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Evve · gece · nci bir zelzelede 
Koşkerde 12 köy daham voldu! 

Batan koyla dışarıda yatfıöından 

Yalnız iki. ölü ve 
bir yaralı var ! 

Yıkılan ev sayısı 2000 i geçiyor!· 

Hokomet, K1%1lay 
yardım teşkilcltı 

seferber haldedir! 
Zebele mmtalıcaemden. ceten malil-ı-------------....ı 

--------------------------------------------------------1mata &öre nelki pce de biri on gece 
kısa ıüren bir zelzele daha olmut. bu Zelzele felaketi 

ANKARANIN 
•ıhati yerindedir 

Her ,eyln fiqr ırliatdr. 'Bu atalar 
8ÖZÜniin doğruluğunu imat yolunda 
neler söylemek ve ne tefsirlere girit
mek kabildir 1 Maden suyu ile yqryan 
ınilyarderle köy ekmeğine soğanı ka
tık edip buz gibi kaynak euyu ile de 
1-raretini gideren zinde delikanlıdan 
hangisi olmak istersiniz? 

Fakat bahsimiz bu değildir. 
Bah8imiz, saman zaman zuhur edip 

llaeaıleketi ve matbuatı teli§a dil§Ü-
1'.erı beledi ı.tanbul tifolU gibi tehli
keli bir butalı.k olan milstttvll tutma
~ ile tanmmlf eski Ankaranın bugün 
~\ bir srhl vaziyette bulunduğuna 
-sık 4GDC1ıctir. 

8az ba -..retle sıtmaya intikal et· 
lldtbn ommJıı.. birlikte içtimai haSta· 
ldderı da gözden •tSirelim: 
1' Ankara merkezi ile ~r. Knkin, 

alldıa:n, kıemen Beyıpaz~. ve kale
cik ile Kızılcahamam kazaları t.•.mıu
tiyetten evel birer ölüm menbaı ike. 
1925 yılı ıubetında t..flanan mücade
le.: hükUmetln de büyük yardımı ile, 
dört senede Ankara ,ehri ve civarını 
tlnıanıiyle aıtmadan kurtarmıı diğer 
Yerlerde de hemen yüzde 80-90 olan 
'1~ı nisbetini % 2-4 nisbetine indir 
lbiftir. Bununla beraber mücadele ge
:: devam etmektedir. Zira gaye aıt-

yı kökünden kazımaktır. 
l' enm, Ankara kazalarında hakika

teıı Çok azdır. Şehirde daha ziyade 
>'&hancı halk, ve bunların orta ham 
:: !•kir olanları araaında görülmek· 
h dır. Verem ile mücadele tefkilitı 
~~ ~umiletememittir. Sıhat Ve-

etına.n bu buıuna çahtan bir dis
~an~ri ntütehauıa h~kimleri ve ziya
b~tçı hemfireleriyle veremlileri tes
l~t."e_aile hayatlarını kontrol suretiy
Qıa~ntıtarına, sirayetini tahdide çahı· 
1 \Pe ayakta tedavileri mümkün o
iltılardan muhtaçlara gıda maddeleri 
:~ bedava illç vermek ıuretiyle teda-

1 etznektedir. 

'

.Uzun •eneler ihmal edilen tedavi
ızı·ır til' 1 )'iizUnden köylerde artan fren-

d ıler aon on sene zarfmda kazalar
ı •ki ve Ankara tehrindeki diapanıer
l er tarafından tamamiyle meccant o-
•rak tedavi edilmekte ve kan mıua
~:e kontrollariyle takib sayesinde 

azalmı, bulunmaktadır. 

lr Buıa!fıcı hastalılılar çok azdır. Mer
ez ve kazalarda müı-adele teşkilatı 

~ardır. Yalnız kız~mık gibi ufak yaş
ara münhasır ve m L! .. ~cvli hastalıklar 

:Utad seyirlerini yapmaktadır. Her 
za merkezinde birer seyyar etüv 

:dır. Butaııcı hutahklann hemen 
didi milmldln olmaktadır. Ankara· 

am smt tefldlltma gelince; merkesde 
umumi muvazeneye bağlı nümune, do
ğum, çocuık, zührevi hatalıklar huta
haneleri ile verem mücadele diapanae
ri, deri ve tenaaül hastalıkları dispan
seri, belediyeye aid hutahane ve mtn
taka tabiblikleri, kazalarda - Çankaya 
hariç olmak üzere - diğer onbir kazada 
Beypazarı ve Keskinde onar, diğer 9 

(Sonu 8. inci sayfada) 

ı::::::::::~~:~:~:~:~~:~:::::::::ı 
Halk ve devlet 

Zelzele faciuı üzerine Ulu'a 
memub arkadaflarmuzden bir ka
çım Kırfebir köylerine yollamıttık. 
Oraya •ardıldan zaman, felaketin 
üetiinclen yinni dört saat geçmemit· 
~ ve beclhaıbl kö7'ü1er, yıkılan ev
lerini.. enkaaı altmclan, kan, çocuk 
ve k&r~ henüz aoiumut ce
aedlerini Çl~ ... ıa çalıtryorlardı. 

