : 
- Mübhem bir şekilde şüpheleni

Yorlar da .... Bir dakika telefonunuz
dan istifade edebilir miyim ? 
lt B~na merdivenin altındaki telefon 
abınesini işaret etti. 
Ga.:eteyi buldum. Mitçel, hakimin 

katli hakkında yazısını hazırlıyordu. 
~ . Holde tekrar Elenin yanına geldi
&ıtn zaman, kütüphane odasının kapı
sı kapanmıştı. 

Genç kız : 
l3 - Cerri, dedi, bana tafsilat verin. 
abamın katledildiğinden başka bir 

Şey bilmiyorum. Nasıl öldürmüşler ? 
- Keskin bir aletle bir çok darbeler 

Yemiş. Doktor Reynols, katilin bir 
n~şter kullanmış olmasından şüphele
nıyor. 

Yazan: R. ff. Goldman 

7 
Elen mırıldanır gibi "Neşter" keli

mesini tekrarladı. Bakışları, uzakta 
bir şey seyrediyormuş gibi dalgınlaş-
mıştı. 

Alt dudağını ısmyordu. 

Usulca omuzuna dokunarak: 
- Teferruatın ne ehemiyeti var, de

dim. Odanıza çıkıp istirahat ediniz. 
- Her şeyi öğrenmek is~iyorum •. de

di. En küçük teferruatın bıle ehemıye
ti vardır. 

- Bu işi zabıtaya bırakın, onun va
zifesidir. 
Başım şiddetle salhyarak : 
- Hayır, dedi. Babamın katili tev

kif edilmeli ve cezasını görmelidir .... 
- Polis onu tevkif edecektir tabu. 

- Pek de tabit değil. İşin içinde ne-
ler olabileceğini bilmiyorsunuz. 

Dikkatle ona bakıyordum. Rengi 
son derece solgundu. Elim omuzu üs
tünde kalmıştı: Parmaklarımı sıktım. 

- Eğer bir şey biliyorsanız dedim, 
Lauderbeke söylemelisiniz. 

- YavCl§ söyleyin, dedi; gelin be-

ULUS 

Pirene sınırındaki 
çarpışmalar devam 

şiddeti i 
ederken 

Frankistler Tortozanın 
varoşlarına girdiler 
Şehir ıı taraftan tazyik ediliyor 

Londra, 19 (A.A.) - Frankist kay· J tirtilecektir. Bir çok tank ve tayyare i
naklardan bildiriliyor: Frankist kıta- marı inşasına yetecek kadar ilk madde 
lar dün ve bugün Akdeniz sahiline ya- stoku da vardır. Halkın itimadı umu
kın büyük bir şehir olan Tortoza üzeri- midir. 
ne şiddetli bir tazyik yapmışlardır. 30 Frankist tayyaresi Kartejeni 
Daha önce Ampostayı işgal etmiş olan bombardımana teşebbüs etmişler, fakat 
general Grasia Valino'nun hrkalan, muvaffak olamıyarak bombalarını ci
Tortozaya doğru süratle ilerlemişler- var mahallelerine atmışlardır. 
dir. Şiddetli bir bombardımana tutul- Fransaya mülteci akını 
muş olan şehrin varoşları, daha dün ak-
şamdan itibaren frankist kıtalar tara- devam ediyor 
fmdan işgal edilmiş bulunuyordu. Paristen bildiriliyor: Hükümetçi is-

"k al da panya.dan Fransaya mülteci akını de· 
Sehir Üç taraf tan tazyı tın vam etmektedir. Franıkistlerin Pirene 
Şehir şımdi şimalden topçu ateşine smınnda yaptıkları tazyik dolayısiyle 

ve piyade hücumuna, garbten lejyoner- Fransa ya geçen 1500 mülteci ile bir kaç 
lerin hücwnuna, cenubtan da frankist milis Luşon civarında Marinyank kam 
kıtalarının sağ cenahının taarruzuna pına yerleştirilmiştir. Fran.kistler Pi-
ınaruz bulunmaktadır. ~imdiki halde rene bölgesinde ağır basmağa devam 
şehir, hükümetçilerin elinde kalan lO ettikleri için, yeniden mülteci gelme
kilometre nısıf kutrunda bir dairenin si bekleniyor. Erkek mültecilerden 
merkezini teşkil etmektedir. srhatta olanları arzularına göre hükü-

Hükümetçiler uzun müddet metçi veya frankist İspanyaya sevko-
dayanamıyacaklar lunacaktır. 

Biribırinı kovahyan tran.kıst hücum B. del J' ayo Cenevreye de 
lan kar§:ısında, hükümetçi kıtalar bit- müracaat ediyor 
kin bir hale gelmişlerdir. Frankist tay- Cenevre, 19 (A.A.) _ Milletler Ce-
yareler fasılasız surette Tarragon • rniyeti umumi sekreteri B. Avenol, is
ı'artoza yolunu bombardıman ederek panya cumhuriyeti hükümeti hariciye 
kafıleleri ve bataryaları tahrib etmiş- nazırı B. del Vaorodan bir not almış.. 
!erdir. Bu şartlar altında, Tartozadaki tır. Bu notada konseyin önümüzdeki 
hükümetçi kıtalar mukavemete ~ok faz mayıs ayında yapacağı toplantıda 1s
la devam edemiyeceklerdir. panya işlerine ecnebilerin müdahale-
Frankist tayyarelerin faaliyeti si meselesinin müzakere edilmesi ta-
Frankistlerin tayyareleri, cumhuri- leb olunmaktadır. 

yetçilerin Tortoza mıntakasındaki bü- Bu nota ile B. del Vayo'n'lln dün 
tün köprüleri tahrib etmiş olduklarını gazetecilere yapmış olduğu beyanat 
müşahede etmişlerdir. Bu hal, düşma- arasında münasebet görülmektedir. 
nm Ebr cenubunda mukavemet etmeğe Yaralanan ve ölen it.alyan 
karar vermiş olduğu ve müdafaa hat- lejyonerleri 
tını bu nehrin şimalinde vücude geti- Roma, 19 (A.A.) _ Gazeteler g 
receği tahminine yol aç.maktadır. marttan beri Ebre muharebesinde ö-
Aynı tayyare kuvvetleri pazar günü len 204 italyan lejyonerlerinin isim

bliyük bir muvı:tffakiyet kazanmışlar- !erini dere etmektedirler. İspanya iç 
dır. Hava filolarımız, Kartajen limanı- harbına iştirak eden İtalyan gönüllü. 
na 80 ton ağnlığmda borıba atınışlar, lerinden 614 yaralı bu sabah Akibya 
bir düşman harıb gemisini batırmışlar- hastahane vapuru ile Napoliye gel
dır. İki düşman gemisi de hasara uğ- miş ve limanı dolduran kesif bir halk 
ratılmıştır . kütlesi tarafından heyecanla karşılan 

Diğer cephelerde mıştır. 
Baraclondan bildiriliyor: Bir kaç Baraelonda /,d,arna nuıhkünı 

gündenberi Pirene bölgesinde şiddetli olanlar 
bir harb olmaktadır. Frankistlerin kul- Paris, 19 (A.A.) _ Havas ajansının 
!andıkları modern malzemeye rağmen, Barselona'dan aldığı bir habere göre, 
hükümet kıtalan bu bölgede şiddetli divanıharıb vatana ihanet suçundan 
mukavemet etmektedirler. Tortoza is- dolayı 19 kişiyi ölüme mahkfim et
tikametindeki frankist tazyikine de miştir. 
kuvvetli bir mukavemet gösterilmekte 
dir. Bu bölgede mücadele şiddetle de-
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vam ediyor. 

Barselon bombardıman edildi 
Bir çok frankist tayyareleri, şehri 

boş yere bombardıman etmişlerdir. Bu 
tayyareler, cumhuriyetçilerin hava fi
lolan tarafından püskürtülmüşler ve 
Major istikametinde gözden kaybol
muşlardır. 

Caddelerde bir çeyrek saat müddet 
münakalat tamamiyle durmuştur. 

Madrid' de endişe yok 
Madridden bildiriliyor: Katalonya

nın İspanyanın diğer semtleri ile olan 
münasebetlerinin kesilmesi burada en
di~e doğurmuş değildir. Şimdiye kadar 
Kaıtalonyadan Madride gelme~e olan 
iaşe maddeleri, başka taraflardan ge-

nimle. 
Beni mutfağa götürdü. Buradan ho

lü ve kütüphaneyi görüyorduk. Masa· 
nın üstüne oturarak bir sigara yaktım. 
Elenin hareketleri beni endişeye düşü
rüyordu. 

- Neniz var, dedim. 
- Artık canıma tak dedi. 
Gözleri, yüzü, sesi bir anda değiş

mişti. 
- Bana yardım edin, diye devam et

ti, şimdi size bir şey söyliyemem. Ya
rın görüşelim. 

-Nerede? 
- Saat ikide Yünan caddesinden o-

t~obille geçeceğim. Orada beni bek
leyin beraberce biraz dolaşırız. 

Tekrar hole geldik. Elen odasına 

çıktı. Bir kaç dakika orada bekledi..ın. 
Sonra Lauderbek, Prin ve Andriyu 
yanıma geldiler • 

Andriyu: 
- Elen ne~de? diye sordu. 
- Yatmaya gitti. 
- Nasıldı ? 
- Bir şeyi yok. 
Merdivene doğru yürüdü, bir iskem

le üstünde duran şapkasını aldı. Lau
derbek' e : 

- Evi muhafaza altına almız, dedi. 
Prin telefon etmeye giderken biz de 

bahçeye çıktık. Andriyu otomobiline 
binerek gitti. Ben de Lauderbekin ya
nma oturdum. 

Komiser : 
- Fena halde bitkinim, dedi. Bu ge

ce erken yatmak istiyordum. Halbuki 

Paris grevcileri 
işe başladılar 

Paris, 19 (A.A.) - Bütün madeni 
sanayi fabrikaları bu sabah işe başla
mışlardır. Bu fabrikaların bazılarında 
grev 23 gündenberi devam etmekte i
di. 
Diğer cihetten, geçenlerde, grev i

lan edilen tayyare fabrikalarmm işçi
leri şimdi normal bir şekilde çahşma.k
tadırlar. 

Vaziyet, gittikçe normallesmekte
dir. Yarın ve yahud en nihay~t per
şembe günü btitün fabrikalarda yeni
den işe başlanacağı muhakkak adde
dilmektedir. 

gene gece yarısını geçti. Ama iş ha ı 
şu Hatfild hakkında ne düşünüyorsu-
nuz ? ı ı 

- Size fikrimi söylemiş.tim. 
- Suçlu olduğunu sanıyor musu-

nuz? 

--: ~alıahi bilmem ki ne diyeyim. 
Bızı aydınlatan yuvarlak lambaya 

gözlerini dikti. Gece böcekleri ışığa 
üşüşmüşlerdi. 

- Bu adam namuslu birine benze
miyor, ama hiç mahkfuniyeti yok. 

- Ne biliyorsunuz ? 
- Geçen haf ta bir tahkikat yapmış.-

tık. Andriyunun emriyle. 
- Bu defa herif elinizdedir, dedim. 
- Ah, dedi, pek emin değilim. Fa-

kat Prin nerede kaldı, muhakkak gene 
santral memuresiyle gevezeliğe dal
mı~tır. 

Prin bir kaç dakika sonra çıka gel
di. 

- Muhafaza için gel~ek polis me
murları yoldalar, dedi. 

Oturdu ve benden bir cigara istedi. 
Birdenbire hatırıma geldi, sordum.: · 

- Kasab Magi'den bahsediyordu· 
nuz, bu da kim oluyor? 

Komiser, hayretle yüzüme baktı: 
..:.. Nasıl onu tanımıyor musunuz? 

Fakat hakkınız var. Bu altı sene evel 
oldu. O zaman belki siz üniversitede 
idiniz. 

Kaymna döndü: 
- Prin, dedi, ışığı söndür. Sivri si

ne'kler rahat vermiyecekler. 
Karanlık.ta gece daha serin gibi gö-

Fransız 
ltalyan 

görüşmeleri 
Roma, 19 (A.A.) - Kont Ciano, bu 

sabah Fransanın Roma maslahatgüza -
n Blondel'i kabul etmiştir. 

Bu mülakat, Roma.ya bir sefir gön
derilmesi için müzakereye girişmesi
ne matuf fransız hükümctinin teşeb -
biisü ile alakadardır. 

Öğrenildiğine göre, faşist hüküme
ti, Fransarun telkinini müsaid bir şe
kilde karşılamıştır. 

Bu hususta Fransa ile İtalya ara
sında yakında müzakereler cereyan e
decektir. 

Fransada memnuniyet 

Paris, 19 (A.A.) - Siyasi mü§ahiıd
ler !talyaya bir fransız sefiri gönde
rilmesi için müzakerelere girişilmesi
ne Kont Ciano tarafından muvafa
kat edilmiş olmasını memnuniyetle 
karşilamaktadxr lar. 

Müşahidler bu müzakereler esna
sında ingiliz - italyan itilafında naza
rı itibara alınan ve bir Akdeniz devle
ti sıfatile Fransayı da alakadar eden 
bazı meselelerin mevzuu bahis edile -
ceğini kaydetmektedir.er. 

Müzakereleri B. Blondel 
'idare edecek 

Bu müzakerelerin B. Blondel tara -
fından idare edileceği öğrenilmiştir. 

Bu meseeller aynı zamanda BB. Da
ladiye ve Bone ile ingiliz devlet adam 
ları arasında 28 ve 30 nisanda Londra
da yapdacak olan görüğmeler esnasın
da da bahis mevzuu olacaktır. 

Salahiyetli mahfiller Roma'ya gi
decek olan fransız sefirinin Cenevre 
içti.maından sonra tayin edileceğini 

beyan etmektedirler • 

Londrada konu~uüı.cak 
meseleler 

Londra, 19 (A.A.) - Mançester 
Guardian gazetesi, fransız nazırları -
nın 28 nisanda Londrayı ziyaretlerin -
de konuşulacak meulelcri şu suretle 
hulasa etmektedir : 

"Son ingiliz ~ italyan - roma an
laşmasından doğan vaziyet ile Fransa 
ve İtalya arasında müşabih bir anlaş
ma akdi ihtimlleri, İngiliz ve fransız 
nazırlarının bilhassa üzerinde dura
cakları meseleyi teşkil edecektir. Di • 
ğer taraftan, fransız ve İngiliz heyetle 

· rinin Habeşistan meselesini milzakere 
edecek olan Cenevre toplantısında ay
ni hattı hareketi takib edeceklerinde 
hiç bir şüphe yoktur. Pek yakında de
rin bir tedkika tabi tutulacak olan !s -
panya meselesinin en mühim noktası -
nı, buradaki intıbalara göre, Balear a
dalarmm vaziyeti teşkil eylemektedir. 
Görüşmeler esnasında, Fransa. İngil -
tere ve Amerika arasında halen pek 
mUkenunel bir surette mevcud bulu
nan mUnasebetlerin daha ziyade tak -
viyesi için kullanılacak mctodlar da 
bahis mevzuu edilecektir. 

Orw. Avrupa vaziyeti 

Orta Avrupadaki vaziyet, Avustur
yanm ilhakından doğan vaziyet ve Çe 
koslovakyayı tehdid eden tehlike de, 
sanıldığına göre, inceden inceye mü -
zakere olunacaktır. Bir taraftan Fran
sa ve İngiltere ve diğer taraftan Al
manya ve muhtemel olarak İtalya ara -
smda umumi bir sükuna varılmak 

maksadiyle müzakereler yapılması 
keyfiyetinin ingiliz ve fransız nazır-

ründü. 
Lauderbek: 
- O bir delidir, dedi. Adı Lon Ma

gi idi. Gazeteler ona kasab lakabını 
talamşlardı. Nereden geldiğini öğ
renmek mümkün olmadı. Midlend'e 
gelmeden evci Klevlend'de, sonra da 
Toledo'yu dehşete düşürmüş olan da 
belki oydu. Üniversitedeyken gazete 
okumaz mıydınız? 
-Yalnız spor sütunlarını okurdum. 

Daha doğrusu fıidboldan başka bir 
şeyle alakadar olmazdım. Ben de fud
bol ekipinde oynuyordum. Peki ama 
demin kasab Magi'den bahsetmek ne 
münasebetle hatırınıza geldi. 

- Çünkü cinayet usulleri ayni idi. 
Onu ele geçirinceye kadar altı kişiyi 
öldürmüştü: Üç adam, iki kadın, bir 
genç kız. Bir akşam. durakta tramvay 
bekliyordu. Tramvay durunca yanın
daki adam acele etti ve Magi'yi itti. 
Tramvaya bindikten sonra özür dile· 
di. Magi ona müthiş bir nazar atfetti. 
Ah o bakış hala hatırımdan çıkmaz. 
Mahkeme salonunda bağlı olarak otur 
duğu iskemleyi yere çivilemek mecbu
riyetinde kalmıştık. Katil etrafına öy
le kızgın bir şekilde bakıyordu ki. Ha
tırlıyorsun, değil mi Prin? 

Prin: 
- Altı senedir unutmaya çalışıyo

rum, ama, ekseriya geceleri, rüyama 
giriyor ve korkudan hoplayarak uya
nıyorum. 

Lauderbek hik§.yesine d~ etti: 
- Onu itmi§ olan adam korkuya ka-
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Sefalet mahkumunun 
~otosunda ..• 

Büyük tiraj gazetelerine dediko
du lazım olduğu için onlar bunu ne
rede bulurlarsa almaktan çekinmez
ler. Sağ ve sol, dost ve düşman bun -
lar için müsavidir, yeter ki beş on 
okur daha bulsunlar. Mesela fU 
ba§lıklara bakınız: Ancak felaket
leri ile alaka uyandıran bir &iila.Ie._ 
s~falet mahkUınwıun J&tosun<la. .. 
Vatana hiyanet suçu ile Alnıanyada 
takibata uğrayan ve bir imparator
luğun mirasçısı olan prens Otto bu 
sabahtan itibaren mevrus malların -
dan mahrumdur ..• Fakat Avnıpanın 
öksüzü Macaristan tacından vaz 
geçmemektedir.,, Bu başlıklar altm -
da da genç prensin bisiklete biner
ken, Pariste tahsilde bulunurken ve 
resmi prenslik kılığı ile alınmı§ Üç 
fotoğrafisi vardır. 

Belçikada Ştenekerzel p.tosunda 
50.000 frank aylık vererek otur
makta ve Luven hukuk fakültesi 
mezunu bulunmakta olan bu deli
kanlıya acımamak için insanm kalbi 
taş gibi katı olmalıdır: Milletlerin 
- Hohenzolern, Burbon Romanof 
veya Habsburg olsun - hanedan siL 
lalelerile münasebetlerini kesmiş ol
dukları yirminc.i ar.n·da sonu gelmi -
yecek bir iddia.ya bütün istikbal Ü -

midle~·ini bağlayan ve saçlarım kes -
tirmeğe giderken teşrifatçısına "Ma
jcst .! geliyorlar!,, haberini verdir. 
meden Brükseldeki berber dükkB.nı
na girmi:»~n, Parise uğradığı zaman
lar indiği ucuz otelde Hofburg $ara. -
yı merasimini tekrarlatan sevimli 
bir gence karşı nasıl merhamet du -
yulmaz ? 

Cedlerinin veya babalarının ihti -
rasları yÜzünden yalnız memleketle.. 
ri değil, komıuları ve dos.tlan da 
türlü felaketlere sürükLnmiş olan 
bu gibiler asrın icablarmı da düşü
nerek bir köşeye çekilip kendilerini 
unutturmağa çalışmalı değil midir? 

Luv~n hukuk fakültesi mezunu, 
kaytan bıyıklı genç, mesela muvaf -
fak bir avukat olabilirdi: Avukat 
Bay Habsburg t Böyle bir unvanın 
sahibi, genç de olursa, içinde bulun
duğu o sun'i alemden kurtularak 
kendine her yerde mükemmel bir U
tikbal temin edebilmek gerektir. 

Fakat valide imparatoriçe Zita'yı 
ne yapmalı? Oğlu yüz binde bir ihti
mal ile Habsburglarm tahtına çıkı • 
verecek olursa bütün bir imparator
luğun serveti .••.• 

lstırablar hep böyle hayallerle 
idame edilmiştir. 

Muhakkak ki Sentetiyen tacı da 
ağır çemberi içine bu genç başı 
hapsedemiyerek bulunduğu yerde 
kalacak, fakat Mayerling nevinden 
bir efr.ane, prens Otto'nun şahsiyeti 
etrafında ağını Örerek romanlara., 
tiyatro piyealerine, filim senaryola -
rına günün birinde mevzu olacaktır. 

Yirmi yqlarmda ne acıklı bir alın 
yazısı, değil mi? - N. Baydar 

lan arasında konuşma mevzuu teşkıl 
edip etmiyeceği daha pek mallı.m de.. 
ğildir. Nihayet, vahim hadise ihtima.L 
leri takdirinde iki millet arasında da
ha sıkı bir i§birliği temini hususunda 
İngiltere ve Fransanın kara, deniz ve 
hava kuvvetlerinin de müzakere mev
zuu edileceği muhakkaktır.,, 

pıldı. Magi onu gözden kaçırmıyordu. 
Adam bir yerde onu atlatarak inmek 
istedi. Fakat işin farkında olan Magi 
de ardından inip kendisini takibe ko
yuldu. Adam fena halde korkuya kapı
larak köşe başında bekleyen polis me
muruna mürac<:.<ıt ederek evine kadar 
kendisine refakat etmesini rica etti. 
Ertesi günü, tenha bir yerde adamın 
cesedini bulduk. Kafası parçalanmıştı. 
Göğsünde ve arkasında bir çok bıçak 
yaraları vardı. 