S.bah karanhiı, Ankaradaa ... 
len ilk yolculara köyliltw merakla 
IOl'Uyol"lardl: 

- Ankarac:la bir teY ,ok :ra.. 
- Ha,...., biç bir .. ,. ,ok.. 
G•it bir nefea all70riardı: 
- Ona bir teY olmamı da öteai 

kolay ... Atatürk haber aldı İM hep
ai yerine selir. 

ükiclen devletle halk araamdaki 
münaaebetlerin hali.saaı olan tam 
bir itimataızhk yerine, timdi, tam 
bir it~at kaim olanqtur. Halkçı 
cumhuriyetin on bet yıl aüren me
aaiainin baıbca müklfatlarmdan bi
ri budur. Dn'letin türk köy6 •• köy
lüsü için yaptıiı itler, yapacak ol
duklarmm :ranmcla binde birdir: 
Fakat yapdanm •e yapılacak ola
ma ana teminab kaunılmqbr: Bu 
teminat, halkm de•leti MmDeaİ, be
nimeemeai ••ona inanmeardır. 

Cumhuriyet devrinde Anadolu 
yalma dh delil, onclae çok daha 
mülaimıi, m a h a b b e t yüzü sör
m1iftGr. Bu muhabbet daha İ1E za. 
manlarda Büyiik Reiı ı..rafmdan 
bir ciimle ile kati olarak davet edil. 
mitti: ''Köylü bu milletin efendi· 
sidir!" 

Yorulmaz ve u .. nmas bir takip 
ve azim, 18 kibar mi170Dluk halk 
:rıimLarmm de.lete .....ld itaatini, 
de'Vlete karp aeTSi ,,. itimadı ile 
defittircli. Rejim iltilırarmm bat 
iweau, itte .......... . 

Ziraat Vekili Enditiille letlıilıler yaparlıen 

Ziraat vekili enstitüde 
dün tetkikler yaptı 

• 

B. KurdoOlu Ziraat vekôleti 
teşkilôtı ve kalkınma 

hakkında fikirlerini söyledi 

Enstitülerin dfllik sahas1111 nakli bahis mevzundur 
Ziraat Vekili B. Faik Ku~doil~ 1 tarafından muhabbet . tezah~rleriyle 

dün -.balı uat sekizde tehrimısdekı ka11ılanmıJtır. Miitcalıcıben bütün pro 
Ziraat EnstitUeiine ptmit ve bu an- feaörler ve doçentlerle, Ziraat Veki· 
sızm ziyaret mekteb heyeti ve talebe (Sonu ı. inci saylada) 

.Delllet 

A./Şil,. 
• 

t 

~IKYA~ 

1:800,000 
!O 15 10 5 o 

• 

zelzele maalesef evelki tahribatı bir 
kat daha artınnıftır. Evelki gUnldl 
zelıelede Kötker mmtabamda yeni
clen 12 köy harab olmut ve bu euret
le ICafker mmt&Jruanda harab olan 
lrılSy pyıaı 31 }il bulmuftW'. Sen ael-

~--ı.cü 
................. laeJe 
MbelıiyJe 9Pkta yatnwı dolayJeiyle 

..ı.eıe, nmddl sarardan bafb 
(Sona 1. iai aylada) 

Halay s91lm kanunu 
yürOrliile gl,dl 

Berut, 21 (A.A.) - Framan. 
nm Suriye fevkalicle komiseri 
bu,Un Hata,. intihabat kanunu
nu meriyete koyan bir emirname 
netretmiftir. M~ kanun 95 
madcleliktir. 

YARIN 

16.sayfa 
llovemiz 
COCUK 

• Buradaki haritada 

dolayisiyle . 