Prin yerinden hopladı: 
_ Sahi, dedi. Anlıyorum, onun için 

bu vaka batırma geldi. 
Bir an üçümüz de sustuk. Bir ağaç

ta bir kuş ötüyordu. R~~gar bize çiçek 
ve çimen kokuları getırıyordu. 

Nihayet sordum: 
_Bu Magi ne oldu? 
_ ölünceye kadar kalmak üzere 

Gıeyston timarhanesine gönderildi. 
_ Onun için imkansız diyordunuz .• 
- Evet, bu cinayeti onun yapmış ol

masına imkan yoktur. Fakat, Cerri, ü~ 
ay içinde altı kişiyi öldürmüştü. Altı 
cesedi de gördüm. Hepsi tamamiyle 
ayni şekilde katledilmi~lerdi. 

- Nasıl bıçak kullanıyordu. 
- Evelce mi? Bir kasab bı~ağı. 
- Niçin evelce mi dıye sordunuz? 
- Söyledim ya, cinayetin şeklinde-

ki bu benzeyiş beni fen~ halde sarstı. 
Magi evvela, kendisine paranıfl üstünü 
iade ederken yanhş hesab eden bir 

(Sonu var) 
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Uim Ve ·edebiyat ôleminde 
büyük bir inkişaf var! 

K
amutayın son toplantısında, 

gazete ve mekteb kitabları 
üzerindeki gümrük resimlerinin in
dirilmesine dair hükümet kararı 
görüşülürken, bir mebusumuz, elli 
senedenberi içinde bulunduğu mat
baacılık hayatının hiç bir zamanın
da ilim ve edebiyatın bugünkü ka
dar gerilemediğini söylemiştir. 

Kitab basışı günden 
güne artmaktadır 

"İlim ve edebiyat., çok şümullü 
bir tabirdir ve bir memleketin ma
nevi inşasının temelini teşkil eder. 
Bizim hiç aramadığımız ve kendi -
sinden daima uzaklaşmaya çalıştı
ğımız maziye bu hasret, acaba dün'
le bir zevk ve görüş birliğinin, te. 
zahlire vesile bulan ifadesi midir 
yoksa bir rakam hakikati midir? ' 

Bir başında saltanat ve ortasında 
meşrutiyet olan son yarım asır; 
kendisinin kültür seviyesine şeha
det edecek hiç bir rakam bırakma
mış veya bırakamamıştır. Bunun i
çin biz, söylenenin tam aksine ola
rak, Türkiyede ilim ve edebiyatın 
devamlı bir inkişaf halinde olduğu
nu isbat edecek bir sürü hadise ve 
rakam arasında, yalnız b·u sahadaki 
neşriyat sayısını alıyoruz ve bunu, 
geçmiş elli senenin yeni devrin o. 
lan on beş yılı hariç geride kalan 
kısmiyle değil, cumhuriyet seneleri 
ile kıyaslamasını yapıyoruz. Aşağı
da göreceğiniz rakamlar, 1934 den 
1937, son dört seneye aiddir. Son 
dört seneyi, misal olarak alışımı
zın bir sebebi de bugünkü vaziyetin, 
kendinden bir evelki cumhuriyet 
senesiyle bile mukayese edecek ka
dar kuvvetli ve inkişaf etmiş olma· 
sındandır. 

:f** 
1 934 senesinde bütün Türkiye-

de basılmış olan kitab sayısı 
1468 dir. Bunlardan 21 ri felsefe, 
594 ü sosyal ilimler, 90 filoloji, 76 
nazari ilimler, 154 tatbiki ilimler, 
23 güzel sanatlar, 305 edebiyat, ve 
133 çil tarihi eserlerdir. • 

1935 de kitab sayısı bir sene eve. 
line göre 150 fazlasiyle 1618 olmuş
tur. 

1936 da kitab sayısı bir sene eve
line göre 354 fazlasiyle 1972 olmuş
tur. 

1937 de kitab sayıSt bir sene eve
line göre 251 fazlasiyle 2223 ohnuf
tur. 

Kısa bir tahlil : 

K itab sayısı artıyor. Bu artış, 
yalnız kemiyet itibariyle de

ğildir. Yeni hayat nizamının kök
leşmesini, yerleşmesini ve yayılma
sını istediği kültürü yükseltici e
serler, felsefe, edebiyat, güzel sa
natlar, milli varlıkları tahlil eden 
tetkikler, dünya şaheserlerinden 
tercümeler sayısı devamlı olarak 
artmaktadır. Seneler geçtikçe bu 
neşriyat serisi içinde mazinin tasfi
yesini de görüyoruz. Halkın, eskL 
mif kanaatlerini istismar eden de
magoji neşriyatı hiç kalmamıştır. 
Son üç senedenbcri bir çocuk ki
tabhanesi, hem de zengin bir çocuk 
kitabhancsi kazanmışızdır. Yalnız 

bir tek kitabçı, dünya muharrirleri
nin en güzel eserlerinden 27 sini, 
memleketin en salahiyetlilerine çe
virterek zengin bir seri yapmış ol
duğunu biliyor musunuz? 

Memlekette ilim ve edebiyatın. 
inkişaf halinde olduğunu isbat e
den tamamlayıcı rakamlarımız da 
vardır: 1935 senesinin ilk altı ayın
da memlekette 21 tarih kitabı ba
sılmıştı. Aynı senenin ikinci altı 
ayında bu mikdar 75 şe yükselmiş
tir. 1936 nın ikinci altı ayında 86 
olmuştur. 1937 nin ikinci altı ayın
da ise 154 dil bulmuştur. Üç sene 
içinde artış nisbeti, yedi mislidir. 

Tatbiki ilimlerdeki artışa bakı
nız Bu kısma tıb, hıfzıssıhha, diş. 
çilik, baytarlrk, mühendislik, askeri 
mühendislik, yol, su, köprü, rıhtım, 
demiryolları, ziraat, ev idaresi, ti
caret, münakale, kimya sanayii, ma
kine sanayii, küçük sanatlar, yapı 

işlerine aid neşriyat hepsi bu kısma 
girmektedir , 
Aşağı yukarı hepsi yeni haya

tın mevzuları olan bu büyük kol 
üzerindeki artış şudur: 1935 şin ilk 
altı ayında 161 eser, 1936 nın ilk al
tı ayında 195, ikinci altı ayında 243, 
1937 nin ilk altı ayında 226; ikinci 
altı ayında 242 eser çıkmıştır. Üç 
sene içinde artış, yüzde ellidir. 

Güzel sanatlara geçiyoruz: Este
tik, şehircilik ve köycülük, mimari, 
heykeltrqlık, resim, müzik, (şark 
ve garb musikisi) bu kola girmek
tedir. 

1935 şin ilk altı ayında güzel sa
natlara aid çıkan eserlerin sayısı 
21 dir 1936 nın ilk altı ayında bu 
rakam, 108 e yükselmiştir. 1936 nın 
ikinci altı ayında 94, 1937 nin ilk 
altı ayında 108, ikinci altı ayında 
93 olmuştur. 1935 in ilk altı ayma 
göre artış nisbeti, yüzde dört yüz
dür. 

:::::. - - - - - - --

13 yll iıinde 
Arhş nisbeti 7 mislidir 

////····· ~ ....... . 

Riyaziye, hcsab, cebir, hendese, 
heyet kozmoğrafya, fizik ve miha
nik, tabii ilimler, jeoloji, biyoloji, 
antrepoloji, nebatat, hayvanat, ve 
fenne aid eserleri çerçevesi içine a
lan nazari ilimlerde artış, diğer ne
şir branşlarından hiç eksik değil. 
dir: 1935 şin ilk altı ayında bu şu
bede yalnız 7 eser neşredilmişti. İ
kinci altı ayda bu rakam S4 ü bul
muştur. 1936 nın ilk altı ayında 27, 
ikinci altı ayında 72, 1937 nin birin
ci altı ayında 33, ikinci altı ayında 
66 olmuştur. 1935 şin ilk altı ayına 
göre olan artış on misline yakındrr. 

Bibliyoğrafya, kataloğlar, kitab
hanecilik, okuma ve çalışma usul. 
leri, umumi ansiklopediler, Essais
ler, ilim cemiyetleri, yıllıklar, seri 
halinde kitablar, nadir eserler gibi 
birçok kısımları ihtiva eden ve (u
mumi eserler) kısmına giren kolda, 
kitablarımızda çeşitliliğe doğru gi
den hızlı akı\ belirten bir seyir 
vardır· 1935 şin ilk altı ayında 12 
olan eser sayısı, 1937 nin ikinci al
tı ayında üç mislinden fazla çoğala
rak 38 zi bulmuştur. 

Devlet neşriyatı, hususi 
nc*riyat: ı 

H atıra şu gelebilir: Devlet ne. 
şir işine fazla ehemiyet ver

mekte, dolayısiyle büdcesine fazla 
tahsisat koymaktadır. Fazla basılan 
eserler belki bu artan devlet parası
nın mahsulüdür 
Hayır kitab neşriyatımızın inki

şafı tam bir bütün halindedir. Dev
let kitab neşriyatı artmış, hususi 
kitabhanelerin neşriyatı a"rtmış, 
kültür müesseselerinin, cemiyetle
rin, teşekklillerin neşriyatı artmış, 
ve nihayet, kendi hesabına kitab 
bastıranlar çoğalmıştır. 

Kitab meselemizin bu kısmı üze. 
rinde misal olarak vereceğimiz ra
kamlar, 1937 nin son altı ayına aid
dir. 

1937 nin son altı ayında felsefe, 
psikoloji, ahlak üzerine 14 eser çık
mıştır. Bunlardan 7 tanesi hususi 
neşirdir ve geri kalanlardan yalnız 
üçü devlete aiddir, diğerleri kitab
çıların hesabınadır. 

1937 nin son altı aymda 122 yi 
bulan edebiyata aid neşriyatın 17 -
si devlete, 65 ti hususi neşir ve 
Halkevlerine; 40 tanesi de kitab. 
evlerine aiddir. 

Kitab mevzuu üzerinde bir mü
him mesele de neşriyatın, çok ge
nişleyen ~eşitlenmesidir. Memleke
tin bütün varlıkları üzerinde yapı
lan tetkiklere aid eserler ki tabha
nelerimizi süslemektedir. Dökü • 

mantasyon neşriyatı gittikçe zen
ginleşiyor. Yalnız Yüksek Ziraat 
enstitüsünün neşriyatı 78 cildlik bir 
seri teşkil ediyor. Bu 78 büyük cil
din mevzuuna temas eden bir tek 
satırı bile, değil elli sene, yirmi se
ne evel bulamazdık. 

Ziraat Vekaleti neşriyatının umu
mi sayısı 350 ye yaklaşmıştır. Bir
çok devlet daireleri ve milli mües. 
seseler; neşir, propaganda servisle
ri kurmuşlardır. Neşriyatımız ara
sında memleketi tanıtacak yabancı 
dillerle basım, geçen dört seneye 
göre hemen hemen bir misli fazla
laşmıştır. 

Ziraat Vekaleti neşriyatının umu
mi sayısı 350ye yaklaşmıştır. Bir
çok devlet daireleri ve milli mües
seseler; neşir, propaganda servisle
ri kurmuşlardır. Neşriyatımız ara. 
sında memleketi tanıtacak yabancı 
dillerle basım, geçen dört seneye 
göre hemen hemen bir misli fazla
laşmıştır. 

Okuyanltır çoğ<dıyor : 

Bu artışa ve bilhassa çeşitlen· 
me, şüphesiz ki bir talebin 

mahsulüdür. Son sene içinde ikin
ci tabını yapan bir tercüme eser, 
bugün Uçüncü tabını yapmaktadır. 

Memleketin kültür seviyesi için 
en esaslı bir miyar teşkil edebile. 
cek olan bir mevzu üzerinde resmi 
rakamların isbat ettikleri bir haki
katle asla intibak hdlinde olmıyan 
bir yanlış görüş dolayısiyle verme
yi lüzumlu gördüğümüz bu rakam
lar, bütün iddiaları tekzib ederek, 
okuyan gençliğin teşekkül halinde 
olduğunu isbat etmektedir. 

Kitablarımızrn, gazetelerimizin 
mecmualarımızm baskı rakamları 
da, kendi kıymetleriyle ölçülü ola
rak, artmaktadır. Kitab yazarak, 
kitab basarak, kitab satarak ge_çinen
lerimiz vardır. Halkevlerinde, ki. 
tabsaraylarda okuyanlar sayısr de
vamlı olarak yükselmektedir. Asıl 
sevinmemiz lazırngelen nokta; o
kumak istiyenin aradığını bulabile
cek hale gelmesidir. İlim ve ede
biyatımızın elli senedenberi bugün
kü kadar geri olmadığını söyliyen. 
lere, üniversite neşriyatı takib et
melerini tavsiye ederiz: İlim ve 
kültürün bu ileri müessesesinde, 
türk çocııkları, derslerini takib ede· 
bilecek kitab bulabilmektedirler ve 
artık not devriyle, yabancı lisanlar 
bilinmezse bu memlekette yüksek 
tahsil yapılmaz kanaati maziye mal
olmuştur. 

Bu hakikattir, geri kalan taraf. 
lan JDUi tadcılığıdır! 

KOP DAGINDA .BİR FACİA 

Kar tipisinde kamyon devri~di ve 
postacı çuvallar altında can verdi 
f a<la nasll oldu 1 

Bu sene kış çok 
şiddetli oldu 

Erzurum (Hususi) - Erzuru
rnun kıtı, Kop'un soğuğu ve karı 
meşhurdur. Fakat Kop dağı bu 
seneki kadar hiç kudurmamr§ ve 
bu kadar çok can yalanamı§tı. 
Günlerdenberi yollar kapalı ve 
posta gelmiyordu. Postaya kavuı 
tuğumuz günlerde elimize geçen 
bir gazete veya bir mektubU'll ne 
himmetlerle dağları aştığını iyi 
biliyorduk. Otomobilden kızağa, 
kızaktan insan sırtına, insan sır
tından gene kızağa nakledilen 
posta, günlerden sonra elimize 
gelebiliyordu. Postanın yaptığı 
bu fedakarlık bir de kurban ver
di: 

Birkaç gün evel Hadrak mevkiin
de devrilerek içindeki mutemed Ası
mın ölümüne sebeb olan posta şehri
miz~ getirildi. Bunu takib eden pos
tada bulunan mutemed Kemal facia. 
yı şöyle anlattı: 

"- Kızakla yola çıktık. Akşam üs
tü Kop dağına gelmiştik. Çan kulesi
ne girmiştik. Bu esnada müthiş bir 
fırtına başladı. Fırtına ıslıklar çalı
yor, kar tipisi etrafı kesif bir bulut
la örtüyordu. Sığmaktan başımızı bi. 
le dışarıya çıkaramıyorduk. İki gün 
sığınaktan dışarı çıkamadık. Nihayet 
açılan ince bir yoldan postayı Kop 
hanlarına indirebildik. Burada Ası
mın ölümünü haber aldık. Asım posta 
yı otomobille getiriyormuş. Bir ara 
öyle bir kar tipisine tutulmuş ki, 
kar otomobilin ön cammı dolduruyor, 
ve Asım etrafını göremiyormuş. Şo
för muavini çamurluğa çıkmış müte. 
madiyen elindeki bezle camı temizli
yormuş. Yolcularla şoför kamyonda 
bulunan posta torbalarının üstünde o
turuyorlarmıf. Torbalarda bozuk pa
ra dolu imiş. Her torba aşağr yukarı 
altı yedi yüz kilo ağırlığında imiş .. 
Şoför etrafını iyi göremediği için ve 
her tarafı karla kaplı olduğu için o. 
tomobil bir hendeğe yuvarlanmış .. ka
za çok hafif olmuş, kamyonun çamur
lukları bile bozulmamış .. Asım sırt
üstü yere yuvarlanmış, para dolu tor. 
balar da üzerine yıkılmış.. içerdeki 
yolcular hemen torbaları kaldırmak is 
temişler, fakat beş kişi bile torbaları 
yerinden oynatamamışlar.. Bunun ü
zerine torbaları bıçaklayıp paraları 
dökmekten başka çare bulamamışlar, 
fakat bu işi yapıncaya kadar, büyük 
bir ağırlık altında ezilen Asımın ölü
müne mani olamamışlardır. 
Asım bu işe daha yeni başlamıştı, 

daha ikinci seferiydi. Çok iyi bir ço
cuktu. Daha otuzuna gelmemişti. Ço. 
luğu çocuğu da vardı. Çok yazık oldu. 

Bir genç de tipide donarak iildü 
Ağzıaçık nahiyesinde 20 yaşlarında 

bir genç, şehrimize gelmek üzere yola 
çıkmış, yolda tipi ve karın tesiriyle 
donarak boğulmuştur. Köylüler yolda 
yüzü gözü kuşlar tarafından didik- ı 
lenmiş bir cescd görmüşler ve hadise
yi zabıtaya haber vermişlerdir. 

Madenlerimizin Payaslan 
ihracı meselesi 

Vizede göçmen evleri ve e•ki e•erlerden biri 

Trakyada zirai çalışmalar 
ve Vizede bayındırhk hareketleri 

Edirne (Hususi) - Trakyada mo
dern ve fenni ziraatin tamimi için ça
lışmalar devam etmektedir. Ziraat ve
kaleti tarafından verilecek selektörle. 
rin hangi köylere ne şekilde kurula
cağı umumi müfettişliğe bildirilmek
tedir. Bu sene de vilayetlerle köyler 
için 30 kadar kalbur makinası satın 
al tınacaktır. 

Çanakkalenin Umurbey köyünde 
Ziraat Vekaleti tarafından açtırıla -
cak olan bademliğin kroki ve keşifle. 

ri gönderilmiştir. 
Vizede büyük bayındırlık hareket• 

leri devam etmektedir. Vizenin yeni 
halkevi, ve Atatürk anıdmın inşası 
başlamak üzeredir. Bir de uçak kuru· 
mu binası yapılacaktır. 

Vizede büyük ve eski kıymetli ta
rih eserleri vardır. Bu eserler mimar 
kontrolu altında belediyece yaptırıl~ 
maktadır. Bu eserler haziran sonuna 
kadar mükemmel bir. tarzda bitmiş o
lacaktır. 

BITLISTE BiR TEMSiL VERİLDi 

Bitlis (Hususi) - Halkevi temsil kolu Akın piyesini temsil etti. 
Akın'd~ .rol alan öğretmenler çok muvaffak oldular. Temsilde 
1000 kıtı bulundu. Resim temsile aid bir i·ntibaı göstermektedir. 

Zonguldak~o otel, park ve 
buz fabrikası yopıhyor 

Adana, (Hususi Muhabirimizden) 
- Eti Bank madenlerinin Payastan 
ihracı meselesi son günlerde fili bir 
safhaya girmek üzeredir. Eti Bank 
tarafından Ankaradan gönderilen he· 
yet Dörtyol, Ayas ve Payas bölgele. 
rinde tetkikatta bulunmaktadır. Pa
yas, Dörtyol ve Yumurtalık (Ayas) 
iskelelerinden yüklenen tesisat ve 
vasıtalar için yakından tetkikler yap
mak üzere Eti Bank namına banka in
şaat müdürü Bay İrfan, makine mü
dürü Bay Kudret, Krom şirketi mü. 
dürü Necib, Eti Bank müesseseleri 
teknik mütehassısı Tansleyn bir kaç 
gündenberi bu havalide bulunmakta
dır. Aldığım mallımata göre, Bu tet
kikler Eti Bank madenlerinin bu is
kelelerden birisinden ihracı maksa
diyle yapılmaktadır. Payas iskelesi, 
ihraç işine daha müsaid görülmekte. 
dir. 

flalkevinde kü~üklerin müaamereıinden bir görünüı 

Zonguldak, (Hususi) - Belediyenin 938 büdcesi 222 bin lira olarak ha
zırlanmıştır. Bu büdce ile yeni işler başarılacaktır. Bu işler arasında bil
hasaa şunlar vardır: 

Eti Bankın maden ihracatı işi Pa
yasın bayıı~dırlığı üzerinde büyük rol 
oynayacaktır, 

Esasen Payas kaza olmağa namzed, 
küçük fakat güzel bir nahiyedir. 

Eti Bankın Burada kuracağı teşki
lat ve tesisat J>ayasa yakın bir günde 
bir kasaba hüviyeti verecektir. -

Taııaüner 

Adanada maden 
suyu buhranı 

Adana, (Hususi) - Son günlerde 
şehrimizde Afyonkarahisar maden 
suyu bulunmamaktadır. Hatta bir çok 
eczahanelerde bile yoktur. Hem Kı_ 
zılay menfaatinin, hem de halkın sıh
hi ve zaruri bir ihtiyacının ihmal e· 
dilmemesi için tedbirler alınmıştır. 

Afyonda yaOcılar 

çarşısı yapıhyor 

Afyon (Hususi) - Belediye yağcılar 
için 24 dükkanlık bir çarşı yaptırmakta
dır. Bu dükkanlar 700 - 1000 lira ara
sında bir paraya çıkacaktır. Çarşının 

ortasında bir de hq hq pazan buluna -
çakar. 