Millbldl Cllll 

19kllel telgrıfllr 
Ankara, 21 (A.A.) - Son zelze 

milnaaebetiyle BB. Metakaaı ve 
lll Bayar aruında •f8ğıda.ki teJcraf· 
lar alınıp verilmiftir: 
B. CELAL BAY AR 

BAŞVEKİL 
ANKARA 

Dost milletin maru• hldrğı ve bir 
çok kimselerin ölQmline •W olaa 
leli/ret haberinden acı bir surette ml
teeair olarak, mateminin içten iştl
rik eder ve kıraliyet JılJHımtinin .. 
biltQn Elen Jlilletinin derin sem,,.tl 

(Sonu ı. inci say/ada) 

Fılwa 

Hareket 
Buhran yazanden efya mübadelni 

derin ve devvnlı bir sekteye uğranut
tır: Buna .brp milletler araunda ia
san mübadelesinin umulmaz bir /usla 
arttığını ıörmekteyiz. Hareket ibti
yacı ve kolaylığı, iı ve döviz htlığı ile 
mücadele etmek usullerini bulmuftur. 
o .bdar 1ıi bir rok memleketinde ti
caret arıkluı ,turiuıı ile kapanmakta
dır. 

Gelecd: uMki Nevyork sergiai i~iıı. 
büyük amerikan şehri, milyonlarca Jd
şiyi barındırmak için hazırlanmıJtır. 
Eski dlJnyadan yenisine, sergi müddeti 
içinde, 2 milyon ziyaretçi gideceği talı
min olunuyor: Halbuki Avrupa ve A
merika arasında işleyen nor-mal vuıta
lar ancak 4IJO bin lcifi nakledebilmel• 
kjfi iınifler. Eğer kıtamızın memle
ketleri kendi kapotaj veya yakın se
lerleriae mahsus vapurlarından bir 
kısaJlDl bu if irin ayırmazlarsa, A1"
ruJMnın yü• binlerce yolcusu isk•le
Jerdea pri döameğe mabkilm JuıJacalı-
ıarmı• 

Bu epiz ve geniş hareht lkmillla 

Z2 köyün hanla ol
dlliu aelzele mm
takaanu aörii:ror -
sunuz. Ortadaki ya 
varlakta zebelenin 
en çok tesir yapb • 
tı. topnıldm-m çök· 
tülG, .,..... ta-
mamiyle harab ol
duiu ve yerin altın 
dan ka,.... nüarm 
fıtkırdaiı mmt.laı
YI IÖI iiyoraana • 
Bu yaftl'laim et.. 
fmdald..,... ... 
mü dairede iM .... ................. ........ ,......... 

içinde yer alabilmek için bütan mal 
ve ikamet şartlarım yf!niden orgaaiH 
etmek, ve onları dolrudan doğruy• de
ğil, bilüis bilYasıta kir yolu telilcld 
etmek, lural bafta, memleketi oto
mobil seyirlerine mQsaid iMie getir
tMk /fsım geliyor. ltalyanlar kebdile
ri irin altın demek elan benzini 61111 
se"ablara ideta bedava dağıtmakta
dırlar. 

..... 

• 
Tabiat ve tarih ıMmleketlnini 

dnreden iyi bir yol, bir mliddet son· 
ra, balrikl iman sellerinin ta.pkın bir 

•-m::;;m;ı;;ı;1m .. =m=-=:;;;ııi!!i5=iiiiiili;i;:ıım=cı=:ıa=ilıı=a•••-mıılmı:ı111----r11._ ... ______ yatafı halini alıyor y-e buralardan is
#blM a ı~i w-,or. - hlıaJ 
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. 
iŞ takibi 
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Politika sporu 
Fransada, halkın heyecanla tdkib ettiği, bir nevi spor haline gelmiş 

olan partı mücadeleleri bizi daima garip ve inanılmıyacak safhalar kar
şısında bırakmaktan geri kalmamıştır. Birkaç gün evel bir haberde §U 
satırları okuduk: 

llllkeYlnde: 

Bugünkü Konferans 
Bugün saat (18) de halkevi konfc. 

rana aalonunda C. H. partisinin tensib 
ve halkevi dil, tarih ,edebiyat komite -
ıinin organize ettiği konferans aeri -
ainden olmak üzere, İstanbul üniversi
tesi Farmako dinami ve tedavi kılini
ği doçenti Nabi Kastarlak tarafından 

(veremin modern tedavisi ve bundan 
eJde ediJen neticeler) mevzulu bir kon 
ferans verilecektir. 

KırJehire aid rakamlar 
Bugün zelzeleden en çok mü.. 

teessir vilayetimiz olan K~ehir'e a
id rakamları veriyoruz. Orta Anado
lwıun en ileri ziraat şehirlerinden 

Yeni vekil iş programı için 
enteresan direktifler verdi 

"Cumhurıyct Federasyon meclis grupu yeni kabinenin teıekkülü ile bldis olan va
zi.ye;i tetkik ~~iı ve m.uhtelif -~~!maileri . göz önUne. al~rak ,hükümetin vu:i7etini de· 
ğııstırmemek ıçıı sosyalıstler hukumet lchınde veya ıstınkif kararı verdikleri takdir• 
de .mlistenkıf kal~aya, a.ks!. takdi~~e yani sosyalistler hükumet aleyhinde rey verdik· 
len takdırde kendılcrı hukumete ıtımad kararı vermeye mütemayil ıörülmektedir. 

Bu haberin taşıdığı mana da apaçık gösteriyor ki, fransız parlam~n
tosunun müzakereleri partiler arasında bir eskrim maçı mahiyetini al
mıştır. Falan parti, şu veya bu hadise karşısında kendi kanaatini izhar· 
dan evel, muhalif bir partinin alacağı tavrı bekliyor . . Verilen reyler, 
mebusların şahsi kanaat ve arzularının ifadesi olmaktan çıkarak, ince 
hesap kombinezonları kurmak veya kurulmu§ kombinezonları bozmak 
maksadiyle partilerin elinde bir vasıta haline giriyor. • 

Dünya vaziyetinin her zamankinden daha tehlikeli ve kan§ık oldu
ğu bir zamanda fransızlar, bu garip tahterevalli oyununun mahzurl~rı-. 
m hissetmiyecek kadar gafil midirler? Bilakis, gazetelerini açınız, hep 
bir ağızdan "bu vaziyetin artık böyle devam edemiyeceğini,, haykı
ran ve "cezri hareketlere geçmek,, lüzumunu ileri süren fikirlere rastlı
yacaksmız. Bütün partilerin organları, bu lüzum üzerinde müttefiktir
ler. Buna rağmen, parti mücadeleleri esası üzerine kurulmu§ olan fran· 
sız meclisi, kabineler devirip yerine yenilerini kurmak itiyadından kendi
ni kurtaramıyor. Kumarın mahzurlarını müdrik bir adamın kendini bu 
iptiladan kurtaramayışı gibi .. 

Görülüyor ki geniş hürriyet, sonsuz müsamaha prensipleri, ancak 
dünyanın ideal bir sulh ve sükun içinde yaşadığı zamanlarda insanlığın 
kendine ödiyebileceği bir lükstür. Tehdid yağmuru altında bunalan bir 
dünya ortasında, münakaşa, müzakere ve rey oyunlariyle uğra~n hür
riyet aşıkları, en büyük davaları olan hürriyete kasdettiklerini günün 
birinde anlayacaklardır. -

Gözlerimiz önünde cereyan eden hadiseleri ibretle seyrederken, su 
sızmaz bir milli birlik esasına istinad ettirmiş olduğumuz devlet pren# 
siplerimizin kıymet ve üstünlüğünü daha iyi takdir etmemek mümkün 
müdür? - YAŞAR NABi 

DUZEL TME - Dünkü yazının ilk satırında "en ziyade inkişaf ctmiıı", "en az in
kişaf et:niş" olacaktı. Düzeltiriz. 

Bu konferans berkesin anlayabile -
c:eği bir tekilde ha,ıırlanmıttır ve her
kes gelebilir. 

Dünkü Konferans 

biri olan Ktr§ehire aid rakamlar, Ziraat vekaleti müracaat od.Mı salo
zelzele zararlarınm en kısa. bir za· nuna korunu.ş olan l>i.r tabloda, iş taki
manda düzeltilecek kadar dolgun ol- bi için vekalete geleceklerin, müatacıel 
duğwıu göatermektedir. olmıyan hususıarda, öğleden aonra 

Kırşehirin bütün nüfusu, 68405 gelmeleri rica ve öğleden evelki saat
erkek, 77527 kadm olmak üzere lerin bilhassa daire ışlerine hasredile-
145.932 dir. Bu nüfusun 10635 j er- ceği bildirilmektedir. 
kek ve 12220 ıi kadın olmak Üzere 14.4.1938 tarihinde bu hususu da ih-
22855 i tehirler merkezlerinde; 57 ti va etmek üzere vekil tarafından ya
bin 770 erkek ve 63307 kadın olmak pılmış sirkülerin bazı kısımlarını - e
üzere 123.077 si nahiye ve köylerde hemiyeti dolayıaiyle - aşağıya alıyo
yaşamaktadır. Nüfustan 37.985 er - duz: 
kek, 33323 kadın olarak 71.308 kişi 1. - 13.4.1938 tarihinden itibaren Zi
bekar, 23.074 erkek, 28.389 kadın o. raat vekilliği vazifesini deruhte ettim. 