1 

Bir otel, bir mezarlık, buz fabrika
s~, soğuk hava deposu inşa edilecek, 
tır. Bundan başka sağlıksuyu menba· 
ında bir sağhk parkı kurulacaktır· 
Şehir sokaklarına 100 bin parke taşı 
döşenecektir. Bir kısım yollar da as· 
falt hale konacaktır. Sahil boyunca 
yapılacak olan belediye bahçesi iha· 
le edilmiştir. Uzun Mehmed parkı dll 
yeniden tanzim edilmektedir. 

Halkevinde küçük yavrular tarafın· 
dan çok muvaffak bir müsamere veril· 
miştir. Küçükler rollerinde muvaf· 
fak olmuşlar ve muhitin takdirini ka· 
zanmışlardır. 

l·nciraltı plajı 
İzmir, (Hususi) - İnciraltı plajı• 

nın yapılmasına başlanmıştır. Plajın 
ağustosa kadar bitirileceği tahmin e
dilmektedir. 

Bartın cezaevi 
Bartın, (Hususi) - Yeni cezae"'Y 

nin temeli törenle atılmıştır. 
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l 883 de Ka.amicciola fehrinin zelzeleden .onraki laarab ınanzarcuı 

ZELZELE ... YER YOZONON IAQI KONULMAZ FELAKETİ 

Boytik zelzeleler 
Bir japon edibi, memleketinin kri. 

.zan~emıeri için yazdığı bir yazıda, 
onların güzelliklerini ne güneşin, ne 
toprağın, ne denizin kıakanmadığmı; 
Jalnız yerin altında uyuyan ateı cana
'Varnm onu çekemediğini anlatıyor. 

Bu canavar, japon topraklarının aık 
ilk altmı üstüne getiren zelzeledir. 

Zelzele, inaanlarm en çok korktuk
Jıan ve en çaresiz kaldıkları bir feli.. 
kettir. Yangın, au baamaaı, hastalık: 
gibi af etlere kartı az çok tedbir alına
bildiği halde, zelzele önüne geçilmez 
bir beli olarak devam edip gitmekte -
dir. 

Bunun misalleri pek çoktur. 526 da 
Akdeniz kıyılarında olan bir zelzelede 
100.000 den fazla insan ölmü§tür. 1755 
Lbı:bon zelzelesinde toprağın yuttuğu 
imanlanıı aaymı 40 bine yaklatıyor. 
1693 deki Sicilya zelzelesinde 1693 
kurban kaydedilmiftir. En çok zelzele 
obm memleketler Akdeniz çevreleri, 
Peru, Şill ve Japonyadır. 

Zelzelenin ne zamtı geldiği bilin
mediği gibi, bir ~ne HllMUl ıelece-
ii ele bJMg ......... _.... __ lf: 
daha geımı,eee ti'.._.. Wç bir .. 
man delil değildir. Sandiiviç adalarm
da 1868 deki zelzele mart ayı içinde 
zooo sarsıntı kaydetmiıtir. 

Zelzeleler yalnız aanmtı aayıaı iti
barile değil, fakat mahiyet itibarile de 
değıifiklik göstermektedirler. Toprak, 
amudi ufki ve dalgalı olmak üzere üç 
tılirlil 'aaraıntı yapmaktadır. Amudi 
Yani apğıdan yukarı olan sarsıntı in -
'-ıları ve hatti evleri, qağdan yukarı 
fırlatmaktadır. 1783 de ltalyada Ko
lobrada vuku bulan zelzelede amudt 
llaranıtı1ar kaydedilmiıtir. Toprağın 
alttan yukan doğru hareketi, zelzele
nin §iıddetine göre yarıklar meydana ge 
tİanektedir. Bunlar küçük oluna dol
durulmakta. fakat büyükse okluğu gi
bi. bı:rablmaktadır. Ani yanlmalar ve 
tekrar kapanmalar, hazan bir ıehrin 
koca bir semtini, bir anda toprağın içi
ae trkıvermektedir. 

B.u iıki şekil 1783 de Kalabra zelzele
lin.de görülmiiftür. 1855 de Yeni Ze
lanıd, 1872 de Kaliforniya, 1891 de Ja
ponya ve 1894 de Yunaniatan zelzele
lerinıde düz zemin yamrı yumru olmug
tur. Japonya zelzelHinde açılan bir ya 
l'lk, 6 • 7 metre genifliğinde ve 112 kilo 
llletre uzunluğunda idi 

Baaan zelzeleler, müdhif çöküntüle
re aebeb olmaktadır. 1819 da Hindi•
tanda İndu• nehri deltuında olan zel
zelelerden büyük rum mahallesini, 
Uınmazı denizi sulara boğmut ve bet 
lbere derinliğinde muazzam bir körfez 
Viicude getirmittir. 

Bazan da zelzeleler ytizünden yük
~~ler olınuttur. Bu hAdiaeler, bil-
• .._. limanlarda btiyük fellketler do
iunnuıtur. Japonyada Nippon zelze
lelerinde liman, hemen bopltılmıftu. 

17 50 de Şilide vuku bulan zelzele
lerde Komepriyon limanında denizin 
d~bi meydana çıkmıftır. Aynı zelzele
nın yerinden oynattığı memleketler 
~k geniftir ve üç milyon kare metre
lık bir sahayı bulmaktadır. 1827 de 
kolombiya zelzelesi 1500 kilometre u
zunluğuna yayılmıttır. 1884 Endülila 
Zelzelesi de 400.000 kara metreyi ku
caklam11tır. Saramtının net bir hat 
llzerinde ve çok ~r sahaya ıamil ol
l!ıak üzere yayıldıkları zaman (Hattt) 
~ını almaktadır. Mnell cenub Ame
likaaında zelzeleler dağ ailailelerini ve
Ya aahil hatlannı taldb etmektedirler. 

Sarsıntılar merkezi bir noktada bir. 
leıipte merkezden uzaklaıtıkça hafif
lediği zaman (merkezt) ismini almak
tadırlar. 

Zelzele dalgalan, çok zaman, yüksek 
~ •Utatle yayılmaktadır. Bu aürati 
bir Sok zaman beaab etmek mümküa 

M ilyonlarca insanın ve 
medeniyetlerin hayahna 
mal olan ver sarsıntıları 

Fran.Ja Manton'da 1881 deki :zelzelenin tahribatı 

ltalyatla Diano - Marina' da 1881 deki büyük :zelzelenin tahribatı 
olmuttur. Bunun için aynı zelzelenin 
iki türlü noktadaki oluı aüratini doğru 
olarak teabit etmek kili gelmektedir. 
1886 da Amerikada Çarliston zelzeleain 
de dalgalar saniyede 5200 metre aürat
le hareket ediyorlardı. Fakat bu aürat 
iatianaidir. Şiddetli aaramtılarm, top -
rak altında yayddddan, dünyanın kut
runu 22 dakikada katettilc:leri ve ısia
moğraf ileti üzerinde iptidai l'a§eler 
teklinde kaydedilclilderi heaab ve teebit 
ediJmiıtir. Zelzele dalgalarmm fid
deti toprak altında daha çok kuvvetli -
dir. Zira dahilde jeolojik tefekküllerin 
mukavemeti, burada yoktur. Zemin 
çatJakhklan, daha az dayanık yerlerde 
husule gelmektedir. İfte bu aebeble 
türlü arazilerin birlq.tiği mmtakalar, 
yeknaaak bir kütleden mürekkeb yer
lere göre daha büyük bir tehlike göster
mektedirler. Hakikaten bu ek yerleri, 
zelzelede yarılmaya daha müaaid zayıf 
noktalar te§kil etmektedirler. 

Zelzeleler, toprak Uatünün huzuru
nu bozan, mütbit afetlerdir. Sinsi simi 
gelirler, bozarlar, öldürürler yutarlar 
ve giderler. Beki devirlerde inaanlar, bu 
daima fellbt eolan aallanmaları, gazap 
ve kinin sembolü olarak adlan~ 
lardı. 1690 Peru, 1887 Nia, 1905 Ka
labra, 1906 Şill ve Sanfranaisko, 1907 
Jamaik aduı, 1908 Meaina, 1909 Pru
vans, 1922 Şili ve 923, 925 Japonya zel
zeleleri, inaanlığln unutamıyac:ap acı 
hatıralardır. 

Birlqik Amerikada 1886 daki 
büyiilı zelzelenin Sen • Jon me
zarlıfında Jeori bir MTantulo 

l8'İni tlef!ıtircn muar lafl 

Ankara bttytik 
bir korku geçirdi 

(Başı 1. inci sayfada) 
hir kıaa süren bir panik manzraaı gös. 
termi§tir. Bu bir an evet çabuk so
kağa çıkmak istiyen ve umumt yerler 
de bulunanlar araaıında dütenJer, çok 
hafif surette yaralananlar olmuttur. 

Devlet meteoroloji umum müdüTlU
ğünün barograf aletleri, zelzeleyi, sa
at on üçü yirmi saniye geçe on ~ 
saniye devam eden iki hamlede tid
detli ve aaat 14.10 ve 14.45 de iki de
fa hafif olarak, kaydetmiılerdir. 

Şehirde aanıntıdan müteesair olan 
binalar vtrdır: H a r b i y e mek
tebinin hastahanesinde, Ekonomi Ba
kanlığı binasında, postahane ile bir i
ki mekteb ve otel binalarının duvar
larında çatlaklıklar olmuttur. 

Zelzele ıehirde çok tiddetli auret· 
te olduğundan bazı evlerde avizeler, 
llmbalar, kitablar deıvrilmittir. 

Zelzelenin merkesi: 
Zelzele devam ederken, hatırımıza 

gelen ilk müracaat yeri Devlet Mete. 
oroloji Umum Müdürlüğü oldu. Gök
lerimizdeki bulutların sayısını bile 
aayan bu modem vasıtalı devlet ıe,
killtı, hauaa barograflarınm kuvvet
li hatlar halinde zelzeleyi ipreıt et
tiklerini ıtöyledi ve ilave ettiler: 

.. _ Bu hatlar, barograflanmızın 

bize .enelerdenberi verdikleri en kuv 
vetli ifaretlerdir. Yer aaAıntısı çok 
kuvvetli olmuştur.,. 

Hemen Kandilli rasadhanesini ara
dık ve aiamografların tiddetli bir zel. 
zele kaydettiklerini ve saat 13 çü bet 
dakika yirmi saniye geçe olan bu zel
zelenin İatanbulun bütün semtlerinde 
kuvvetli bir tekilde duyulduğunu öğ
rendik. 

Zelzelenin merkezi, Sinob - Ulu -
kıgla hattının araamda ve Toeya -
Çankırı. Yozgad - Çorum - Akda~ 
Madeni - Kırtehir - Arabaun çevresı 
içinde tesbit edilmiştir. Ankara bu 
hattın ikinci cevhet"i üzerinde kal
mııtır. Birinci hatta olanlarda aaram
tr, ,ehrimizde-kinden daha tiddetli o
larak duyulınu9tur. İstanbul, üçüncü 
hat üzerinde blmiftır. İ•tanbul ra.. 

dirler. 
Bu bahia üzerinde IÖz söylemeye 

aalihiyetli olanlardan öfrendiğimize 
göre, bu zelzelenin irıhidamı olmHı 

kuvvetli bir ihtimal içindedir. Anka
ra meteorolojik vaziyeti itibariyle or. 
ta tabakalardan mütete k.kil bulunmak 
tadır. Halbuki zelzeleler, tabakaları 

karıpnıf olan arazide, hafif noktalar
da tekasüf etmektedir. 
İnhidam zelzeleleri olan yerlerde 

- garb Anadolusu gibi - tabii mağa
ralar vardır. Tuzlu olan toprak kı
annlarında toplanan sular, bu tuzları 
eritmekte ve üıı.t tabakanın mukave. 
metini azaltarak, üzerinde ağırlığa 
dayanamaz hale getirmektedirler. 
Böylelikle milyonlarca kilometrelik 
bir çöküntü olmakta ve dolay1&i.yle 
yer sarsıntısı husule gelmektedir. 
Dün Ankarayı aanan zelzele uıfki idi. 

Mimarlan dllfündürecek 
meaele: 

Dünkü zelzele yeni Ankaca yapısı 
için çetin bir imtihan olmuı ve bir 
inta hakikatini de meydana çıkarmıg
tır. 

Bugüne kadar yapılan in,alarda, te
hir güzelliği, toprak vaziyeti; hulasa 
inpya tesiri olan her fCY göz önün
de bulundurulmuf, fakat kuvvetli bir 
zelzelede binaların mukavemeti için 
esaslı tedbirler almmaıll1'tı. Şimdi, 
çok seyrek olsa bile, böyle veya bun
dan kuvvetli zelzelelerle de binaların 
dayanma kabiliyeti bahis mevzuu o
labilecektir. Dünkü zelzele, betonar. 
menin bir muvaffakıyeti olmuştur. 
Topraklarının altı, pek sağlam ol

mıyan bazı memleketlerde inıa her 
fC'Yden evel hatıra zelzele geHyor. 
Ankaramız jeolojik vaziyeti itibariy
le yeraltı tabakaları kuvvetli ve sağ
lam bir ,ehirdir. Bu itibarla, böyle 
beklenmiyen ve nadir olan sürprizler 
dıfmda tchrimizin yerinden oynama
sı gibi kötü ihtimallerin çok uzağın
dayız. 

Diğer ıehirlerimizde 

aadıhanesi, zelzeleyi, İ•tanbulun 470 Zelzele, aahaaı isi.nde olan diğer 
kilometre şarkında olduğu sanılan şehirlerimizde bazı tahribler yapmış. 
merkez üasünün Çankırı, Çorum, Tos- tır. Yakın köylerde bir iki ev yıkıl
ya ara•ında bulunduğunu tahmin et- mı,tır. Ankara kazalarında da bazı 
mektedir. ufak ve çoğu çatlama halinde zarar-

En ihtiyar ankaralılar bil, ken. lar vardır. Fakat diğer bazı tehirle
dilerini .okaia fırlatan bu fiddet- rimizcle aanıntı daha bvvetli oldu· 
il toprak ..na...- flmdl7l9 Jmdar ........ seftldar o alılıeHe fasla oJ
hiç phld olmadıkt.mı MJylemektıe- mqtur. 

imar davamızda 
hükümetin rolü 

Maarif Vekaletine aid ve başta aı
yaaal bilgiler okulu olmak üzere aayı-

Dünkü 
büyük 
zelzele 

(Başı 1. inci sayfada) 
rak tel1'lanan halk evlerden sokak
lara çıkmııtır. Haaar ve kayrb yoktur. 

Zilede: 
Zile 19 (Hususi) - Bugün saat 

13.05 de üç saniye süren 'iddetli bir 
yer aaraıntıaı olınuf, halkı telaş ve 
korkuya dütürmU.tür. Hasar yoktur. 
Civardan henüz haberler alınamamıt
tır. 

Anakra - Kay.eri hattında : 
Diğer taraftan alakalı makamlara 

gelen haberlere göre Ankara Kayseri 
hattı üzerinde Lalahan istasyorwnda 
bacalar yl'kılmış ve çatlaklar husule 
geİmi9tir. İzzettin istasyonunda da 
birçok çatlaklar vardır. Yerköy istu
yonundaki birçok binalarda çatlama
lar ve yarılmalar oımu,tur. Bunlar111 
arasında tehlikeli olanlar vardır '9'C 

bu gibiler \>otaltılmıştır. Burada me
murların yatakhaneleri harab bir ha.. 
le gelmittir. Memurlar çadır ve va
gonlarda çalıpnaya batlamıtlardır. 

Ehemiyetli zararlar gören Yeniya
ban ve Serikli.de de vaziyet böyledir. 
Yerköyün Samanlı nahiyesinde on eıv 
yılulmıt ve hükümet binuınm baca
sı düpnüıtür. 

Kayaeride: 
Kayseri 19 (Hususi) - Bugün tam 

saat on üçte tehrimizde tiddetli bir 
zelzele olmuftur. Sarsıntı 18 saniye 
sünnüt. aradan bir müddet geçtik· 
len 90nra hafif olarak yc,,i~,. ... ı-·-,,e-

dilmittir. 

Arabıun' da : 
Arabaun, 19 (Hususi) uu6iın 

tehrimizde dörder dakika fasıla ile 
iki fiddetli aelzele olm~tur. Zelzele. 
den çok tel!ılanan bıalk sokaklara dö
külmü9tür. Birkaç bina yıkıldığından 
halk, evlerinden içeri girmemektedir
ler. Tedbirler alınmı9tır. 

Kırıehirde : 
Kırtehir 19 (Hususi) - Buglin öf

leden 90nra biribiri ardınca ıki defa 
tiddetli ve bir defa hafif olarak kay
dedilen zelzeleden bazı binalar ehe
miyetli zararlara uğramışlardır. 

Şehirde ve civarda çöküntüler oL 
muttur. 

Diier yerlerde 
Haber aldıfımua göre diğer buı 

yet'lerde zelzele hitsedilmittir. Ulu
kııtada aut 13 de hiMedilen zelzele 
hafif olara.k 34 saniye sürmügtiir. Zel· 
zele hafif olmak il.zere aaat 13 de 30 
saniye devam etmek suretiyle Sam
sunda, aaat 1~ de 30 saniye devam et
mek üzere Adapazarında, 13 ü on 
geçe Sinobda hiaaedilmiştir. Buralar
da hasar yoktur. 

(Başı 1. inci sayfada) 

rimli olmUf bulunduğunu göstermek
tedir. 
Bahsettiğimiz umum müdürlüğün 

vazifesi "yurdun gerek tehircilik ba
lmnından ve gerek yapı cihetinden 
imarIQ& müteallik itleri tanzim ve mi
mari birliği teaia ile her nevi in,aat
ta •iklet ve mukavemet kaide ve usul
lerini düstur olacak surette tertib et
mektir.,. Bu reamt ifadedeki siklet ve 
mukavemet kaide ve usulleri kelime. 
terini "uata ve kalfa yapıcılığı ile de 
~tt:cadele edeceğiz,, teklinde okuya
bılır&iniz: Dava bu kadar dallı budak
lıdır. 

aı yüz otuz sekizi bulan liae, orta ve F' 

sanat okulu ve talebe pansiyonu ve 
pavyonlar; Ankara Borsası 

19 - 4 - 1938 

ÇEKLER 

Umum müdürlük iki fen ve bir mu. 
amelit müdürlüğünden mürekkebtir. 

Binalar fen heyeti, binalar irlf&lı ve 
bunlara müteallik elektrik, kalorifer 
~ aıhbt tesisler gibi her türlü teknik 
ıtlerle uğratır. Yapı itlerinin siklet 
merk~z~ni teıkil eden bu tubenin it 
hacmının vüaat ve ehemiyeti dikkate 
llyrktır: İte bqladığı günden yalnız 
1936 malt yıh sonuna kadar baprdığı 
ı,1er arunda devlet müeaaeeelerine a
id olan ve bedeli bet milyon lirayı ge
çen muhtelif villyetlerdeki 400 dea 
f n_la ~ina ya yeniden inp veya tamir 
edılmıt ve henüz içinde bulunduğu -
mu~ 1937 malt yılında da muhtelif 
tertıblerden sekiz milyon lira tahsisat 
alınarak aayıeı 700 il bulan inp ve e
aaab tamir itlerine aid proje ve plan
lar ile aair f ennt evrak bazırlanmıt ve 
bunların mühim kıamınm iJlfalına 
ba9lanmıttır. 

Bu itler aneında: 

Maliye Vekaletine aid, merkezde ve 
viliyetlerde, 100 kadar hükümet ko. 
nağı; 

Gümrük: ve lnbiaarlar Vekiletine 
aid 56 bina; 

Emniyet Umum Mildürlilğil ve Jan
darma Genel Komutanlığına aid 193 
tane emnl~ ve jandarma bina ve ka· 
rakolu; 

Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekale
tine aid haataıbane, prevantoryom, aa
natoryom gibi yirmiden fazla mühim 
aihhat mileaaeeeai binaları ; 

Adliye Vekaletine aid muhtelif eia. 
temde 53 cua eri. 

lktıaad Vekiletine aid liman daire
leri, deniz ticaret ve yüksek iktıaad 
okulları ile birlikte aayıaı 27 ye çıkan 
miiea1e1eler, 

Ziraat Vekiletine aid Yüksek Zi
raat enstitüleri talebe pansiyonu, iL 
tanbul Bahçek8y Orman Fakültesi 
çalııma binaları, ihrak furunları, tat
bikat ve mikroekop laboratuvarı bina
ları gibi 57 müeaaeae ; 
D~liye Veklletine aid pergola bi

nası ile birinci, ikinci, üçüncü ve dör
düncü umumi müfettitlik mıntakala. 
rındaki müfettitlik ve komutanlık ev
leriyle gruplar in,aatı ve diğer kışla 
mekteb, hükilmet konağı gibi reamt 
daire ve müesseseler; 

Devlete aid 278 tane millt emlak bi
naları in,a ve eaaalı tamiri vardır. 

Bundan batka husu•i idareler blld
ceainden 1936 aeneainde yaptırılmak 
üzere konulan 3.000.000 liralık ve 1937 
senesinde de 2.600.000 liralık 500 par. 
çaya yakın inp ve tamir iti vardır ki 
bunlara aid proje ve ketifler de bu 
tetkilat tarafından tanzim, tatbik ve 
mürakabe edil.mittir. 

••• 
Şehircilik fen he~ti, memleketin 

imarını istihdaf eden tehir ve kau
balarm halihazır ve miistakbel imar 
planlarının aart ihtiyaç ve tekniklere 
uygun bir tekilde tanzimi için esas· 
lar ve kaideler hazırlamıt ve bunları 
talimatnamelerle teabit ve tatbik sa
basına koymu9tur. 

Şehir ve kasabaların belediyelerce 
ha.zırlanmıı olan ve yapılan hesaba 
gare sayısı 290 ı bulan halibuır bari· 
taları ile pllnları bu iki aene içinde 
tetkik ve haritalardan 65 i kabul edi
len eaaalara uygun görülerek tudik 
ve 255 i de reddedilmi9tir ki; bu red 
edilenler için verilen ücret mikdarı
nın 450.000 liraya yakın olduğu anla-
9ıbmttır. 

Bu suretle, bu itler üzerinde vukua 
ıelmekte olan uulaiblUklerin önüne 

Londra 

Açıbı Kapanııı. 

6.30 
0.794444 

25.1025 
15.0950 
4.70 

16.7460 
3.44 

63.4920 
1.4246 

22.6984 

6..2,975 
0.7947&0 

25.1125 
15.1012 
4.7022 

86.78 
3.4418 

63.5175 
1.4252 

22.7075 

Nevyork 
Pariı 
Miltno 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amıterdam 
Proı 
Viyana 
Madrid 12.6984 12.7034 
Berlin 1.9690 1.9698 
Vartova 4.1950 4.1970 
BudaPette 3.9682 3.97 
Bükret 105.8730 105.9150 
Belcrad 34.4444 34.4580 
Yokohama 2.8750 2.8762 
Mo.kova 23.8450 ZS.8350 
Stokbolm 3.08 3.0812 

ESHAM VE TAHViLAT 
19SS Tiirk Borcul. 19.150 19.575 

(Vadeli) 
.. .. 111. 19.55 19.55 .. 

1933 !luami7eli 
Er cani 

( Pqin) 

95.- 95.-. 

geçilmif, tasarruf, intizam ve birlik 
kurulınu9tur. 

• •• 
tıte iki yıllık rakamlar bunlardır. 

Yapı ifleri umum müdürlüğünden ev
vel, cumhuriyetin devlet yapıları ve 
tehircilik bakımından tahakkuk ettir
mit olduklarını da, hatıralarınıza mil. 
racaat ederek, gözleriniz önüne getir
meğe çahıınız ; o zaman esaslı ve ga
ni '!e .Körilrseniz hepsi cumhuri}'ttin 
eaerıdır, demekte haksız olmadığımızı 
tealim edersiniz. 

İmar davamızda hükilmetin oyna
makta olduğu rol çok hayırlıdır. Onu 
ilk önce anlamak, ve aonra kolayla1-
tırmak için hepimiz üzerimize dü9en 
vuifeyi yapmata çalıf1D&lıyız. 

N.B. 
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Köyü Mevkii 

Kınık Köy arkalıi1 

" .. Karaviran 

.... Kıflak çayır 

.... Aliçli yazı 

Çukur- Dü- tarla 
ca 

. .. 

. ,, 

.... 

. .. 

... 

.. ,, 

.... 

Yukarı dere 

Koğada 

Kara burun 

Belen özü 

Koğa 

Koğa 

Göçer yolu 

Kara- Siyek civarı 
viran 
bala 

.. " 

... 

... 

Siyek civarı 
ve kara tarla 

Yazı tarla 

Orta yol 

Göl Kanı yokUfu 

Krmk Köy arkası 

KıınmJ[ K8y arıtan 

... Yazı tarla 

•• Gilr baıı 

•• Köy arkv 

•• Yazı tarla 

•• GürbaJı 

•• Köy arkaıı 

.. .. 

•• Yazı tarla 

.. . Kın ılı: 

. .. Köy arkaaı 

ULUS 20- 4- 1938 

T. C. Ziraat Bankası Kızılcahamam AjOnsından 
Mesaha 

Cinsi Hisse Dekar HUDUDU Borçlunun adı S.N. 

'l'ada tamamı 12.048 Şarkan imam oğlu Yusuf, şima- Km ık köyünden kay- 10 

"" ,, ,, 

.. .. .. 

' ., 

.. ,, 

. .. .. 
,, .. .. . 
.... . .. 
,, ,, 

. .. .. ,, 

.... • • . " ,, .. 

.... ,. . 
,, ,, ,, ,, 

.. ., • • 

•• 

.... .. .. 

,. .. 3/2 

.., " 3/2 

"" 3/2 

.... 3/2 

3/1 

" .. 3/1 

3/1 

.. 3/1 

,, .. 4/1 

.. " 4/1 

,, ,, 4/1 

,, .. 4/1 

len Hasan efendi verescleri ve pakcı oğullarından 
imam oğlu Yusuf tarlaları, gar- Hasan oğlu Hüseyin 
bentepe olup Yusuf tarlaamdan 
tepeye kadar iki yüz 1:ira olduğu, 
ve cenuben yol. 

5.607 Şarkan hali, garben çay olup ha
lidcn çaya kadar 61 zira olduğu, 
'imalen Kaypakçı oğlu İsmail, 
cenuben Çeçtepeli Mehmet tar-
laları 

1.838 Şarkan Kara Ali oğlu Seyit tar
lası, garben çay, ve timalen çay, 
cenuben Kaypakçı oğlu deli 
Mehmet tarlası. 

2.114 Şarkan ipek tarlası garben yol, 
'imalen yine ipek tarlası, cenu
ben Kaypakçı oğlu Ahmet tarla
sı. 

1.838 Şarkan Halil oğlu Salih, gar· ) 
ben Dalyan oğlu Mehmet tar- ) 
laları, şimalen çay, cenubcn ) 
yol. ) 

,, .. ,, 

" .. ,, 

,, 

n 

., 

1.838 Şarkan Kemal oğlu Yusuf tar- ) Çukurca köyünden 11 

11,031 

5.512 

6.435 

4.596 

4.596 

9.193 

2.757 

23.90 

4.596 

20.224 

55.158 

3.677 

3.677 

13.789 

18.386 

3.677 

13.789 

18.386 

3.677 

18.385 

13.789 

3.677 

3.677 

lası, garben cami şerif, şimalen ) Dalyan oğlu Ahmet 
yol, cenuben yine yol. ) çavuş 

''Durali," Molla kadir tarlası, ) 
"yol," çay. ) 
"Durali, Scyıt tarlası," çay, ) 
"Ahmet tarlası. ) 

"Durali," Mehmet "Duralı'' ) 
HU.eyin oğlu Ahmet tarlası. ) 
"Ali," Ahmet, "Mustafa," Meh-) 
met tarlası. ) 
"Yol," Ali, "Kaya," Ali tarlası ) Çukurca köyünlen 13 
"Ahmet,'' Durali," Ömer, ''Meh-) manav Hasan oğlu 
met tarlası. ) Mehmet. 

Şarkan Ali tarlası ve garben ha-) 
1i ve fimalen davdavcı oğlu Ali-) 
met cenubcn ahar oğlu Ali tar-) 
laları. ) 
Şarkan Süleyman oğlu Mustafa,) 
garben yol şimalen molla Mus-) 
tafa, cenuben koca Hüseyin tar-) 
lası. ) 
Şarkan Hüseyin çavuf oğlu A-) 
rif, garben kara koca oğlu Musa) 
fimalen hacı efendi cenubcn in-) 
ce İbrahim otlu Oaman. ) 
Şarkan akman otlu Huan, pr-) 
ben hacı Musa, flmalen yol ce-) 
nuben kavlak oğlu Hasan: ) 

Şarkan tarik, anı, garben tebayi) 
oamaniyeden Alibcy tarlası şi-) 
malen aıra kayalar. ) 

Şarkan cücen oğlu İbrahim, gar-) 
ben tekaüt Hüseyin, timalen) 
kuyrinci oğlu Minnet, cenuben) 
sipahi oğlu Mehmet efendi tar-) 
laları. ) 
Şarkan dere, garben Mehmet e-) 
fendi, ıimalen hacı sipahi oğlu) 
Mehmet efendi, cenuben kütek-) 
li oğlu Durali tarlaları. ) 
Şarkan yol, garoen koca Nuri) 
oğlu Mustafa, 9imalen çönez oğ-) 
lu Hasan efendi tarlaları, cenu-) 
ben yol. ) 
Şarkan sipahi oğlu Mehmet e-) 
fendi, garbco kuyrinci oğlu Os-) 
man fimalen emiroğlu Hüse-) 
yin, cenuben tekaüt Hüseyin. ) 
Şarkan cilcen oğlu İbrahim. gar-) 
ben tekailt Hüseyin, 'imalen) 
kuyrinci oğlu Minnet, cenuben) 
sipahi oğlu Mehmet efendi tar-) 
bbn ) 
Şarkan yol, garben koca Ali oğ-) 
lu Mustafa ıimalen çömez oğlu) 
Hasan efendi tarlaları, cenu-) 
ben yol. ) 
Şarkan sipahi oğlu Mehmet e-) 
fendi, garben kuyrinci oğlu ~) 
man, fimalen Emir oğlu Hüse-) 
yin, cenubeo tekaüd Hüseyin) 
tarlaları. ) 
Şarkan dere, garbcn Mehmet e-) 
fendi, 'imalen hacı sipahi oğlu) 
Mehmet efendi, cenuben kütek-) 
1i oğlu Durali tarlaları ) 
Şarkan hacı Sipahi oğlu Meh-) 
met efendi, garben kuyrinci oğ-) 
lu Oaman, timalen F.mir oğlu) 
Hüseyin, cenuben tekaild Hüae-) 
yin tarlaları. ) 
Şarkan yol, garbcn koca Ali oğ-) 
lu Mustafa, ti~leo çömez oğlu) 
Haaan cfondi tarlaları, cenuben) 
yol. ) 
Şarkan cücen oğlu İbrahim, gar-) 
ben teuüd Hüseyin, timalcn) 
kuyrinci otlu minnet, cenuben) 
Sipahi oğlu Mehmet efendi tar-) 
laları. ) 
Şarkan dere, garbcn çömez oğlu) 
Mehmet efendi, 'imalen hacı Si-) 
pahi oğlu Mehmet efendi, cenu-) 
ben kilte.kli oğlu Durali tarlala-) 

rı. l 

Yukarı Karaviran kö- 16 

yünden Rahim oğul
larından Yusuf oğlu 
Fevzi. 

Göl köyilnden hacı 28 . 
İbrahim oğlu Emin. 

Kınık köyilnden Emir 42 
Osman oğulları Osman, 
ve Hafiza, ve ölü 
Mehmet, kanları Hu
riye ve Aytc 

Mesah 
Köyü Mevkii Cinai Hi11e Dekar HUDUDU Borçlunun adı s N. 

Pazar Anayurdlu kı- Tarla 
ranı 

Gölke- Kanı yuku
kük şunda dere 

tarla 

Çeçte- Kiremitlik ve 
pe köpek bükü 

,, " Koru 

Pazar Yol arkası 

,, " Sülüklü başı 

il ,, İgmir kıranı 

Göl Göl kenarı 

n " Göl kenarı 

" .. Yol arau 

,, ,, Yol arası 

Çeçte- Koru 
pc 

.... 

Pazar Pazar altı 

- ,. 

.... 

Uzun tarla ka
ra koz 

Kara köz pr

.. nar batı . 

Çeçte- Kara yazı 
pe 

Pazar Kör kuyu 

"" Kıldırlar ve 
elma dibi 

Tarla 

.. " 

" ,, 

" " 

.. . 

,, H 

I n 

Çayır 

Tarla 

.. ,, 

.. ,, 

•• 

" .. 

.. ,, 

.. .. 

.... 

" .. 
.. ,, 

tamamı 

tamamı 

" " 

" ,, 

., ,, 

,, ,, 

,, ,, 

" " 

18.386 Şaııkan tcbai devletten Çakır) 
oğlu Haaan, pmalen tebaadan) 
hacı Ömer, gar.ben İ1mail oğlu) 
Eyüb, cenubcn İemail oğlu HU-) 
ıeyin tarlaları. ) 

-
Pazar nahiyesinden 5 
İsmail kızı Ayşe. 

18.386 Şarkan kara bacak Mustafa, ıi-) 
malen yol, gal'bcn hacı Musa oğ-) Göl köyünden Ali bey 7'1 
lu Ali tarlaaı, cenubcn mezar-) kızı Aliye 
Irk. 

9.193 Şarkan çay, timalen tokkeni9in) 
oğlu Mehmet tarlası, garben te-) 
pe olup çaydan tepeye kadar 270) 
hatve olduğu, ve cenuben yol i-) Merkez yenice mahal- 56 
le çay. ) lesinde mukim Alunet 

18.386 Şarkan kara Ali oğlu Salih tar-) oğlu NuUUs 
laaı, garbcn çay Kara imam oğlu) 

5.515 

3.677 

3.677 

2.757 

Abdullah, 9imalen Abbaa oğlu) 
Ahmet tarlaları, cenuben dağ. ) 

Şarkan tepe, garben yol, şima-) 
len Ömer Çakır oğlu Hüseyin) 
tarlası, cenuben vereseden ) 
Dur Ali tarlası ) 
Şarkan yol, garben kfirt Ahmet) 
oğlu Emin, şimalcn cinaın Meh-) 
met, ccnuben kürt Ahmet oğlu) 
Durali tarlaları. ) 
Şarkan Kınıklı Mehmet efendi,) 
garben kürt Ahmet oğlu Emin) 
tarlaları, ~imalen koru, cenuben) 
güdük Hasan oğlu Osman tarla-) 

·~ ) 

Pazar nahiyesinden 64 
kürt Ahmet oğlu Ah
met. 

tamamı 0.919 

Şarkan gaz oğlu Hüseyin tarla-) 
11, garben yol, fimalen yol, ce-) 
nuben Hikmet oğlu Ali ve Mus-) 
tafa tarlaları. ) 
Şarkan Hikmet oğlu Ali tarlası,) 

tamamı 18.386 

" ,. 3.677 

" " 11.031 

"' ,. 7.354 

" .. 2.757 

.. ,, 13.789 

" .. 14.708 

.. ,, 8.273 

" .. 16.547 

" ,, 4.596 

garbcn yol, şimalen Hikmet oğlu) 
Ali tarlası, cenuben yol. ) 
Şaııkan yol, garben hali, 'imalen) 
Halil koca tarlası, cenuben hali.) · 
Şarkan, garbcn yol, şimalen gazi) 
oğlu HU.eyin tarlası, cenubcn) 
vol. . ~ • .. • ) 

Göl köuiinAM'\ Çon- 73 
tu kuı ~c;. 

Şarkan Halil efendi oğlu HOae-) 
yin tarluı, timaleon. yol, garben) 
sahibi aenet Ali Osman tarlası) 
cenuben Feyzi efendi tarlası. ) 
Şarken •abibl 9Cnet tarlaıaı, ve) 
fllaalen :J01 '" prben Ahmet) 

tarlası ve cenuben Duralinin), 
Mehmet tarlası. 

Şarkan cin Ahmet ağa oğlu) 

Mehmet ağa tarlası, garben ha-) 
cı Ra9it efendi tarlası, 'imalen) 
yol, cenuben hacı Ra.tit efendi) 
tarlası. ) 
Şarkan hacı ~it ağa tarlası,) 
gari>en hacı Mıaa oğlu keri-) 
mC8l Emire tarlası olup hacı) 
Rafit ağa tarlasından F.mire tar-) 
luına kadar bila fa.ada olduğu) 
fi.malen kayalrk cenuben dere o-) 
lup kayalıktan dereye kadar elli) 
h&tve olduğu. ) 
Şarkan haci Raşit ağa tarluı,) 

garben karaviran ziyirin yayla) 
yolu olup haci Ra9it ağa tarla-) 
sından yola kadar bila fasıla ol-) 
du&u, flmalen yayla yolu cenu-) 
ben kayalık olup yoldan kaya-) 
lığa kadar elli hatve olduğu. ) 
Şarkan Mustafa oğlu Ali tarla-) 
ıı, garben Mustafa tarlası, 9ima-) 
len Ali tarlası, cenubcn hali. ) 

İsmail oğlu Satılmıf ve dedenin) 
Ali ve çay ve yol. ) 
Şarkan cebel, timalen çay, gar-) 
ben Ali tarlası olup cebelden A-) 
litarlaeına kadar yüz on hatve) 
olduğu, cenuben bmail oğlu de-) 
de Mehmet tarhuu ) 

Pazar nahiyesinaen S 
hmail oğlu Ali Osmaa . 

Pazar nahiyesin<!en 91 
hacı Musa oğlu Da-
madı Beşir 

Pazar nahiyesinden 9' 
Tütek oğlu Bektaş A-
li ve çapar Mehmet 
oğlu hacı onbaşı 

1 - BanlCamıza olan oorçları 2814 numaralı kanun JUmuline girerek uzun vade ve tak11ite bağlanmı!tken taksit 

bedellerini muayyen vadelerinde ödemediklerinden dolayı borçlarınm temamı muacceliyet iktisap etmesiyle hakla'" 

rında tablil emval kanununun ceza! hükümleri tatbik edilen yukarıda ad ve sanları ve mcrhun gayri menkulleri'" 

nin evsaf ve hududları yuılı on dörtborçlunun merhun tarlaları kaza idare heyetince 21 gün müddetli birinci r 
çık arttırmaya çııkarılmı,tır. 

2-Birinci açık arttırma 11.4.938 pazartesi gilnilnden baflayarak 2.S.938 pazartesi günü ıona erecektir. 

3 - Arttırmaya konulan tarihten itibaren 21 gün 90nunda birinci ihale ve birinci ihale tarihinden itibaren de oCl 
i\ln zarfmda katt ihale yapılır. Birinci ihale ile ikinci ihale araeındaki müddet zarfında yüzde üçten noksan olma'" 
mak ,artiyle arttırmalar kabul olunur. 

4 - Arttırmaya iftirak eden talihler, arttırma bedelinin ytude onu nisbetinde teminat akçası vermeğe ırıeC" 
burdur. 

5- Kati ihalenin icruı akabinde teminat akçasının maluıubundan sonra ihale bedelinden mUtebaki meblag de" 
faten bankamız vemeaine teslim edilecektir. İhale bedeli on gün zarfında tamamen teslim edilmediği takdirde t•• 

lib vazgeçeni' addedilerek teminat akçesi mevkuf tutulur. Ve ayni zamanda arttırma kaimesi tekrar tanzim ile•'; 
tmna yapılır. Bu auretle bulunacak be del evvelkinden noksan zuhur ederae farkı, vaki masrafı ile birlikte mevk\J 
tutulan teminat akçaaından mabaub olunur. Teminat akçası kafi ~lmea1e üat tarafı vu geçen talibten tahsil edi" 
lir. 

6 - Talihlerin arttırma prtları hilafında vuku bulacak iddiaları dinlenmez. 

7 - DelWiye, ferag harcı ve sair masraflar müıteriye aid.Oir. 

8- Daha fula bahat almak ilRre talihlerin ilin müddeti içinde bwıkamıza müracaatları lüzumu ilan otunuf• 
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20-~-1938 --------
H i K A y E .... ... 

Kıskançlık 

Ç' O ~ne kadar karisiyle ne iyi ge- ı hakikat olabileceğini ona anlatıyordu. 
~lllnışlerdi. Aralarında en küçük bir Sonra haksız yere uğradığı itham da, 
at ~~a ~lınamıştı. Herkes onlara ide- Zeynebe karşı içinde iyi hisler uyan
lta ır çıft nazariyle bakl}'ordu. Haki- dırıyor ve karısının bu manasız hare
ta ten Leyla iyi kalbli, müşfik ve ko- ketini cezalandırmanın doğru olaca
Q sını. son derece seven bir kadındı. ğını düşünüyordu. Esasen Leyla, o 
arençtı: güzeldi, Bir erkeğin eşinde günden sonra, her frsattan istifade 
h'~Y~bıleceği bütün meziyetlere sa- ederek kocasına hücum ve Zeıyneble 
~dı. Fakat bir k)-lsuru vardı ~ Kıs- aralarında bir şeyler olduğu iddiasın. 
dar Çtı. Yalnız bahsettiğimiz güne ka- da israr ediyordu. O kadar ki, Sala
bi ' kıskançhğınm tezahürü için hiç haddin ile Zeyneb arasında, ikisi de 
at; Sebe~ zuhur etmemişti. O gün, farkında olmadan, bir nevi suç ortak-
8 kat kıracısı bayan Zeynebin koca- lığı hissi doğuyordu. Artık derdleş
h~tıt elinden almak istediği hissini, mek için, her fırsatta baş başa verip 
k r tek bakıştan anladığı iddiasiyle konuşuyorlardı. 
nı?.'arı:etıer koparmış, Sala.haddine Eve erkence döndüğü bir akşam, 
~thış bir sah.ne yapmıştı. Salahaddin, taşlıkta Zeynebe rastla-

Otı.ı eyneb oturdukları evin sahibesi yınca, o sabah kansının bütün mahal. 
/'arz Yaşlarında bir dul kadındı. lhti- leye işittirecek tarzda haykırışların
tınd an~~s~yle beraber binanın alt ka- dan duyduğu hicabla, genç kadından 
da a~ı ıkı odasında oturuyordu. Ara.. özür dilemek lüzumunu hissetti. 
had d~ı~c bölmesi olmadığı çin Sala- - Zeyneb hanım; dedi, çok üzül
~ dının, eve girip çıkarken ara sıra düğünüzü farkediyorum. Ben de size 
lt enç ~adınla karşdaştığı olurdu. Fa- karşı çok mahcubum. Fakat karımın 
at hır b" . . . 