C. H. Partisinin tcnaib ve Ankara larak 51.463 kırıehirli evlidir. Nü- 2 - Hakikat ve en doğru it ve düşü-
haJkevi dil, tarih, edebiyat komitcai- fuaun 128. 785 i aağlamdır, 3095 gö. nüşlerin ulu membaı olan Önder, 
nin organize ettiği acri konferanslar. rünür sakatlığı olanlardır. "Milliğ ekonominin temeli ziraat-
dan olmak üzere, İatanbul üniversite- Ok k k b'l 10562 t' uma yazma ı en er. ır • ., 
si hıfzıisıhha enstitüsü doçentJcrin- kek, 1751 i kadm olmak üzere 12313 vecizeleriyle, bize vazifemizin mevzuu 
den Zeki Ragıb Yalını (ilim, ııhat, vatandaıtır. olan işlerin ehemiyetini: BaJbakan: 
kültür) mevzulu konferansını dün Nüfusun büyük kıamı ziraatle "Türkıyede teknik ve rasyonel zirai 
halkcvinde saat 18 de alakalı bir dinle- metıuldür. 26793 ü erkek, 24862 si inkişaf meselesi, Türkiye endüstrilef
yici önünde ~~ittir. Bu mühim kon~ kadm olmak üzere 51655 vatandat, me savaıına gireli, şimdiye kadar türk 
feranım hülbaıını aşağıya k~yuyo - toprak mahsulü ile geçinmektedir. tarihinde hiçbir devrede haiz olmadığı 
ruz: Kırıehir bilhas&a dokwnacılrkta ile- hususi bir ehcmiyet iktisab et.mittir.,, 

"İklimin sağlık ve kültürle olana,.. ridir. Bu it ıubeainde 1658 i kadın, buyurarak, bu vazifelerin iyi veya fe
lakası ta Areıtotl zamanından beri id- 36 11 erkek olmak üzere 1694 vatan- na ifa edilmiş olmasından doğacak bil
dia ediliyordu. Sıcak memleketlerin dq çalıtmaktadır. ~Ticaretle 345 er- yük vatani şeref veya mesulıyeti bil· 
ikliminin ruhlara ve bedene atalet ve- kek ve 28 kadm meşguldür. Umumi tün azametiyle tebarüz ettirmişlerdir. 
rici tesitıile buralarda yüksek bir kül- idare ve hizmetlerle serbest meslek - Bu bakımdan bugünkü Zirut veka
tür tesis edilememesine mukabil hattı lerde 809 erkek, 37 kadm olmak ü - letı teşKilatında herhangi aandalya her 
üstüvadan muayyen arz derecelerinde- zere 846 vatandaı vazifelenmiıtir. hangı derecede bir iktidar mevkii de
ki mahallerde iklim ıartları ne olursa Ev iktiaadiyatında ve tahsi hiz. ğilaır. Milli ve şamil karakteri saiz bir 
olsun buraların imarının kabil olduğu metlerde çalqanlar yekUııu 16 er- vazifeyi mutlaka başarmak ve vaktin
zannediliyordu. Bugün bu gene böyle- kek, 83 kadm olarak 99 kitidir. Nak- de ve iyice yapılmadığı takdirde- her
dir. Fakat aynı arz derecesi üzerinde liye ve muvaaalada 202 vat&ndat hangi sebeple olunıa olsun - mesuliye· 
bulunan muhtelif mahallerde kültür çahııyor. tini deruhte etmek tcahhüdüdür. 
teessUsUnde de iklime bir pay ayır. Kqehire aid olan rakamlar, zel • 3. - Bu &Ozlcrle vazlfe telakl..imi de 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· mının~ı~i az~~duğuz~~ z~e~n~~n~u~yçb~ t~- büilinarkada~arai~~e~~ o~y~ 
dilmektedir. riblerinin en ıu.a zamanda halledil - rum. Zelzele ka,.,ısında 

Baııehrln teessürleri 
Ankara 

meclisinde 
kabul 

belediye 
bir takrir 
edildi 

Belediye meclisi dünkü toplantı
sında büdce müzakerelerine başlamış 
ve ilk olarak su idaresinin 1938-1939 
büdcesini müzakere ve kabul etmiş-

tir. İdarenin yeni büdcesi mütevazin 
olarak 365.500 lira Uzerinden bağlan
mıştır. 

Bundan başka aynı toplantıda 1937 
büdcesinde bazı münakaleler yapılma
sı hakkındaki encümen mazbataları ile. 
aüs köpeklerinden alınmakta olan on 
lira resmin iki liraya tenzili hakkında.. 
ki tarife ve kavanin encümeninin maz
batası ve otobüsler içinde unutulan 
eşyaların muhafazası, sahibi çıkmıyan 
ların bir sene sonunda satılığa çıkarıl
masına dair talimatname görüşülerek 
kabul olunmuıtur. 