ılllanı % ır zaman ona dıkkatle bak- yaptıklarına ehemıye• venneyın, o a-
r. tş, aklından asla fena bir fikir sahidir, hem de, hatasını farketmiye
ıı:.eçnıenı· · 
hir ış~.ı ... Esasen karısını, böyle cek kadar çocuktur. 
'Viyo§'7 duşuıuniyecek kadjir çok se- O tam bunları söylerken, yukarıda, 

O r .~· merdiven parmaklığından sarkan ka.. 
. gun, Leyla, kocasını uğurlamak nsının başı gözüktü ve aıynı dakikada 

ı.:1n tnerdiven parmaklığın.dan aarkar- kızılca kıyamet koptu. 
~ tam Salfilıaddirtin kapıyı açaca- Leyla, onları eliyle yakaladığını 
tı sırada Zeynebin teliişlr bir şekilde haykırarak tepiniyor, inliyor, baygın
~asından dışarı fırladığını görmüş; hklar geçiriyordu. Salahaddin, bu ha-
lt hareketin her hangi tabii bir se- yatın bu şekilde devam edemiyeceği
~hden ileri gelebileceğini düşünme- ni işte o zaman düşündü. Yaptığı bü
den, ınutlaka o kadınla kocası arasın- yük haksızlığı karısına affedemedi. 
da bir şeyler olması lazım ' geldiğini Bu asabiyet buhranlarının saadetine 
~h.~a koymuştu. Akşama kadar ~u mani olacağım düşünerek bir ?aha 
~§Uııce, zihnini bir kurd gibi kemır- eve ayak atmadı ve karısı aleyhınde 

ttıı!J, hayalhanesinde bu hareketin ma- boşanma davası açtı. 
nası "' · ı d b" il (' nı genişlete genişlete, k<?casiyle Daha dava netıce enrnc en ır g n 

eynebi kol kola tahayyüle kadar var- sokakta Zeynebe rastladı. Esasen ha. 
tııış "c akh başından gidecek gibi oL tırından çıkamamış olan ge~ç kad.~
~uş.~u. İşte Salahaddin o akşam eve dan bir randevü .al~ı. o. t~rih~.en ıtı
h n~ce, karısının hiç beklemediği haren sık sık bırbırlerını gormeye 
c u l}uphesiyle sorguya çekilmişti. Ko- başladılar ve iki ay sonra mahkeme-
1 asıı_un bütün teminatına rağmen Ley- den ayrılma kararını aldıktan sonra 
ahır c ı·· <l y ur u aralarında bir şey olma- evlendiler. 
g~ına kani olamamış, ona müthiş bir Salahaddin, yaptığı hatanın farkı
<tr ne yapmıştı. Asıl canını sıkan şey, na varmakta gecikmedi. Kendisinden 
le a.larında kalması lazım gelen bu söz- uzak yaşamaya mecbur kalınca Ley
~ rı karısının alt kattakilere, yani biz_ lanın meziyetleri gözünde tütmeye 
at Ze b d · · · Z b İhra Yyne e .. e ışıttırec:k şekilde ha- başlamıştı. Her şeyden .. ö~ce.. eyne 

hı.ı . bagıra soylemeseydı. Salahaddin Leyladan on iki yaş buyüktu. Onun 
~ad~!~e hiç bir ~uçu olmayan zavallı incelik, zarafet, ve !efka~in~en. ~h
can n, haksız ıthamlardan ne kadar rumdu. Evlenmeyi karlı bır ış gıbı te-
'tıs: Stkılac.a~ını düşünerek, kansını la.kki ederek $al5.haddine onun için var 
tli. urnıak ıçın ecel terleri dökmüş- mıştı. Halbuki Leyla onu ne kadar 

Ert . A • • sever, kendisine karşı ne bü!ük bir 
lQ. esı akşam, Salahaddın, cebınde- ihtiras gösterirdi. Kıskançlıgını bu 
diğ~nahtarla kapıyı açarak içeri gir- sevgisine bağışlayarak, kavgalara son 
bıtı~ zaman, Zey1?"ebi evin taşlığında vermek için evi değiştireceğine ateşe 
doıd u. Dışardakı küpten destisini körükle gitmiş ve güzel yuvasını yık
lar llruyordu. Gayri ihtiyari bakıştı . mıştı. İşin asıl kötü tarafı, karısın. 
di~ \re aynı anda, bir gün evvelki ha· dan r.ıanasıı: kıskançlıkları yüzünden 
hir e, bu_. karş~laşan bakışlarda vazıh ayrlmış olduğu halde. şimdi ~eıyneb 
llad:na şeklınde tezahür etti. Sala- kendisine bu kıskançlığın .. da":ıskası
•ah 0

• genç kadınrn, karısının o- nı gösteriyordu. Hem dt: ustelık sev
illd ı:esınden sonra nasıl bir vaziyet mek gibi bir mazereti olmadan. sırf 
oıı.aıg~nı merak ediyordu. Zeyneb de şirretlik yüzünden! Şimdi kaderine rı
oılllal~rşı a~nı .~era~ın. tesiri altında zadan başka yapaca~ şe!. J:':o~~· Fa
SaıahaYd~ Y:ı, gozlerı bır kaç saniye kat işte bu rızayı bır .turl~ go~tere. 

S • ddın~n gözlerinden ayrılmadı. miyor, Leylanm hayalı gozlerınden 
ter~iihaddın kapının üstündeki pen- bir türlü gitmiyordu. 
da .1en akseden batan günün ışığın- Sonra Zeyneb, Leylanın tamamen 
ge~ 1 

k defa olarak dikkatle baktığı aksine son derece müsrif bir kadındı. 
ç kadın ·· ı · · k .. ı b ı · · · t d~. b ın goz epnı ço guze u . Memur maaşının kendısıne temın e -

· ~akışla b .. ı d b · "mkA ıstah " . . rı . u goz er en oynuna. tiği para ile iktifa etmesıne. ı an 
g ..... crıcı hır yuvarl::ıklıkla. kabaran yoktu. Bu yüzden borca girdı, zaman 

l:!sune d' - · k d · k -ltoııar ve ırsegı.'.'" a ar. sı~anmış geçtikçe borçlar arttı, rahatça so aga 
ra, ının beyazlıgın~ çevrıldı. Son- çıkamaz bir hale geldi. Bir yandan da 

Utanın "b· .. 1 . • y d' ' • )~ . . ış gı ı goz crını yere eg 1 ve karısı hakkında nahoş rivayetler ışı-
t?ıa~ :ır. tn~aşay~ _:nuhat~b ~1?1a- tiyor, asabiyet buhranları geçir~o:
iL· ndı!esıyk merdıvenlerı ıkışer du. Muayene oldu6- . bir doktor 1stı-
t1:ışer ti k . 

lt' a ayarak yukarı çı tı rahat ve tebdili hava tavsiye etti. Bu 
lıkt akat g~~ vt- ertesi ~n~er:. taş- ta~iye ona bir istihza gi~i g~rilndü. 
l'aıt seyrettıgı manzara bır tur~:1 ha: Bogaza kad~r borca ginnış bır ada. 
0 nden çıkmadı. Karısının sozlerı mm bu nevıden lükslere yanaşması 
ltl'ıaına.na kadar hiç aklından geçme. mümkünmüydü? Değil hava tebdili, 
~i~ ~lan bir imkanı birdenbire onun doktorun yazdığı reçeteleri bile, ec-
n~•ne bir çivi gibi çakmıştı. zahanenin istediği be9 lirayı vereme-
~ ~r kaç defa karşılaştığı Zeynebin diği için yaptırmaktan va% geçti. 
t\' tııdar bakışları, karısının zili- Hastalığı arttı, yatağa düttii. Ve ala
llldc peyda olan hayalin kolaylıkla cakhlarda.n başka ki.mse kapısını çal-

"ı:us -9-

ı;w;•Jll•t·ı•; 
Nöbetçi Eczaneler 

; Ankara ., Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Pq;ıcmbe 
Cuma 
Cumartesi 
Pazar 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya ,. 
: Ege eczanesi 
: Sebat ve Yenişehir • 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez .. 

H 'ALK ve YENİ 
Sinemalarda matineler 

Hergün Cumartesı Pazar 

14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi ıünlerinden ba~ka 
H A L K sinemasında hergün halk 
matineleri: 12.15 

Film değiııme günleri: 
P a z·a r t es i ve C um a •• 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, müra
caat şehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
Anza Memurluğu: (1846). - Mesajeri 
Şehir Anhan: (3705). - Tak & i Te
lefon numaralan: Zincirli cami civan: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazarı civa
n: (2806, 3259). - Yenişehir, Havuzba
şı, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaşı: 
Güven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291 ). 

Otobüslerin ilk ve son 
Seferleri 

Ulus M. dan K. dere'ye 
K. dere'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Ulus M. na 

Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Ulus M. na 

Ulue M. dan Keçiören'e 
Keçiören'den Ulus M. na 

Ulus M. dan E.tlik'e 
Etlik'ten Ulus M. na 

Ulus M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'denUlus M. na 

Cebeci'den As. fabl. ra 
As. fabl. dan Cebeci'ye 

Yenişehir'den Ulus M. na 
Ulus M. dan Yenişehir'e 

Sabah Akşam 
İlk Son 
!lef,., !ll"fe• 

o.4!> 23.00 
7.15 23.20 

7.25 23.00 
7.10 23.20 

7.30 19.00 
8.00 19.30 

6.30 21.00 
7.00 21.30 

6.30 20.30 
7.00 21.00 

7.00 23.00 
7.00 23.00 

7.00 -.--.- 17.00 

7.00 23.00 
7.10 23.00 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 
Akköprüden S. pazan'na 

6.45 7.30 
8.00 9.45 

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

§ U. Meydanı ile Yenişehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her beş dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 c ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır, 

§ Akşamlan Ulus Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunlarm Ulus Mey
danına dönüşleri sinemaların dağılış 
INIAtleri.ııe tabidirler. 

Poeta Saatleri 

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

Tren Saatleri 

Haydarpaııa'ya : Her sabah 8.20.Her 
akşam 19,15 ve 19,45 
de (salı, per§embe, cu
marteai Toros sürat,) 

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

Diyarbakır hattı : Hergün 9,40 
Zonguldak hatu : " 15.00 
Kırıkkale'ye rayotobüs ., 16.05 

GONDELIK 
1357 Hicri 
Sefer: 19 

s. 
Güneş: 5 11 

1354 Rumi 
Nisan: 7 

s. 
AtCşam: 18 54 

Avcılarla nıerakhlaro 
Teknik avcılık bilgileri : 150 re

simle 400 sayfaya yaklaşan ve salahi
hiyetıtar makamlarla okuyanlarca be
ğenilen bu mükemmel kitab 150 ku-

ruŞ fiyatla Ankarada Tarık Edip ve 

Haşet kitapevlerinde satılmaktadır. 
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maz bir hale gelince, artık pervas.ızlı: 
ğınr aşıklarınr eve alacak kadar ılerı 
götüren Zeyneb günün birinde orta
dan kayboldu. 

Cihangirde oturdukları apartmanın 
sahibi kendisini mahkeme karariyle 
sokağa atınca bir dostunun 1 ödünç 
verdiği beş lira ile Aksarayda tek o
dalı viran bir kulübe tuttu Ye bir da
ha kalkmıyacağr hasta döşeğine orada 
uzandı. 

Açtı, kendisine bir bardak su vere
cek kimsesi yoktu. Hayatının en bil.
yük hatasmr düşünerek gözlerinden 
sıcak yaşlar geliyordu. Son demlerini 
yaşadrğmı hissediyordu. Kendini ya
rı kaybetmişti. Artık acı duymuyor, 
bir hayal alemi içinde yaşıyordu. Güç
lükle açılan ağzından "Leyla!" dan 
başka söz çı.kmıyordu. Gene böyle 
''Leyla 1" dediği bir anda, yanında bir 
seııin: "Geldim, Sala.haddin benim 1" 
dediğini i9itti. Genç kadının hakika
ten yanı başında olduğuna, yaşlı göz~ 
lede, içi parçalanarak kendisini sey
rettiğine inanamadı. Ona hayalinde 
görünmiiş olmasını d;ı kendisi l çin en 
büyük muhariıyd sayarak, mesud, 
gözlerini yumdu. 
Başı ucunda Leyla, bir hiç uğruna 

kurban ettiği saadetinin de, onunla 
birlikte ölümüne ağlıyordu. 

HiKAYECi 

NEVYORk MEKTUBU 

Ticaret dünya 
sulhu için bir 

·vasıta olur mu ? 
Nevyork, (Hususi) - içlerinde Türkiyede dahil olmak üzere 

dünyanın bir çok memleketlerinde kolları ve teıkilatı bulunan ln
ternational Business Machines Corporation geçenlerde Nevyork-' 
un Madison Avenue'de elli yedinci caddede yeni yaptırdığı ve 
yeni açtığı büyük merkz binasını "dünya ticareti vasıta.siyle dün
ya sulhu" davasına istihaf etmiştir .. 

Bu suretle dünyanın bazı memleket 
!erinde ekonomi ve ticaret bir takım 
genişleme ve nüfuz maksadlarma ha
dim kılındığı ve "ticaret arkasından 
bayırak" siyaseti takib edildiği halde 
Amerikada uyanan yeni bir cereyan 
dünya ticaretini dünya sulhunu ko
ruyacak ve kurtaracak bir vasıta yap~ 
mağa uğraşmaktadır. 

Bu büyük binanın açılış töreni pek 
azemetli olmuş, o gün Kolombiya rad 
yosunun orkestra şefi Vittoryo Cian
ni tarafından bilhassa bu maksadla 
bestelenen bir senfoni radyo ile dün
yanın yetmiş üç memleketine yayıl
mıştır. 

lık açtlış töreninden sonra binanın 
yirminci katında 200 kişilik büyüle 
bir öğle ziyafeti verilmiş, bunda reisi 
cumhur Bay Ruzveltin annesi Bayan 
Ruzvelt ile meşhur Karneğinin dul 
karısı bayan Karnegi ve daha bir çok 
güzide insanlar bulunmuştur. 

Bu ~ören on iki saat sürdüğü için 
teşkilatın bu yeni merkezindeki bir 
çok daireler davetliler tarafından ge
zilmiştir. Burada amerikan endüstri. 
sinin en güzel ve mütekamil örnekleri 
görülmekte idi. 
Teşkilatın başkan ve asbaşkanlari

le muhasebeci ve veznedarlarının bü
rolarının bulunduğu on yedinci katta 
hazırlanan bir büfede 2000 den fazla 
seyirci ağırlandı. 

Bütün bu muazzam bina ile teşkila
tın cihan sulhuna ithaf edilmesi bü
tün Amerikada çok iyi bir tesir uyan
dırmış ve Amerika cumhur reisi Bay 
Ruzvelt, teşkiHitm başkanı Bay Vat
sona gönderdiği bir mektubta şunları 
yazmıştır : 

"Azizim Bay Vatson, Yeni merkezi
nizi dünya ticareti vasıtasiyle dünya 
sulhu davasına ithaf etmeniz beni çok 
memnun etti; size süratli muvaffaki
yet ve inkişaflar dilerim. Bu davayı 
bütün milletler benimserler ve kendi 
davaları halinde tatbik edecek o
lurlarsa o zaman be~riyet aqına bü. 
yük bir kazanç elde edilmesi olacak
tır. 

Kardcl Hul'un bu açılış töreninde 
bulunması da bana zev.k verdi. Bir 
çok ticaret mukavelelerini müzakere 
etmiş bir nazır sıfatiyle onun burada 
bulunması, bizim bütün ticari müna
sebet ve alakalarımızda sulha ne ka
dar büyük bir ehemiyet verdiğimizi 
gösterecek mahiyettedir. Bütün bu 
mukaveleler, iyi komşuluk münase
betlerine riayet edilmek esası dahi. 
linde tatbik edilmektedir. Esasen bi
zim dış politikamızın ruhu, iyi kom
şuluk esaslarına riayet etmektedir.,,,,, 

Kolombiya üniversitesi rektörü Dr. 
Nikolas Nurray Butler' de bu münase 
betle radyoda irad ettiği bir nutukta, 
bu t~ekülün ''İnsani başarıların mü
himlerinden" birisi olduğunu söyle
dikten sonra bu davayı ilerletmek 
ve yaymak suretiyle beşeriyet alemin.. 
de yeni bir ışık doğacağını, ekonomik 
muharebelerin ve onların korkunç a
kibetlerinin önüne geçmek mümkün 
olacağını tebarüz ettirmiştir. 

Lafayet kolleji reisi Dr. Vilyam 
Mater Levis bu yeni • bina için şu 
vecizeyi söylemiştir ·: 

"Büyük bir idealin ikametgahı.,, 
Bu teşkilatın ayrıca davasını propa

ganda etmek için genş bir propagan
da servisi vardır. Bütün bunlar, e~
kiden bilindiği gibi müsavi kazancın 
raklamı için değil, muayyen bir felse
fenin, muayyen bir telakkinin yayıl
ması için hizmet görmektedir. 

, 
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Dünk.ü çapraz kelimelerin 
halledilmiş şekli 
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-------
Soldan sağa ve yulaıtıdan aşağıya : 

1 - En btiyüğUmüzün oturduğu yer. 
2 - Dizi doğuran - Kmlmıı. 
3 - Na - Çarşambadan önceki gün 
4 - Susmaktan emir - Saçı dökülmüş. 

5 - Ankarada ool bulunan bir ağaç 
6 - Sen~ - Seda 
7 - Temizlenmiş - Bir kız ismi 
8 - SihatH 

9 - Mekteb - Bir renk 

(~koslovakya trenlerinde 

yüzde 50 fenzilit 
Onuncu Sokol sleti münasebetiyle 

Çekoslovakyayı ziyaret edenlere ve 
memlekette en az 6 gün kalanlara 1 
mayıs ı.938 ~arihinden 31 birinci teş
rin 1938 tarihine kadar tren ile yapı
lacak seyahatler için % 50 tenzilat 
yapılmaktadır. 

Tenzilat, bütün memleketi her tara. 
fxnı gezmek istiyen seyyahlar tara~ 

fmdan gösterilecek pasaportlara isti
naden verilecektir. 

..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıt!:_ 

E Dr. Bôsıt Ürek g - -- = : Cebeci Merkez Hastanesi = -E lç Hastalıklan mütehassısı : -- Her gün hastalarını Y enişe- E 
: bir Meşrutiyet caddesi ÜrekE 
: apartmanında saat 13 den: 
: sonra kabul eder. Tel: 1694 E 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

80 santimetreye kadar muhtelif 
boyda ve bir hareketle deği~ir şaryo 
otomatik sutun tertibatı Desımal Ta
bülatör Türko - Üniversal Klavya is
tenilen tipte yazı aynı evsafta porta
tif modelleri. 

TRİUMPH cedvel ve yazı makine
si Türkiye acentası: Emin Said Ersan 
Tl. 2686 P. K. 501 Ankara 1913 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastahanesi 

Cerrahi Şefi 
Hergün saat üçten sonra evin

de hastalarını kabul eder. 
Telefon: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 

Nazmi Apart. No. 9 D. 5. 1985 

..1111111111111111111111111111111111111111. 

E Dr. ~evkel Hüsnü Taray ~ ---: Cebeci hastahanesı - -: Kulak, burun, boğaz mütehassısı _ 
: Adliye sarayı köşesi Saraf Hakkı : 
E apart. No. 5 Tel. 3912. - ev 1279 E: - -: Saat3- 7. : - -'"1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr"' 

Doktor aranıyor 
Şaırk Kromları T. A. Ş. den : 
Şirketimizin Ergani - Maden kaza

sı dahilindeki Guleman Krom madeni 
işletmesi merkezi için aşağıdaki şart
larla lbir doktor alınacaktır. 

ı - 250 - 300 lir.a ücret verilecektir. 
2 - İkametgah ve ikametgahının 

tenvir ve teshini şirkete aiddir. 
3 - Taliplerin türk olması şarttır. 
4 - Operatörlükte ihtisası olanlar 

tercih edilecektir. 
Taliplerin tercümei hallerini muh .. 

tasaran gösterecek bir mektupla şark 
Kromları T. A. Ş. Ergani - Maden 
adresine müracaat eylemeleri ilan o-
lunur, (1148) 2313 

Tiirk.iye 1, Bankası Ankara Mer
kezinden : 

23 nisan 1938 Miİıi Hakimiyet bay. 
ramı münasebetiyle bankamız ve Ye
nişehir ajanımızın 22 nisan 1938 cu
ma günü öğleden sonra ve 23 nisan 
cumartesi günleri kapalı bulunacağı 
ilan olunur, 2307 

Neden· 
Aspirin ? 

Teşkilatın bir gündelik gazetesi bu 
lunduğu gibi bir de aylık "Think -
düşün" isimli bir dergisi vardır. Bu 
"Think" dergisinin umdesi Dok
tor Butler'in şu vecizeleri ile anlatıl-
maktadır : • 

''Eğer insanlar gerçekten düşün.. 
mek arzusunda bulunurlarsa o zaman 
dünyanın biitün meseleleri kolaylıkla 
hallolunabilir.,, 

Çünkü ASPfRİN seneler: 
denberi her füdü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 
Bu itibarla bu yeni teşkilata Ame

rikada aynı zamanda bir fikir ve fel
ıı.efe kurumu nazariyle de bakılmakta-
dır. ~** 

Her Türk çocukları koruyan Ç. 
E. Kurumuna yardım etmeyi 

borç bilir. 

~** 
Bir çocuğu kurtarmak en büyük 
bir savaştır. Ç. E. Kurunuı bin
lerce yavruyu kurtannrya çalışır. 
Ona yardım ediniz. Savaş vazi-

fesini başarmıJ olu'l'Bunuz •. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen Ejj 
sına dikkat ediniz. 

marka-
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zıh belgelerle birlikte teklif mektup -
tarını eksiltme saatinden behemehal 
bir saat evci M M V Satın Alma Ko
misyonn riyasetine vermeleri (951) 

1931 

Dahiliye bcikanhğı 
~&..:: ·~~J, ' 

Harita yaptır1lacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Konya vilayetine bağh Ereğli kaSl
basının hali hazır hartalarının tanzi
mi işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. Maktu keşif bedeli 3000 
liradır. 

Eksiltme 30. Nisan. 1938 cumartesi 
günü öğleden evel ~aat l 1 de Dahiliye 
vekaleti binasında belediyeler imar he
yetinde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 225.- liradır. 

Şartnameler bilabedel belediyeler i
mar heyeti fen şefliğinden alınabilir. 

(991) 2064 

Badana yapt1rılacak 
P. T. T. Müdürlüğünden : 
Merkez postahanesinin posta sao

nu badana ettirilmesi açık eksiltme 
ye konulmuştur. 

Keşif bedeli 614 lira 24 kuruş mu
vakkat teminat 46 lirad ır. 

Şartnamesi müdürlük kaleminde 
· görülebilir. 

Eksiltme 21-4-938 perşembe günü 
aaat 15 de müdürlük binasında mü
teşekkil komisyonda yapılacaktır. 
Taliplerin o gün mezkOr komisyona 
müracaatları ilan olunur. (1115) 2243 

. . 

·. ~ous·· ·.· · 

1500 adet muıamba ahnacal< 
Emniyet Umum Müdürlüğünden: 

1 - Elde mevcud numunesine ve 
şartnamesinde yazılı vasıfları daire
sinde zabrta memurları için 1500 aded 
mu~mba kapalr zarfla 6. 5. 938 tari
hinde saat 15 de münkasaya konul
muştur. 

2 - Beheri ne 17 lira 50 kuruş kıy
met biçilen bu mu~balara aid şart
nameyi almak ve numunesini görmek 
isteyenlerin emniyet umum müdürlü
ğü satın alma komisyonuna müracaat
ları. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenle
rin 1968 lira 50 kuruşluk teminat mak
buz veya banka mektubunu muhtevi 
teklif mektublarını ve 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 ncü maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte eksiltme günü sa
at 14 de kadar komisyona teslim et-
meleri. (1130) 2297 

Jandarma 
Eğer takımı alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı Anka

h Sabn Alma Komisyonundan : 
1 - Bir taktmına altmış üç lira fi

yat tahmin edilen örnek ve vasıfları
na uygun komple dört yüz eğer takı
mı kapalı zarf usuliyle 2. 5. 938 pazar
tesi günü saat onda satın alınacaktır. 

2 - Sari mukavele ile satm alına
cak bu eğer takımları şartnamesi yüz 
yirmi altı kuruş karşılığında komis
yonumuzdan alınabilir. 

3 - Eksiltmesine girmek isteyen
lerin (1890) liralık teminat makbuz 
veya banka mektubunu muhtevi tek
lif mektubunu belli gün saat dokuza 
kadar komisyonumuza vermiş olmala-
rı. (1044) 2171 

A. Le~a~ı~. Amirliği 

125 fon yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirllği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Harb okulu topçu hayvanatı i

çin 125 ton yulafın kapalı zarfla ek· 
siltmesi 2. mayıs 9J8 sac.t 15 de Anka
ra Lv. :imirlıği satın alma komisyo-

yonunda yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 7125 lira illt 

teminatı 534 lira 37 kuruştur. Şartna
me ve nümunesi komisyonda görülür. 
Kanuni vesikalarda bulunan teklif 
mektublarının saat 14 de kadar komis-
yona verilmesi. (1087) 2182 

300.000 kilo sığır 
eti ahnacak 

Ankara Leazım Amirliği Satın 
Alma Komisonundan : 

1 - Kırklareli tümen birliklerinin 
938 mali yılı ih~iyacı için 300.000 kilo 
sığır etinin kapalı zarfla eksiltmesi 3 
mayıs 938 saat 16 da Kırklareli tümen 
&atın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Kilosunun muhammen fiatı 32 
kuru, 50 santim olup ilk teD)linatı 6125 
liradır. Şartnamesi 500 kuruş mukabi
linde komisyondan alınabilir. Taliple-... 

rin kanunun 2. 3 üncü maddelerinde 
vesaik ile teminat mektuplarını havi 
zarflarını belli gün ve saatten en az 
bit saat eveline kadar komi6yona vCt'-
meleri. (1111) 2216 

50.000 kilo sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli tümen birliklerinin 

938 mali yılı ihtiyacı için 50.000 kilo 
sade yağının kapalı zarfla eksiltmesi 
6 mayıs 938 saat 16 da Kırklareli tü
men satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Kilosunun muhammen fiatı 115 
kuruş olup ilk teminatı 4125 liradır. 
Şartnamesi 300 kuruş mukabilinde ko
misyondan alınabilir. Talihlerin ka
nunun 2 : 3 üncü maddelerindeki ya
zılı vesaik ile teminat mektublarını ha
vi zarfların belli giln ve saatten en az 
bir saat evveline kadar komisyona ver-
meleri. (1112) 2217 

20.000 kilo koyun eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al

ma Komisyonundan : 
Kırklareli tümen birliklerinin 938 

mali yılı ihtiyacı için 20.000 kilo ko
yun eti kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. Beher kilosunun mu
hanunen fiati 45 kuruş olup tutarı 
9000 lira ilk teminatı 675 liradtr. İhale 
si 4 mayıs 938 saat 16 dadır. İsteklile
rin şartnamesini her gün komisyonda 
görebilirler. Talihlerin kanunun 2: 3 
üncü maddelerindeki vesaik ile temi
nat mektublarını havi zarflarını belli 
gün ve saatten en az bir saat evetine 
kadar tümen satm alma komisyonuna 
vermeleri. (1113) 2218 

Ankara Valiliği · 

938 yol parası 
Ankara Valiliğinden : 

1938 mali yılı yol mükellefiyeti nak 
diyesinin 6 lira ve mükellefiyeti bede
niyenin 8 gün olarak kabul ve nakdi 
mükellefiyetin ilk tak&idi ağustos -938 
ayı iptidası ikinci taksiti kanunusani 
939 iptidası ve iki devreye ayrılmıt o
lan ve mUkellefiyeti bedeniyenin bi
rinci devresi ey1ıil 938 başından teşri
ni sani 938 sonuna kadar üç ay ve ikin
ci devrenin nisan 939 iptidasından ma
yıs 939 sonuna kadar iki ay olarak tes
bit edilmiş olduğu alakadarların ma
hlmu olmak üzere ilan olunur. 

(917) 1891 

Bilet bastırılacak 
Ankara Valiliğinden : 
ı938 yılı içinde yapılacak at ko

şularında kullanılacak asgari ısooo 

azami 30000 cilt beheri 100 yapraklı 
müşterek bahis bileti kapalı zarf usu
liyle münakasaya konulmuştur. 

1 - Muhammen bedeli 7800 lira
dan ibarettir. 

2 - İhale 5 mayıs 1938 perşembe 
günü saat ıs de vilayet daimi encüme
ninde yapılacaktır. 

3 - Taliplerin 652 lira 50 kuruşluk 
muvakkat teminat mektub veya mak· 
buzlariyle teklif mektuplarını 2490 
sayılı artırma, eksiltme ihale kanu. 
nu hükümleri dairesinde ihale günü 
saat 14 de kadar vilayet daimi encü
men riyasetine tevdi etmeleri lazım
dxr. 

4 - Teklif mektuplarını posta ile 
göndermek isteyenler teklif mektup
larını iadeli taahhütlü olarak gönder
meleri şarttır. Bu suretle postaya ve
rilecek teklif mektuplarının ihale gü. 
nü saat 14 e kadar vilayet daimi en
cümen riyasetine gelmiş olması la
zımdır .. 

5 - Şartnamesini görmek ve tafsi
lat almak isteyenlerin stadyom di
rektörlüğüne müracaatları ilan olu-
nur. 232ı 

Ankara B~.l~d i yesj 

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

detleri uzatılmış olan dükkanlardan 
maada diğer dükkanlar 1.6.1938 tari
hinden itibaren ı sene müddetle kira
ya verilmek üzere artırmaya çıkarıl

ı:nıştır. 

2 - Bu dükkanlarm ayrı ayrı tan
zim edilmiş şartnamelerini görmek ve 
her biri hakkında izahat almak istiyen
ler hergün hesap işleri müdürlüğüne 
milracaat edebilirler. • 

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

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

5 - Artırmaya çıkarılan bu düWn
larm prtname ve muhaımnen bedelle
rini ve teminat mikdarlarını göeteren 
cetveller ayrıca da belediye kapısında
ki ilan tahtasına ve hal içinde muhte
lif mahallere asılmıştır. (1109) 2214 

Satılık eski kamyon 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Opel markalı bir adet eski kam
yon açık arttırma ile sa~:lacaktır. 

2 - İhale 3.5.938 salı günü saat 10 
1/2 de encümende yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (ı5o) muvak
kat teminatı (11.25) liradır. 

4 - İstekli olanlardan şartnamesini 
ve kamyonu görmek için her gün leva
zım müdürlüğüne müracaat etmelidir-
ler. (1121) 2221 

Bisiklet 
borçlu 

resminden 

olanlara 
Ankara Belediyesinden : 
Belediye resminden borçlu Bisik

let sahihlerinin listesi Kızılbey cad
desinde emniyet direktörlüğü şube 4 
kapısına asılmıştır. On gün zarfında 
borçlarını ödemeyenler hakkında tah
sili emval kanunu mucibince takibat 
yapılacağı ilan olunur. (1160) 2320 

M._ M. bakanhğı ·: 
. . ''·' . 

Kuşaklama kanal işi 
M. M. Vek8.Jeti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Kütahya tayyare alanında yap

tırılacak kuşaklama kanal işi pazar
lıkla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ke,if bedeli 49.200 liradır. 
3 - Pazarlık 26 nisan 938 salı gü

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

4 - İlk teminat 3690 liradır. Keşif 
proje ve şartnameleı; 246 kuruşa M. 
M. V. satın alma Ko. dan alınır. 

5 - Pazarlığa girecekler kanuni te
minat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı vesikalar
la milteahhidlik vesikaları ile birlik
te pazarlık gün ve saatında M. M. V. 
aatın alma komisyonunda bulunmala-
rı. (1091) 2199 

İş elbisesi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın alma Ko.dan: 
1) 2500 adet it elbisesi kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli ıo.000 lira 

olup ilk teminat parası 750 liradır. 
3) İhalesi 2 mayıs 938 pazartesi gü

nü saat ıs dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa

yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgeleriyle, terr=nat ve teklif 
mektublarını ihale gününde en geç bir 
saat evetine ka:iar M. M ...... sa!m alma 
komisyonuna vermeleri. (1089) 2ı84 

Dikilmiş çamaşir 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Sabn alma Ko.dan : 
1) 5000 adet dikilmiş çamaşır kapa

lı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 6500 lira o

lup ilk teminat parası '187 lira 50 ku
ruştur. 

3) İhalesi 2 mayıs 933 pazartrsi gü-

nü saat 11 dedir: 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa

yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
günnüde en geç bir saat evetine kaJar 
teminat ve teklif mektublarını M. M. 
V. satm alma komisyonuna vermeleri. 

(1090) 2181 

Muhtelif inşaat 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - ÇorJuda yaptırılacak (F) tipi 

iki hangar, hamam, mutfak, su tesisatı 
ve 6 erat pavyonu, yol, meydan tesvi -
yesi, elektrik tesisatı, kanalizasyon, 
cebhanelik, sondaj işleri inşaatı kapa
lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaat ve tesisata ait işlerin 
heyeti umumiyesinin keşif bedeli 
(852.522,89) sekiz yüz elli iki bin beş 
yüz yirmi iki lira seksen dokuz kuruş
tur. 

3 - Eksiltme 25. Nisan. 938 pazarte
si günli saat 15 de M. M. V. Satın Alma 
Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Keşif, proje ve şartnameler 42 
lira 63 kuruştur. 

5 - İlk teminat (3785ı) otuz yedi 
bin sekiz yüz elli bir liradır. 

6 - Eksiltmeye girec~kler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerile idari şartnamenin 4 
üncü maddesinin (F) fıkrasında ya-

Yün çorap ipliği ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Bir kilsuna tahmin edilen fiatı 

(250) ku~ olan (ı6000) kilo yün ço
rap ipliği kapalı zarf usuliylc satın a
lınacaktır. 

2 - Şartnamesi (200) kuruş bedel 
mukabilinde her gün M. M. V. aatm 
alma komisyonundan alınabilir. 

3 - İlk teminatı 3 bin liradır. 
4 - İhalesi 23 nisan 938 cumartesi 

günü saat on birde yapılacaktır . 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin
de yazılı vesikaları il!t teminatlariyle 
birlikte teklif mektublarını ihale saa
tinden en az bir saat eve! M. M. veka
leti satın alma komisyonuna vermele-
ri lazımdır. (90ı) 1888 

Rüzgar aleti ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
50 adet rüzgar aleti satın alınacak

tır. Hepsine tahmin edilen fiat 5000 li
radtr. İlk teminatı 375 liradır. Eksilt
mesi 25.4.1938 pazartesi günü 14.30 da
dır. Şartnamesi satın alma komisyo
nunda görülebılir. Eksiltmeye gire
ceklerin ilk teminat ve 2490 sayılı k~
nunun 2, 3. maddelerinde yazılı belge-· 
lerle birlikte muayyen gün ve vakitte 
M.M.V. satın alma komisyonuna mu-
racaatları. (976) 1992 

Lastik ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
Muhtelif euatta 70 adet iç ve dış tas· 

tik açık eksiltme ile satın alınacaktn . 

Hepsinin tahmin edilen fiatı 4630 lira· 
dır. İlk teminat 347 lira 25 kuruştur. 
Eksiltmesi 25.4.938 pazartesi günü sa
at 14 dedir. Şartnamesi komisyonda 
görülür. Eksiltmeye gireceklerin ilk 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik· 
te muayyen gün ve vakitte M. M. V. 
satın alma Ko. nunda bulunmaları. 

(975) 1991 

Çamaıuhk bez ahnacak 
M. M. V ekileti Sabn Alma Komiı

yonundan: 
1 - Her bir metresine tahmin edilen 

fiatı (24.5) yirmi dört buçuk kuruş o
lan 185000 ila 240000 metre çama,ırhk 
bez kapalı zarf uauliyle münakasaya 
konulmuıtur. 

2 - İhalesi 30-4-938 cumartesi günü 
saat 11 dedir. 

3 - İlk teminat (4190) dört bin yüz 
doksan liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (294) iki 
yük doksan dört kuruş mukabilinde 
M.M.V. satın alma komisyonundan a
lınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü madde
lerinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektublariyle birlikte ihale sa
atinden en az bir saat evvel komisyo
na vermeleri. 

(ı023) 2080 

Bir (ifl Hangar yaphr1lacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Eskişehir hava okulunda yap

tırılacak bir çift birinci sınıf hangar 
inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (165.593,42) yüz 
altmış beş bin beş yüz doksan üç lira 
kırk iki kuruştur. 

3 - İlk teminat 9529 lira 68 kuruş
tur. 

4 - Eksiltme 3 mayıs 938 salı günü 
saat 15 de M. M. V. satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

5 - Keşif, proje v şartnamelerle 

sair evrak 828 kuruşa . M. V. satın 
alma komisyonundan alınır. 

6 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
idari şartnamenin 4 üncü maddesinin 
(F) fıkrasında yazılı belgelerle bir
likte teklif mektublarını ihale saatın
dan behemehal bir saat evvel M. M. 
V. satın alma komisyonuna vermele-
ri. (1064) 2173 

Muhtelif inıaat ve tesisat 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
ı - Genelkurmay pavyon, ahır ve 

garajları su tesisatı pazarlıkla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Bu tesisatın keşif bedeli 2556 
lira 27 kuruştur. 

3 - Pazarlığı 6 Mayıs 938 cuma 
günü saat 11 de M.M.V. satın alma 
Ko. da yapılacaktır. 

4 - İlk teminat 191 lira 73 kuru~
tur .. Keşif ve şartname 15 kuruşa ve
k!let inşaat şubesinden alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte pazarlrk gün ve saatında M. 
M. V. satın alma komisyonunda bu-
lunmaları. (1150) 2315 

Salıhk yedi kalem eıya 
M. M. Veketeti Satm Alma Komisyonundan: 

Mamakta Gaz.dan korunma evinde mevcud aşağıda cins ve mikdart 
ile tahmin fiyatları yazılı yedi kalem eşya açık artırma .suretiyle ve 9 
yıs 1938 pazartesi günü saat 10 da M. M. V. Satın alına komisyonunda s 
lacaktır. Artırmaya girecekler muayyen gün ve saatta M. M. V. binast 
ki satm alma Ko. da bulunmaları eşyayı görmek için Mamakta gazdan 
runma evine müracaat edilmesi. ' 
Tahmin Fiyaıtı 
Lira K. Mikdan Cinsi 

ı99 ı9 497 .800 kilo 
94 35 471.750 " 
62 70 313.500 " 
47 50 950 " 
59 80 1.196 .. 
26 98 269.800 .. 
10 20 170 adet 

11 kalem elektrik malzemesi 

ah nacak 
M. M. Yeki.Jeti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Müteahhit nam ve hesabına alı

nacak olan 11 kalem elektrik malze
mesine talip çıkmadığından yeniden 
pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 2099 li
ra olup ilk teminat parası 314 lira 85 
kuruştur. 

3 - İhalesi 27 Nisan 938 çarşamba 
günü saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2,3 üncü maddelerin
de istenilen belegleriyle ihale gün ve 
saatinde M. M. V. satın alma komis
yonunda hazır bulunmaları. (1151) 

2316 

~ 
Çam kereste ahnacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komis-
yonundan: • 

Muhammen bedeli 128.555,23 lira 
olan takriben 2912,139 metre mikabı 
muhtelif çam kereste 3-5-1938 salı 

günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankarada idare binasında satın a
lınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 7.677,76 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte
ahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14,30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (643) kuruşa Ankara, 
Haydarpaşa, EskifChir ve İzmir vez
nelerinde satılmaktadır. (1108) 2254 

Demir köprü yaphrılacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komiır 

yonundan: • 
Muhammen bedeli 26000 lira olan 

Kayseri - Srvas hattı üzerinde km. 581 
de yapılacak demir köprü 2-6-1938 
perşembe günü saat 15 de kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında 
ihale edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin ı950 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte
ahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14 de kadar komisyon reis. 
liğine vermeleri lazımdtr. 

Şartnameler (130) kuruşa Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak-
tadır. (1092) 2252 

Çimento alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyo

nundan: 
Muhammen bedeli 87500 lira olan 

5000 ton suni portlant çimentosu 29.4. 
1938 cuma günü saat 15.30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare binasın· 
da satın alınacaktır. 

Aktif kömürü 
Diatemit Ştolt zenbc~ 
Diatemit 
Tozlu Granül Sibegerma.n 
Granül Sibegemıan 
Granül Anor 
Perna teli (1149) 299f 

Mahkemelerden 
Ankara Birinci Sulh Hukuk 

kimliğinden : 
Gazi Orman Çiftliğinde NeZ11ı. 
Ziraat Bankası vekili Avukat 1 

fik Çiper tarafından aleyhinize 
lan 30 lira alacak davasının ya,1nl 
ta olan duruşmasında adresinizin 
h.uliyetine binaen tebliğat yapıl 
dığı görülmüş ve usulün 141 inci 
desi mucibince 20 gün müddetle 
zete ile tebliğat yapılmasına ki 
verilmiş ve duruşmada 9-5-938 p 
tesi saat 10 a bırakılmış olduğun 
mezkür günde mahkemede bizzat 
zır bulunmadığınız veya bir 
göndermediğiniz takdirde mahkeııı' 
nizc gıyaben bakılacağı tebliğ 
mına kaim olmak üzere ilan olunı>f 

(ı156) 2318 

Ankara Birinci Sulh Hukuk 
kimliğinden : 

Eski posta memurlarından olup 
len Çıkrıkçılar yokuşunda av 
Mustafa Kemal nezdinde Hikmete 

Posta telgraf idaresi vekili avıı 
Saim Hüsnü tarafından aleyhinizl 
çılan 31 lira 79 kuru~ alacak da 
nın yapılmakta olan duruşmasında 
resinizin meçhuliyetine binaen 
lün 141 inci maddesi mucibince 
yirmi gün müddetle gazete ile teJ>l 
gat yapılmış ve gelmediğiniz iıÇ 
mahkeme gıyabınızda cereyan ettı> 
tir. Bu defada gene usulün 141 · 
maddesi mucibince ve ilanen g 
kararı tebliğine karar verilmiş ve ~.ı 
ruşma da 9. 5. 938 pazarıtesi günü " 
9.5 a bırakxlmış olduğundan o ıu;. 
mahkemede bizzat hazır bulun~maoıl. 
nız veya bir vekil göndermed · tı" 
takdirde mahkemeye gıya n .. 
cağı tebliğ makamına kaim olmP 
zere ilan olunur. 