Toplantıya son verilmeden azadan 
birinin zelzele münasebetiJe reisliğe 
verdiği bir takrir okunmuştur. Bu tak
rirde zelzelede felakete uğrayan va. 
tandaşlara başşehrin teessür, yakın a
laka ve selamlarının Kırşehir ve Yoz
gad valileri vasıtasile bildirilmesi için 
sayın reisliğin tavzif olunmasI teklif 
edilmekte idi. Takrir ittifakla tasvib 
edilmiştir. Belediye meclisi salı günü 
toplanacak ve büdce müzakeresine de
vam eyJiyecektir. 

Bahkçıhk 

yenide" 

enstitüsü 
kurulacak 

İstanbul, 21 (Telefonla) - İki sene 
evci Uiğvedilen balıkçılık enstitüsü
nün Denizbanka bağlı olarak yeniden 
kurulacağı ve müdürlüğüne B. Zeynel 
Besimin tayin edileceği haber verili -
yor. 

Dün hava yağııh ge\fl 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

kapalı ve hafif çisinti şeklinde yağı§lı 
geçmlftir. Rilzgar cenub garbından bir 
metre kadar hızla esmiştir. En düşilk 
ısı 11, en yüksek ısı da 20 derece kay
dedilmiştir. 

Yurdda hava Karadeniz kıyılarında 
ve doğu Anadolusunda bulutlu, Akde
niz kiyılarile cenubun doğu kısmında 
kapalı, diğer bölgelerde yer yer ya
ğışh geçmiştir. 

24 saat içindeki yağışların kare. 
metreye bıraktıkları su mikdarı Tekir
dağında 8, Akhisarda 5, Çorum ve A • 
laçatıda 4, diğer yağışlı yerlerde 1-3 
kilogram arasındadır. En düşük ısılar 
sıfırın altnda olmak üzere Yanda 1, 
~rsta 2 derecedir. En yüksek sılar da 
Diyarbakırda 24, Adanada 30 derece -
dir. 

Ziraat vekaletinde 
gece toplanttları 
Ziraat Vekaleti konferans salonun

da akgaınları 9 da batlayıp her defasın_ 

da bir buçuk saat silrecek bir ıeri gc<:e 

toplantıları tertib edilmittir. DUn ak
şamdan itibaren başlamış olan bu top
lantılara vekalet erkanı haricinde ena-
titü profesör ve dekanları da ittirak 
edecek ve kongrede vekllet itleri hak· 
kında aerbeat g6rUpneler yapılacak

tır. 

Bundan başka zirai sanayi, zirai İ§

letmc ve piyaııa için mal ha.zırlama, 

zirai teıkilat, böcek mücadeleal ... gibi 
zirai tekniği alikalıyan ve diğer mem
leketleri ve bu memleketlerdeki pra -

tik çah§ma tarzlarını gösteren 40 ka -
dar filim gösterilecektir. 

İçtimalara yalnız muayyen kimse -
lcr iştirak edebilir. Fakat tam saat 
10 da baılıyacak olan !ilimlere her ar
zu eden gelebilecektir. 

Dün pamuk ziraati, sulama ıe
killerini, mücadele, devlet teJkilatı

nın oynadığı rol, teıkillt ve piyasa 
hakkında son derece dikkate değer bir 
filim gösterilmiıttir. 

icra mütehassısı 

lstanbul icra dairesinde 

Bir mahal halkının kültür derecesi- meai için en büyük teminat da mea. Ağır ve mcsuliyeıli ıxuife 
ne teair eden birçok acbcbler vardır. lekıizler aayıamm bu vilayette çok Memleketin wnwru ekonomik kal-
Irk, din, akıl ve terbiye derecesi, ida- az olmaaıdır. kınma savaşı içinde vekilctimizc düten 
re mekanizması, gıda imkin ve tartı~ 

ve düşecek olan ağır ve mesuliyetli ve 
rı, mesken, meşguliyet tarzları V!! sai-

fakat o nisbette hayırlı ve şeretli işle-
re hepsi mühimdir. Fakat bir yerin ik- 1 1 ri bu telakki ile başarmak, şahıslarımız 
limi; ırklarda yiyici bir tesir yap- amu ay itıbariyle de müşterek vazife ve müş-
ması, gıda, hastalıklar, meslek ve meş_ terek haysiyet me~elesi halinde oldu-
guliyet tarzlarına gerek doğrudan ğunu hepimiı:in her an hatırlamamız 
doğruya ve gerekse bilvasıta tesir et - " 1 •nde lanmdır. 
mesi dolayısile bütün bu §eraiti tayin encumen erı 4. - Çalışma ve iş görme itibariyle 
eden en mühim Amildir. prensiplerimiz şunlar olacaktır: 