2304 

Terzi Fegara 
21 nisan perşembe sabahındaıl 

itibaren Yenişehir Özen pastaha· 
nesi yanında Devres apartona~ 
14 numarada Paris'ten getirdiğ1 

zengin ilkbahar kolleksiyonutııJ 

mııhterem müşterilerine göstere-
cektir. 2310 

Kayın ağaç alınacak 
D. D. Yolları Satm Alma K 

yonundan: 

Muhammen bedeli 17920 lira 
(16.000) adet kayın ağaç 28.4.938 
şembe günü saat 15.15 de kapalı zati 
suliyle Ankarada idare binasında&' 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1.~ 
ralık muvakkat teminat ile kanıJ11 

Bu işe girmek isteyenlerin 5625 lira- tayin ettiği vesikaları ve nafıa J11 

hk muvakkat teminat ile kanunun ta- ahhidlik vesikası ve tekliflerini 
yin ettiği veiskaları ve nafıa müteah
hidlik vesikası ve tekliflerini ayni gün 
saat ı4.30 a kadar komisyon reisliğint> 
vermeleri laztmdır. 

Şartnameler (430) kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-

dır. (1046) 2ı28 

. 
gün saat 14.15 e kadar komisyon re 
ğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anlc 
da malzeme dairesinden, Haydar 
da tesellüm ve sevk şefliğinden 1 
ve Eskişehirde idare mağazaların 
dağıtılmaktadır. (1031) 2104 

3 ktlem kereste ıl1nacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan: 

Muhammen bedelleriyle muvakkat teminat, cins, mikdar ve eb•adı ~ 
ğıda yazılı üç liste muhteviyatı çam kereste 3-5-1938 salı günü saat ıS.i 
den itibaren liste sırasiyle ve ayn ayn ihale edilmek üzere kapalı zari 

1 

suliyle Ankarada idare binasmda satın alınacaktır. 
Bu işe gi'rmek isteyenlerin her listeye aid muvakkat teminat ile lc~ıl' 

nun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve teklifletil' 
aynı gün saat 14.45 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazrmdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydsı1" 
şada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, Eskişehir ve İzmirde İdare mağ, 
rından dağıtılmaktadır. 

Liste 
No. 

1 

2 
3 

Cinsi 

İşlenmemiş vagon tahtası ve 
inşaat tahtası (çam) 
Çam kalas 
Çam dilme 

., 
Muhammen Mu~, 

bedel teınirı' 
Takribi ~ 3 Lira ~ 

1425 - ıo1 64185.17 4459.z6 

926 - 392 41687.64 3126·~ 
560 - 640 24101.s2 ısoS· 

(1107) 225l 
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. --~ ··· -~Yilôyetler .-... 'J 
rük muhafaza binası inşaatına talip 
zuhur etmediğinden 2490 sayılı ka
nunun 40 ncı maddesi mucibince tek
~ar kapalı zarf usuliyle ve aynı şera
ıtle eksiltmeye konulmuştur. 

tevi kapalı zarflarını o gün saat 11 re 
kadar komisyona verecekleroir. 

4 - Fenni ve idari prtnameler 
Kırklareli P. T .T. müdürlüğünden 
parasız verilir. (1033) 2051 

5 - Teklif me-ktupları yukarda 
3 üncü maddede yazılı saatten hır sa
at evveline kadar komisyon reialiği
ne makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektuplarm 
nihayet 3 üncü maddede yazılı saate 
kadar gelmi4 olması ve dfl zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmIJ bulun
ması şarttır. 

lstimlôk edilen evler 
Nafia binası ve garaj 

yaptlrdacak 

Ankara Tecim Lisesi Direktörlü ğündeın: 

2 - Eksiltme 27-4-938 tarihine mü· 
sadif çarşamba günü saat on beşde 
Kırklareli Nafıa binasında toplanan 
komisyonda yapılacaktır. 

Memleket hastanesinin 
Sahibinin adı 

. Takdir krymcıd 
Ada N. Parsel N. Cinsi metresi Lira K. 

. Çankırı Vilayeti Encümeninden • 
.~ - Eksiltmeye konulan iş: Çankır; 

v~r ~e~ merkezinde yapılacak nafıa ve 
g aJ ınşası olup keşif bedeli 19564 li
ra 77 kuruştur. 

3 - İstekliler tartnameyi ve buna 
müteferri diğer evrakı her gün nafıa 
müdürlüğünde görebilirler. 

sıhhi tesisatı 
Manisa Valiliğin~n : 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (2191/1155) 2317 

Mehmet Gafur 
Mehmet Gafur 
Mehmet oğlu Haean 
Ahmet oğlu İsmail 
Hüseyin oğlu Rasim 

. Hüseyin oğlu Münir 

214 
211 
214 
214 
214 
214 

11 
33 
19 
16 
30 
31 

Hane 208 3925 
.. 32 456,20 

.. 76 2584 

" 
212 3008 

.. 212 2618 

.. 84 1094,50 2 - Bu işe aid şartname ve evrak 
Şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi ' 

nı C. - Bayındırlık işleri genel şartna
csı, 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 507 lira muvakkat teminat 
vermeleri ve nafıa vekaletinden veya 
nafıa müdürlüğünden alınmış 938 se
nesine aid yapı müteahhidliği vesika
sını ve ticaret odası sicil kağıdını ha
mil bulunmalıdır. 

1 - Manisa memleket hastahenesi
nin sıhhi tesisatı (48709) lira 50 kuruş 
luk keşif bedeli üzerinden eksil~ye 
konulmuştur. 

2 - Bu işe aid §al'tname, plan; ke
şifname ve sair evrak Ankara, İstanbul 
ve İzmir vilayetleri nafıa ve sıhhat 
müdürlüklerinde mevcud<iur. Daha 
fazla tafsilat Manisa nafıa müdürlü
ğünden istenebilir. 

"Kazalar 
Ahşap direk alınacak 

Uzunköprü Belediye Reieliğin
den: 

İmar Direktörlüğünü.n 3409 sayılı planına göre 214 numaralı adada An
kara Tecim lisesi için. yukarda yazılı evlerin takdir olunan bedelleri mu
k~bilinde Ankara Belediyesi menafii umumiye kararı mucibince istimla
kıne karar verilmi9tir. Keyfiyet istimlak kararnamesinin hükümlerine göre 

D • Fenni şartname 
E - Hususi şartname 

5 - Teklif mektupları ikinci mad
dede gösterilen saatten bir saat evve
line kadar komisyon reisliğine mak
buz mukabilinde verilecektir. 

ilan olunur. (1159) 2319 . 

1 F - Keşıf cetveli, silsilei fiat cetve
ı, metraj cetveli 

IG - Proje ve grafik 
lstiycnler bu :vrak ve şartnameleri 

Çankırı ili Nafıa mu""du"rlu"" ğli d ·· 
bilirler. n e gore-

6 - Posta ile gönderilecek mektup
ların eksiltme saatine kadar gelmiş 
olması ve zarfın mühür mumu ile iyi
ce kapatılmış bulunması lazımdır. 

3 - Eksiltme 28.4.938 perşembe gü
nü saat on birde Manisa vilayeti dai
mi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulü ile
dir . 

Uzunköprü eleıktrilk tesisatında 
kullanılacak 340 ahpp direk münaka
sasına talip zuhur eıtemediğinden tek. 
rar münakasaya vazedilmiştir. Mu
hammen bedel 4500 lira olup muvak
kat teminat 337 lira 50 kuruştur. 

131@1 :ım:ı ~J .. ............................. . 
lıviçreli bir bayan - Fransızca, in-

.. 3 :- Eksiltme 2 mayıs 1938 pazartesi 
g~nu saat 16 da Çankırı vilayeti Dai-

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (1994-1078) 2156 5 - Muvakkat teminat (3654) lira

dır. 

İhalesi 29 nisan 938 cuma günü saat 
16 da beledi0ye daimi encümenince ya
pılacaktır. Talipler bu hususdaki şart
nameleri resmi ilanlar ve Sazmaş sa
nayii ve ziraat makineleri şirketllrL 

KüçO k ill)n şartlar1 gilizce, almanca ders veıip mukabilin-
de türkçe dersi almak istiyor. Ulus'ta 
M. F. rumuzuna mektupla müracaat. nıı ene"" . umenınde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
Yapılacaktır. 

te~ :- ~ksiltmeye girebilmek için is-
ılerın 1467 lira 36 kuruş muvakkat 

tem· 
b" ınat vennesi bundan başka en az on 
ı.:~ liralık yapı işi yapmış olması ve 

8.~ ıa ~ekaletinden alınmış ehliyet ve
ı:a ası ibraz etmesi ve ticaret odasına 
tth bulunması şarttır. 

.. - Teklif mektupları yukarıda ü
Çun~ü maddede yazılı saatten bir saat 
cvelıne k d ks"l . isli - . a ar e ı tme komısyonu re-

Kapalı zarf usulile eksiltme ilam 
Tunceli Nafıa Müdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş : (Ela
zığ şehri içerisinde 4. üncü umumi 
müfettişlik binası inıaatıdır.) 

Bu işin keşif bedeli 142.726,59 lira· 
dır. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve ev-
rak şunlardır. 

A) Eksiltme şartnamesi 
B} Mukavele projesi 

6 - Talihlerin 937 yılına aid ticaret 
odası vesikasiyle 10.000 lira değerinde 
yüksek tazyikli buhar kazanı tesisatı 
ve ~amaşırhaneyi memnuniyetbah9 bir 
şekılde yapını' olduklarına dair vesi
ka ibraz etmeleri prttır. 

1 - 2490 sayılı kanunun 32, 33 v-e 34 
üncü maddelerine tamamen uygun ol
mak ilzere hazırlanacak kapalı zarfla
rın niaanm 28 inci perşembe günü saat 
ona kadar Manisa valiliğine verilmiş 
veya gönderilmiş olması lhımdır. İ-

ne müracaatla görebilirler. 
(2157/1136) 

Kasaba baritasmm 
eksiltme ilim 

2298 

Alaçam Nahiyeai Belediye Reiali -
iinden: 

Dört satırlık kilçtlk illnlardanı 
Bir defa için 30 kuruı 
İki defa için 50 lnıruı 
Üç defa için 70 kuruı 
Dört defa için 80 kuruı alınır. 
Devamlı küçük il1nların her defası 
için 10 kuruı alınır. Meseli 10 defa 
netrcdilecek bir illa için 140 kuruı 
alınacaktır. 

Bir kolaylık olmak (iz ere, ber satır. 
kelime aralanndaki boıluklar müıtes· 
na 30 tıarf itibar edilmlıtlr. Bir küçük 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır içia ay
nca 10 kuruı alınır. ................................ 

l - Tahminen (40) hektar meskun Satılık: 
( 40) hektar gayri mesıkQn kısundan i-

• 2303 

Kiralık: 

Kiralık - Kavaklıdere Kooperatif 
mahallesinde 18 No. fevkalade manza
ralı evin müstakil 6 oda, müştemili
tı veya zemin katiyle 8 oda 1 Kav. 
Tl. 1272 2108 

Kiralık- Kavaklıdere Güven ma
hallesinde 31 No. lu evde 2 oda 1 hol ve 
1 banyodan mürekkep müstakil kat. İ· k g~ne makbuz mukabilinde verile

~e tır. Posta ile gönderilecek mektup
:aın nihayet üçüncü maddede yazılı 
rn··~:.kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
~ urAınumu ile iyice kapatılmış ol
lbel ı lazımdır. Postada olacak gecik-

C) Bayındırlık işleri genel şartna
mesi 

D) Hususi şartname 
E) Keşif cedveli, silsilei fiyat ced

veli, metraj cedveli, mahal listesi 
G) Yapı işleri genel şartnamesi 
İsteyenler bu şartnameyi ve evrakı 

7.15 lira mukabilinde Tunceli Nafıa 

lan olunur. (1001) 2037 

Granit parke taıı 
alınacak 

baret Alaçam nahiye merkezinin Sabbk otomobil - Plimut ıı.a.-ka 93 7 
l :1000 1 :500 1 :2000 mikyasındaki hali modeli 1159 numaralı taksi acele satı
ha.zır haritalariyle Alaçamdan sahile lıktrr. İsteklilerin 3798 nwnaraya tele
kadar takriben (2) kilometre tul ve fon etmeleri. 
(200) metre geniıJliğindeki takriben 

çindekilere müracaat. 2118 

Kiralık - 4 oda 1 hol müstakil ant
reli birinci kat. Yenişehir Adakale 18/1 
Rusçuklu Fahri Tel. 37 53 2237 

er kabul edilmez. (2067-1120) 

2220 

363 baş çift 
öküzü alınacak 

'!{.Koca.eli iskan Müdürlüğünden : 

11.1 
ocae]j vilayeti çevresinde iskan e-

en ·· 
(363) bgoç~en~~r~ .. dağıtılmak üzere 
ile eks"aş çıft okuzu kapalı zarf usuli 
28 n· ıltrneye konulmuştur. Eksiltme 
<le Rf>an 9.3~ perşembe günü saat (14) 
naca~~ae}ı ıskan müdürlüğünde topla
pılaca~kan komisyonu huzurunda ya
nü sa tır. Teklif mektupları ihale gü
ğüne at (l~) ye kadar iskan müdürlü
(363) btesJıın edilmelidir. Almacak 

(19 aş ökilziln muhammen bedeli 
. ,955) liradır. Şartnaıqesl Kocaeli 
lskan müdürlüğünden parasız verilir. 
Steklilerin yüzde 7,5 muvakkat temi
~t paraları ve ticaret odası vesikala
tıyıe birlikte yukarıda yazılı gün ve 
~aatte komisyona müracaatları ilan o-
unur. (1118-2039) 2219 

Muhtelif inşaat 
ıi"' Erzurum lnhisarJar Sa§müdürlü-
llııden : 

ru 1 :--- ~ksiltmeye konulan iş Erzu-
1'• mı 1nhısarlar başmüdürlüğüne bag~lı 
.uıa az; • 
6 1nd gırt kazası dahilinde Ak tuzla-
bir -~ 7211 lira 98 kuruş bedeli keşifli 
li kı ~rehane 3325 lira 22 kuruş bede
iic· e_şıfli bir çatı altında ikiı:er odalı 

ı aıle · :s 
<ie]i ke tv.ı ve 5801 lira 77 kuruş be-
20 gün ş :~d~oo tonluk bir tuz ambarı 
liyie topt~n :.~e ve kapalı zarf usu
tur. unakasaya konulmuş -

2 - İhale 25 • sadüf nısan 938 tarihine te-
Erzurueden p~zartcsi günü saat 14 de 
S nı !nhısarlar b:ıcım""d"" l""k d ında ya 

1 
...,.. •• u ur u o a-

pı acaktır. 

tek~ii;" _Eksiltmeye girebilmek için is
kat te r~n 1225 lira 41 kuruş muvak-

ınınat pa . 4 _ l .ras~ vermelerı lazımdır. 
Ye r . steklılerın keşif, şartname 
ıınu! OJ~_Ieri İstanbulda inhisarlar u-

... mud"" l'" ~ ·· 
hisarı µr ugunde ve Erzurum ln-
lerind ar ~~şm~?ürlüğU tuz fen şube

S e gorebılırler. 

iatekl:-l ~ksiltmeye girebilmek irin 
ı erın ·· h · )C bir teah .. mutea hıtlik vesikasını ve 

tıa be hu~te en az on bin liralık bu
tıklar~~e~ ınşaatı eyi bir surette yap
etın 

1 
! ısbat edecek vesikalan ibraz 

Zonguldak Urbaylığmdan : 40 hektardan ibaret güzergahın 1 :1000 Sabhk arsalar - Yenişehirin en mu-

müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksil~ 4. 5. 938 ça~ba gü

nü saat 15 de Elbığda Tunceli Na
fıa müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

Yollar için (100.000) aded granit 
parke taşı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye çıkarılmıJtır. 

. Eksiltme 29. 4. 938 tarihine müsa
dıf cuma _günü saat (15) de Zongul
dak beledıye enc~ninde yapılacak
tır .. İ.s~eklilerin eksiltmeye girebilme
l~rı ıçın mezkQr gün ve saatte (562) 
lıra (50) kuru,luk teminat mektubla
riyle encümene, 9artnamesini görmek 
ve almak isteyenlerin İstanbul ve 
Ankara l&elediyelerine müracaatları 

mikyasındaki haritası 16. 4 .. 938 tari. tena yerlerinde 400 den 2000 metre 
hinden 7. 5. 938 tarihi~ kadar 20 murabbama kadar ebadda imarca par
gün müddetle kapalı zarf uauliyle sellenmiı ve ucw; fiatla T. 2992 1430 

münakasaya çıkarılmıştır. Acele aabhk analar _ Yeniıebir 
2 - MeıkWı kısımların beher he-k- Selinik caddesinde malmlidürlüğü kar

tarı 24 gayri meskQn kısımların beher punda 423, 592 metrelik analar. TL 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin 8386.32 lira muvaıkkat temi
nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları 
haiz olup göstermesi lhımdır. 

A) Nafıa vekaletinden alınmış 938 
senesine aid müteahhidlik ehliyet ve
sikası ve ticaret odasından almmış 
sicil vesikası 

B) Bir taahhüdde en az 100.000 n. 
ralık bina inşaatı yapmı§ oduğutıa da
ir veai.ka. 

6 - Teklif mektiıblan yubnc!a S. 
üncü maddede yazılı saatten bir aaat 
evveline kadar Tunceli Nafıa müdür
lüğü dairesine gönderilecek eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz muka
bilinde verilecektir. Posta ile gönde
rilecek mektubların nihayet 3. üncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş ol
ması ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gedkmeler kabul e-
dilmez (10'~) 2189 

Hapishane binası 
yıktırılacak 

latanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
2. 5. 938 pazartesi günü saat 15 de 

lstanbulda Nafıa müdürlüğünde 
(22959,35) lira keşif bedelli İstanbul 
umumi hapishane binasının yıkılması 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş
leri genel, hususi ve fenni şartname
leri, proje, keşif huliaası ile buna mü
teferri diğer evrak dairesinde görüle
cektir. 

Muvakkat teminat (1722) liradır. 
İsteklilerin teklif mektubları ve en 

az (15.000) liralık bu • benzer iş 
yaptığına dair Nafıa vekaletinden a
lınmış ehliyet ve 938 yılına aid tica
ret vesikalarını havi kapalı zarflarını 
2. 5. 938 günü saat 14 de kadar Nafıa 
müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

il~ olunur. (1015) 2042 

Kirahk tepebaşı 
... 

bahçesi ve gardenbar 
,.._...., Balecli:P9•dea r 
Şe.hir tiyatro.una mülaaık ve tiyat

ro l:»na&ı altındaki bodrum ile garaj 
yerı hariç olmak üzere gardenbar ve 
Tepebaşı bahçesi teslim trihinden iti
baren bir sene müddetle kiraya veril
mek üzere kapalı zarfla artırmaya ko
nulmuştur. Kirasına 12500 lira bedel 
tahmin edilmiştir. Artırma 3. 5. 938 
salı günü saat 15 de daimi encümen
de yapılacakıtır. Şartnamesi levazrm 
müdürlüğünde görülcıbilir. İstekliler 
937 lira 50 kuruşluk ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber teklif mek
tubları.nı havi kapalr zarflarını yuka
rıda yazılı günde saat 14 de kadar da
imi encümene vermelidirler. Bu saat
ten sonra verilecek zarflar kabul o-
lunmaz. (2086/1139) 2301 

Kapalı zarf usulile 

eksiltme ilônı 
Elazığ Nafıa Müdürlüfünden : 

1 - Görülen lüzum üzerine Elazığ 
- Palu yolunun 48 - 53 kilometreleri 
arasındaki Gülüşkür varyant yolunun 
toprak tesviyesi ve menfezler inşaatı 
47275 lira 15 kuruş muhammen bedel 
ve vahidi fiat esası üzerinden 14-4-
938 tarihinden itibaren kapalı zarf u
suliyle yeniden eksiltmeye konmuş
tur. 

2 - Bu ife aid evrak şunlardır. 
A - Bayındırlık işleri genel şart-

(1914/1010) 2039 namesi, 

hektarı 11 ve güzergah b,aritaaınm be- 1538 komisyoncu Hayri. 1699 
her hektarı 5 liradır. 

3 - Bedeli muhammen 1600 liradır lıtanbulda aablık ev aranıyor - A-
muvakkat teminat 120 liradır. dalar, Kadıköy, Moda, Suadiye, Ama-

4 - Münakasaya girmek isteyenle- vudköy, Büyükdere semtlerinde 3 ve 4 
rin bu işi yapabileceklerine dair Na- odalı evleri olanlann son istiyeceklerl 
fıa vekaletinden alınmış ehliyet vesı- fiatlarla şartlarını Ankaarda Bankalar 
kalarını ibraz etmeleri şarttır. caddesinde Erği Tuhafiye mağazasma 

5 - Haritalar Nafıa vekfilc:tinın mektupla müracaatları. 2135 

13. 3. 936 tarih ve 29 sayılı hükümleri Sabbk ev - !stanbulda Büyilkdere-
dahilinde yapılacaktır. de cami S. 23 2 katlı 4 odalı su elektrik 

a - Yapbnlec:M ~ hadud AnJranıdaM bir mfllJde de mllbadele 
krokisiyle prtn.ame ve teferruatı A- edilir. Tel 2181 2142 
laçam belediyesinde görülebilir. 

7 - ~üteahhidinin İstihkakı 938 
finansal yılı büdcesinden ödenecek. 
tir. 

8 :-- İhale Alaçam belediye encü
meınınde ıyapılacaktrr. 

9 -: !aliblerin ihale günü olan 7.5.938 
tarıhıne rastlayan cumartesi günü sa
at 11 de Alaçam belediye encümenin
de hazır bulunmaları lazımdır 

. (2158/1137) 
0

2299 

T apo ve Kadastro U. Md. 

Sablık araalar - Yenişehirin en ne
zaretli yerlerinde münferit inşaata mü
sait mlitedil fiyat. fi. Dilman K. oğlan 
Koç ap. 4 Tel: 2181 2143 

Satılık arsa - Şurayı Devlet arka
sında Turan Ar. ittisalinde 703 metre 
kare bir ana satılıktır. Telefon: ı 585 

2161 

Ucuz aahhk iki bai- Yukarı Ay
rancı'da yeni kamutaya civar imarce 
Sayfiye mevkii. Emniyeti Umumiyede 
Tercüman Şefik. 2194 

Satılık - Kelepir alman piyanosu 

d 
Tapu KacLı.tro U. MüdürlümU. yemek odası ve masif ceviz salon takı.. 

e-n : o-· mı. Demirtepe Urunç sokak No. 2 Mü-
K 

1 
b hendia İzzet evi. Her gün saat 2 ye ka-

a a anın kısıkkaya mevkiinde şar- dar. · 2232 
kan bark garben Hacı veresesi şima-
len ~~kadın cenuben Çubuk çayı ile Sabhk ana - Yilksel cadde y eıil sa 
çevrılı 2 ar ve şarkarı sahibi mülk hada Özenli sokakta inıaata gayet elve
garben Akkadın şimalen Çubuk çayı ritli blok hafı 425 M. murabbaıdır 
ve .Hasan veresesi cenuben Çubuk ça- Tel 3057 2265 • 
Y~. ıle çevrili 2 ar tarla ile çiftlik mev-
kund~ şarkan Hasan validesi garben ka!abh~ ana - Maltepe, İstasyon ar
çay f~malen Toygar zadeler cenuben Alıcnda ımarca parsellenmiı arsalar H 
ha:k ıle çevrili 4 ar ve gene kağnı du- ıoğlu Tel 1538 2267 . 

ragı mevkiinde şarkan şose ve garben Acel~ satılık ev - Yenitchirde Sela-
A~o~uş ~i~le.n çubuk çayı cenuben nik, Yüksel cad. köıesinde iki katlı 
emJa~ı mıllıye ile çevrili 10 ar tarla Tel. 1538 2268 
ve mısketli mevkiinde şarkan Şerife 
ve garben tarik şimalen Toygar zade- Sab~kGev.- Yenişehir Meırutiyet 
ler cenubcn cadde ile çevrili 51 ar ve cadde~ eçıt sokak No. 3 görmek için 
gene alaçorak mevkiinde tarkan tarik içinde lere, pazarlık için Tt 37 53 e 
ve Halil veresesi Abidin ve 'imalen müracaat. 2269 
Hacı Hasan ~resesi cenuben tank ile Sablık aalar 

Kiralık daireler - Sağlık Bakanlığı 
karşısı lı kaldırımı İlkiz sokak 20 No. 
Mahir &en apartıman 2 numaralı 
daireye müracaat, havagazı, su ve elek· 
trikli. 2270 

Kiralık mobilyalı oda - İmren l~ 
kantasında Hacı'ya müracaat. Tel. 2155 

2290 

Kiralık - Kooperatif arkası Ali Naz
mi apart. 14 No. lu daire 4 oda kalori
ferli banyo acele kiralıktır. 2291 

Kiralık müatakil oda - Mutbak 'ft 

müştemilatı havi daire şeklinde 25 lira 
Atatürık bulvan Kınacı Ap. Daire 3 

2322 

Aranıyor: 

~~ bakıcısı aramyor- Bir aüt ço 
cugu ı~ın çocuk bakıcısına ihtiyaç var
dır. Elınde dadılık vesikası olanlarm 
Sağlık Yurdu binasında Dr. Kimıil So
kulluya niüracaatlan rica olunur. 2271 

Motoaildet- Satın alınacaktır. As 
kullanılmış 5 - 7 kuvvetinde olacaktır. 
K. Yozgat Brt. Fb. H. Kurt Bergeıe 
mektupla müracaat. 2085 

~ş arayanlar: 

ı, arıyorum - Daktilo, yeni, e-*i 
yazı bilirim. Bir müesae.se, yazıhane 
veya avukat yanında çalışırım. Ulua'ta 
M. n.ımw;una mektupla müracaat vqıa 
TL 2601 2306 

Zayiler 
28-11-937 tarihinde İstanbul Erkek 

lisesinden aldığım 7 ci amrf taadikna
me~ini kaybettim. Y eniaini alaca~ 
darl eakisinin hiilanil olmadığı itan • 
lwıur. Hakkı Genan 2308 
ZAYİ - Özel Bizim okul talebele

rinden Cevdet 991 No. lu otobüs kar. 
nesini zayi cam.tir. Yenisi almeca
ğından hilkmli olmadığı ilin olunur. 

2292 
Zayi - Ankara memurlar koope~ 

tifinden aldığım 2948 numaralı hiue 
senedimi zayi ettim. Yeniaıini alaca~ 
dan eskisinin hükmü yoktur. Cumhur 
Başkanlığı Filarmonik orkestrası üyesi 
Eftal Günıiray 2311 

e erı Rartt V . . . naı- .,. ır. e ısteklılerın mü-
11;asa ve "h 1 k !era· 1 a e anununda gösterilen Telefon direği 

ah nacak 

B - Fenni prtname 
C - Huıuei 1artname 
D - Hulisai keşif 

ç~~rili 22 ar ve gene hanrmyolu mev- . ar - Yeniıehirde ve Ce-
kıınde k becide ınıaa. ta elveri.§li ufak ebatta TL 

şar an Hacı Hasan vereseleri 2487 V hd D ğ 
garbe H H a ı o ruer 2276 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

= KIZIL RAHlB E ıt ve e f tı liz; vsa 1 tamamen haiz olmala-
ın:ıdır. 

6 - T kl"f ınurnl c ı mektubları kırmızı 
da ik~ ~ühürlü olduğu halde yukar
Baat ncı maddede yazılı saatten bir 
<liirı·~~el Erzurum İnhisarlar başmü 
tin ugu eksiltme komisyonu riyase· 
tire makbuz mukabilinde verilecek-

tın:osta ile gönderilecek mektupla . 
ları ~Abu saatte komisyonda bulunma
tltel aznndır. Postada olacak gecik. 

er kabul edilmez. (971) 1989 

kapah zarf usulile 
eksiltme ilanı 

l<.ırldareı· Naf M"'dü" ı ····· d 
1 

ı ıa u r ugun en : 
sur - 7: 4-938 tarihinde kapalı zarf u
nı ıy}e ıhalesi yapılmak üzere eksilt
bieye konulan demirköy kazasına ti-
662 Ay~stafanos köyünde yapılacak 

6 lıra 15 kuru' keşü bedelli gücn-

Kırklareli Poıta, Telgraf ve Tele
fon Müdürlüğünden : 

1 - Kırklareli Dereköy nahiyesi 
Kurudere devlet ormanından kesil
mek ve Çorluya teslim edilmek şar
tiyle idari ve fenni prtnamesindeki 
evsafı havi 8 metre tulünde 2190 adet 
meşe cinsinden telefon direği 2490 sa
yılı kanunun 40 cı madesine tevfikan 
oıı beş gün müddetle ve kapalı zad u
suliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedel 16425 lira mu
vakkat teminat 1231 lira 88 kuruş olup 
eksiltmesi 25.4.938 pazartesi gilnll uat 
11 de Kırklarelinde P.T.T. müdürlü
ğünde yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin muvakkat tem.inat 
makbuzu veya banka mektubu ticaret 
od•ı vesikaaından ba,ka mtiteahhid
lik HIİmz ve tıcık1if mektubwau mllh-

E - Eksiltme tartnamesi 
F - Mukavelename projesi . 
İstekliler bu şartname ve evrakı vi. 

layet Nafıa Müdürlüğünde görebilir
ler. 

3 - Eksiltme 2-5-938 tarihine rast
layan pazartesi günü saat ıs de Ela
zığda Nafıa mUdürlüğü odasında mü
tctekkil e-biltme komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 :-- ~lniltmeye girebilmek içiın is
teklılerın 354.S lira 63 kuruşluk mu
valckat t · emınat vermesi ve bundan 
~şka Afağı.daki Vctıikaları getirmesi 
lazımdır. 

A - Nafıa Vekiletinden alllUD1' 
9:18 seınea.~ için muteber aagari 20.000 
lırahk muteahhitlı'k ehl" t "k B 

938 
ıye vesı atıı. 

. - yılına aid ticaret odası ve. 
sıkası. 

. C - İntaat ~üddetince it baJmda 
dıpl_omah bir mühendis veya diploma 
lr bır fen memuru bul··-..ı ,...,..;ır. 
dair teabhüd Y&AJUr-.ma 

naıocı. 

n acı asan vereseleri şimalen 
ve cenuben Toygar zadeler ile çevrili SahLk ev- Yeniıehirde Dikmen as-
3 ar ve maldağı mevkiinde şarkan yol faltmda ehven fiatla acele satılıktır Tl 
garben Toygar'zadeler şimalen Akka- 2487 Vahdi Doğruer. 227J · 
d.ı~ cenubcn Toygar :zadeler ile çev- Satılık ev arsa, ~ . 
rılı 30 yar ki ccman sekiz parça tarlayı birin ' - Yenıte· 
Dede~gluy Hüaeyinin vefatiyle miras-- en nazır mahallerinde asfaltta sa-
çısı _hı: oglu olmak itibariıyle kendisi- ~~ev arsa apartıman Tl. 2487 Vahdi 
~ ıntıkal ettiğinden bahisle aynı ruer. 2278 
~0!~en Sallı oğlu Ömer tapuya tesci- Satılık ana ş11. h ıç ·· da YI - urayı Devlet arkasın-

ın muracaat etmiştir. Bu yerlerin Ş sokafmda blok bqı 305 M. ana 
kime aid _bulunduğu hakkında 14.5.938 satılıktır. Telefon: 3028 Reşat 2289 
c.umartesı. günü öğleden evvel maıhal
lıne tahkık memuru gönderilecektir 
Bu gayrimenkullerle al!kası olanlar~ ~urslar : 
~e ~erinde her hangi bir aynı hak 
ı~d~a edenlerin resmi 'ftSikalariyle 
bırlıkte tahkik gününe kadar Ankara. 
da merkez tapu sicil muhafızlığına 
v~ yahud tahkik günil mahallinde tah
ktk memuruna müracaatla itirazlarını 
bildirmeleri ve tahkik günü kOtnf ula
rının mahallinde bulunmaları ilin 0 • 

1--. 2302 

Daktilo kursa - Mayıs ilk haftasın
da başlıyor. Kayıt yapılmaktadır. 2 Flf'f-
da diploma verilir. Y enihal arkası Yeni 
hamam apart. Kat 2 Tel: 3714 2162 

Piyano Denim - Bir Macar 
niat ve konpozitörü piyano dersi 
yor. Ulus'da (B.F.) Rumuzuna 
tubJa müracaat. 

Piya-
veri
mek· 
2103 

: Anna Bella E - -~11111111111111111111111111111111111111;:' 
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Dünya mevaddı gıdaiyesi ara
0

sında en büyük mükafatla 
zafer nİ§anını, diploma. donör ve altın madalyayı kaza

nan ve bu suretle birinciliği bihakkın tasdik olunan 

Hasan özlü unları 
Vitamin, Kalori, Gıda, Sıhhat 
Pirinç, Yulaf. Mercimek, Buğday, irmik, Patates, Mısır, 

Türlü, Bezelye, Badem, Çavdar Ôzü Unlarını 
Çocuklarınıza Yediriniz. 

Allahm yarattığı saf hububattan alınan, vitamini ve kalorisi 
kuvvei gıdaiyesi çok olan Hasan Ozlü Uularma doktorunuz şa
hadet eder ki hayatın ve tabiatin en mugaddi ve mükemmel gıda
sıdır. 

Hasan Ozlü Unları çocuklarınıza tam afiyet temin eder. Neşvü-
nümalarına yardım eder. Onları çabuk büyütür. Neşeli, tombul, 
hastalıksız tombul yapar. Hasan Ozlü Unlariyle çok leziz mahal
lebi ve çorba ve yemek yapılır. Mutlaka H A S A N markasına 

dikkat. 2034 

'----------------------------~ 
İmtihanla memur alınacak 
Sümer Bank Umum Müdürlüğünden : 
Müfettiş muavinliği - kontrolörlük - mesul memurluk gibi vazife

lerde istihdam olunmak üzere yüksek iktisad ve ticaret mektebi me
zunları alınacaktır. 

Son üıc sene zarfında iyi derece ile mezun bulunmak ve askerliğini 

yapmış olmak şarttır. 
İmtihan 5.5.1938 tarihinde Ankarada ve İstanbulda aynı zamanda 

yapılacaktır. 

Talipler şeraiti Ankarada umumt müdürlükten; İstanbulda şube
mizden; diğer mahallerde müesseselerimizden öğrenebilirler. 2225 

FOSFARSOL 
K A N, K U V V E T, 

i STAH 

Sıhat Vekaletinin res
mi ruh.satını haiz o
lan doktorların beğen 
dikleri bir şurubdur. 
Kansızlık, iştahasız • 
lık, kuvvetsizlik bil
h a s s a nevras · 
teni, ademi iktidar, 
mide ve barsak ten· 
belliğinden doğan ha
zımsızlık ve kabızlar. 
da en birinci devadır. 
Tifo, grip, zatürrie, 
sıtma nekahatlerinde 
şayanı hayret tesir 
gösterir. Vücuda dinç 
lik cilde pembelik, 
saçlara. gözlere par
laklık veren bu KUV· 
VET İLACINI sa· 
yın müşterilerine ta
nıtmakla müftehir · 
dir. Her eczanede bu· 
lunur. 1869 

Büyük Fransız Sana kôrı 
Piyanist Alf red Kartonun Konseri 

20 Nisan Çar9amba Günü Saat 21 de 

Halkevinde 
Biletler - Halkevi ki,esinde satılmaktadır. 

Telefon: 2399 - 1888 

ULUS 

Son moda renklerle 

Yünlü kwna,Jardan 

En güzel 

Kostüm 
T ayyörler'in 
Paris ve Viyana 

MODELLERİ 

Beyoğlunda 

KARLMAN 

NEOSTERİN 
Ağız, boğaz, burun yollariyle 

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

ISTANBUL : TUnel M11danı Na. 12 
13Numerolu katalo9u111uzıı. 

lstırtnlı, bedua gonderlllr: 

Pasajında 
2205 

Kirahk daıreler 
Ulus Meydanında yeni yapılan 

KOÇAK HAN 
rnda 

Resmi ve hususi müessesat ve §-ir
ketlere elverişli daireler kiraya veril. 
mektedir. Büyük müesseseler için bü
tün bir kat da kiralanabilir. Kalorifer 
ve asansör tesisatı vardır. 

Han altındaki Burla biraderlere mü-
racaat edilmesi. Tel. 1780 2312 

_:!111 11111111 1 1111111111111111111111 1 111~ 

; KiREÇ § 
: En eyi cins damarsız halis mer-: 
: merden yapılmış Karaköy çalı ki-= 
: reçlerini 2791, 2861, 1446 ve 3300: -: telefonlardan arayınız. 2093 : 

'"1l1 1 1 1 1 1 1 11111111 1 11111111111111 1 11111ıi=' 

Grip 
nezle 

başağnsı 

kırıklık 

dikkat 
ediniz 

Bu ilk tehlike a lômetini görür görmez derhal 

--.. . . .. :·-: :-.. , ": 

••• _ • .;ç" • 

Almak lazımdır. 

NEVROZIN soğuk alğınlığının fena ikibetler doğurmasın"'-. 
mani olmakla beraber bütün istirablan da dindirir. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir 19!'5 

' f. . : . :· .t.,ıı • . ~ • .. . . 

Yün fanila . ipliği ahnacak 
l stanb l Jandarma Satın Alma Komisyonundan : 

Mikdarı Kilo 
8.000-9.000 

Cinsi 
Yün fanila ipliği 

Tahmin bedeli lira 
23400 

İlk teminat lira 
1755 

1 - 938 senesine sari mukavele akdı suretiyle 11 nisan 938 tarihinde ka
palı zarf eksiltmesine konulan yukarıda cinsi, mikdarı, tah,min bedeli ve 
ilk teminatı yazılı yün fanila ipliği için istekli çrkmadığı cihetle evvelki 
şartnamesine göre 5 mayıs 938 perşembe günü saat 14 de Gedikpaşadaki 
jandarma satın alma komisyonunda pazarlıkla alım muamelesi yapılacakttt. 

2 - Şartnamesi her gün adı geçen komisyonda görülebilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun ve şartnamede yazılı evrak ve ilk tc

minatlariyle pazarlık günü saat 14 de komisyonda bulunmaları. 
(2159/1138) Z300 

Cumhuriyet Merkez Bankasının 
16 isan 1938 vaziyeti 

:AKTiF 
Kasa : 

Altın: Safi kilogram 17.1491944 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler : 
Altın: Safi kilogram 9,054,614 
Altına tahvili kabil aerbest 
dövizler. 
Diğer dövizler ve bor~lu kliring 
balrl7elen 

Hazine tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye 
kar~ıhgL 

Kanunun 6 - 8 inci maddele-
rine tevfikan ba:ıine tarafından 

vaki tediyat 

Senedat cüzdanı : 
Hazine bonolarL 
Ticari ıenedat. 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı 
( Deruhte edilen evrakı 

A - ) nakdiyenin karliılığı es· 
( bam ve tahvilat (itibari 
kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar : 
Altın ve döviz ilzerine 
Taiıvilat üzerine 

Hissedarlar 
Muhtelif : 

ULUS - 19. uncu yıl. - No. 6005 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

Ulus Basımevi: Ankara 

1 

LİRA 

24.122.768,18 
20.039.504,-
1.227 .l.f0,12 45.389.412,30 

375.789,33 375.789,33 

12.736.038,32 

10.821,06 

20.082.006,61 32.828.865,99 

158.748.563,-

14.455.059,- 14.f ,293.504,-

3.000.000.-
43.819.509,65 46.819.509,65 

38. 766.491,58 
7 ,015.339,16 45.781.830,74 

53.859,65 
8.64 ı .054,23 8.694.913,88 

4.500.000,-
1-4.798.604,67 

YEKON: 34H82.430,56 
-

PASiF 
Sermaye : 

İhtiyat akçesi . 

Acil ve {evkalide 

Huaust 

Tedavüldeki banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 

tevfikan hazine tarafmdaıı vaki 
t ediyat. 

Deruhte edi. evrakı nakdiye 
bakiyesi. 

Karşılığı tamamen altın olarak 
illveten tedavüle vazedilen. 

Reeskont mukabili ilaveten ted. 
va.ıd. 

Türk lirası mevduatı 

Döviz taahhüdatı : 

Altına tahvili kabil dövizler. 

Diğer dövizler ve alacaklı klirinı 
bakiyeleri. 

Muhtelif : 

2.lOS.172,40 

4.516.007,70 

158.748.563,-

14.455.059,-

144.293.50'4,-

19.000.000,-

13.000.000,-

1.231,13 

31.861.163,74 

YEKÜN: 

LİRA 

15.000.000.-

6.621.ı.so.ıt 

l 76.293,504t-

lS.784.617,91 

31.862.394,87 

97.920.733,61 

343.482.430 ,56 
-- .- -

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: Iskonto haddi % 5 1/ 2 Altın üzerine avans % 4 1/2 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

9 uncu senfoni filminin unutulmaz 
kahramanı VİLLİ BİRGEL'in emsal-
siz surette temsil ettiği fransızca sözlü 

İSTİKLAL FEDAİLERİ 

Harp - İhtilal - Müzik - A9k ve 
heyecan filmi 

Sesnalslar: 2,45 - 4,45 - 6,45 · Gece 21 de 

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

BUGÜN BU GECE 

Şark musikisi ve şark dekorlariyle 

bezenmiş nefis bir eser 

ŞEYH AHMET 

Türkçe sözlü ve şarkılı 

Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 gece 21 de 

Halk matinesi 12,15 de: 

SİYAH İNCİ 

.... 
1 
c.n 
il) .... 

F=========================================-

Yangın, hayat, otomobil, can1 sigortaları 1 Halll Naci Mıhcıoglu, Telefon: 121 

Yap 1 1 re Anafartalar cad. No. 111 Tel.: zo89 

• "Unyon" Ankara accntahğı 13'4 