Binlerce fabrika amelesi Uzerinde a) Memleket ziraati ve zirai kalkm-Kamutay encümenlerinde dün aşa· 
yapılan incelemelerin ilk ve aonbahar- ed''-: ir ması irin tatbiki ve ameli hedefi olmı-

l 1 k iı.daki mevzular m\l&akere ı-uıt : "' da lf veriminin en a yade arttı ını IJ yac:.ak her aay, her tetkik bir vakit" 
ve yaz azaldığını göstermektedir. 1n- Adliye Encümeninde : milli kuvvet israfından başka bir fCY 
san enerjisine müsaid tesir eden bu değildir. Raporlar ve etüdler, tatbik 
mevıimlCt' ayni zamanda ölümlerin en Sigorta firketlerinin teftiş ve müra- edilmek için yapılır. Olgun ilim, böyle 
az; ve hayatiyetin en yüksek olduğu kabesi hakkındaki 1149 sayılı kanunun neticelere varmak için ancak bir vası
ımvıimlerdir. Mutedil memleketlerin bazı maddelerinin ta.diline ve bu ka- tadır. 
iklim prtları insanın gerek enerji ve nuna bazı hükümler ilaveaine dair ka- b) Her işi aüratle ve fakat dikkatle, 
gerekae aıliati için en müaaid ıartlar - nun layihası müzakere edilmiştir. zeka ile, iubetle neticelendirmek Ia-
dır. Her ne kadar inaanlar iklim tart- M 1• E • d :.mr.dır. Her memurun mevkii, t::uudıg~ı a ıye ncümenın e : -r 
]arma diğer bütün yaradıhılardan da- sıfat ve mevcut mevzuat bakımından 
ha ziyade mukavem.~ ediyorlar vıc çok ı - Pul ve kıymetli kağıd bayileri bilmeğe ve derhal yapmağa salahiyet
makQa iklim prtları içinde barınması- ile bunlara verilecek beyiye aidatı hak- tar olduğu işleri, mafevk makamlardan 
nı biliyorlarsa da nebat olaun, hayvan kındaki kanun layihası, sormak suretile tehir etmesi, hakkında 
olsun hayatı kaidelerin bUıbütiln dıtı. 2 • Tayyare resmi hakkındaki 2459 bizzat kendisinin verdiği menfi nottur. 
na çıkamazlar. İklim değişikliklerin - numaralı kanunun 1 inci maddesinin c) Her daire amirinin, Cwnhurreisi
den evvela mütee11ir olan nebatlar ve tadiline ve bu kanuna yeniden bazı hü- nin 1.11.1937 tarihli Meclis kürsüsün
aonra hayvanlardır. kümler eklenmesine dair kanun layi- den verdikleri yüksek direktiflere ve 

İklim teairlerinin bilinmesinden el- hası müzakere edilmiştir. Başbakanın 8.11.1937 tarihli hükumet 
de edilecek birçok pratik faydalar nutkuna ve makamdan alacağı diğer e-
vardır. İnsan kabiliyetlerinin en müş- mirlere ve resen faideli göreceği işle-
kül ıeraiti inkişaf edebilmesini temin dan hami verimini verebilsin ve hem rere nazaran masasının üzerinde bir 
değil, müsaid şartlar içinde azami ve. de aıhatine halel gelmesin. programı bulunacak ve bunlara aid 
rim alınabilmesine çalışmak dahama- Aksi şeraitte yorucu mesaiye icbar mesai tatbikatını mütemadi bir takip 
kuldür. Eski bir darbı mesel vardır. edilen insan grupları yorgun b ir bey- fikri ile ve hassasiyetle kovahyacak
İnsan doğduğu yerde değil, doyduğu girin şiddetli kamçı altında yokuşa tır. 

İstanbul, 21 (Telefonla) _ Adliye yerde yaıar. Fakat inaan kabiliyetleri- sürülmesi gibi bir netice verir. Birçok d) Hiçbir yazı ve müracaat cevapsız 
Vekaletinin lıviçreden getirttiği icra ninen iyisini muayyen ve mahdud şe- memleketlerde insanların ahlaki ve bırakılmıyacaktır. Şikayet mahiyetin
mütehaasıaı bugUn İstanbul icra reisi rait içinde verir. kanuni yolsuzlukları, intiharları ve de olanları bizzat ben göreceğim. Ve-

1 sal.re b 'b' makr·s ·klı'm şeraiti altın kalet müfettişlerinden birisi muamellt ile beraber icra dairelerini ~zmigtir. O halde kapalı iklim havasını öy e u gı ı u 1 • 
· · · d ikl' ı · da •ı'dd tl' ralı•mağa zorlanan grup müfettic:.i olarak iş sahiplerinin şika-Tcdkikl-erinc yarın da devam edecek - tanzim ve mesaıye teıır e en ım erı T e ı :ı :I' - ıt 

t . öyle intibah etmeli ki insan hem bun· larda görülür. yet ve müracaatlarını takibe memur o-
ır. 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Yıldız ve gazeteci ! 
Nasrettin Hocanın meşhur lrkra-

sını bilirsiniz: 
- Aylar eskı'yı'nce ne yaparlar? 
- Kırpar, kırpar, yrldız yaparlar/ 
Fakat bu konu~ma burada biter 

ve meçhul muhatabı rahmetli koca-
ya: 

- Ya yıldızlar eskiyince? diye 
bir ikinci sual sormaz. 

Gerçekten aklınıza J(elmiyor mu? 
- Yıldızlar eskiyince? 
Yakın vakte kadar bu sualin ce-

vabını vermek güçtü. 
Fakat ~imdi verebiliriz. 
Bir gazete şunları yazryor: 
"Meşhur sinema yıldızı Mari Pill• 

ford, Kazeteciliie başladı: fakat bu 
mesleii çok yorucu bulduiundan 
tekrar sinemaya dönmek istiyor.,, 

Eskiyen yrldızrn ne olacağını ın
ladrnız mı? 

Şimdi bit de açancü bir sual bu
lup: 

- Gazeteci eslclyin~ ne olur? 
Diye sormayın. Bunun cevabını 

vermek için Vartan Efendinin, Gi
ridli lhsanrn, Bedri Beybabanın, A
cem Hüseyinin ve Aglhrn ruhlarr
nr ispirti'UIM m•a.rıaa ç•lırımk lf
zım. - T. l. 

Tertıine miibaliiğa ! 

Bir lıtanbul dergisinde çıkan bir 
hikayede §Öyle bir cümle var: "Ki· 
külleri dizlerine kadar uzanıyordu." 

Anlatılan muharrir, bir mübalağa 
sanab yapmak istemiı: fakat bunu 
tersine yapmıtbr. 

Kakül yerine - uzun saç moda de
iilH ele ziyanı yok • saç örgülerini 
kadrmn dizlerine değil topuklarına 
kadar untabilirdi ! 

Mine ve fikir t 

Doatwnuz "Lokman hekim'' iki 
makaledir, fikirle midenin münase
betlerini inceleyip duruyor. 

Bu iki makalede fikri iıletmek için 
midenin ne türlü tutulması 18zım 
ıeldiğine dair "On emir" vardır. 

Fa.kat bütün bunlara rajmen mide 
bozukluğu yÜzünden fikri kabiliyeti 
~mit olanlar da yok değildir : 

itte meıhur inıiliz mütefekkiri 

Karlayl ! bu adam, bütün hayat•ı 
midesi bozuk olarak geçirmit, fa.kat 
divarcı olan babaamın yaptığı di
varlar kadar sağlam eserler vücude 
getirebilmittir. 

Taze genç çocuı.· ! 

Bir İstanbul gazetesinde üç sabr
lık bir havadis ba§lığı gördüm: "Beı 
genç çocuk enkaz altında can verdi.,, 

Çocuğun ihtiyarı olarruyacağına 

göre buraya bu "genç" sıfatı ne diye 
konmuı? Siz helki bunu dütünür, 
merak edersiniz. 

Fakat gazeteciliğin iç yüzünü bi
len bizler merak ehneyiz. Bakın, yan· 
Iıı nasıl olmuıtur : 

Yazı itleri müdürünün meJgul bir 
zamanında bat mürettib yanına gel
miı, ba,lığı yanındaki sütunda oldu
ğu gibi üç satır yapabilmek için de· 
mittir ki : 

- Bir kelime eksik geliyor; tura
ya bir kelime daha yazıverin ! 

Yazı işleri müdürü : / 
- P.el{f, demittir, çocuktan Önce 

bP. "'zavallı" kelimesi dizin ! 
- Zavallı da fazla geliyor; dört 

harfli bir kelime kÖyarsa.k tamam o
lacak ... 

Yazı işleri müdürü, dört harfli bir 
kelime aramıt, nihayet bunalrruı ve : 

- Genç sıfatım ilave edin, demit, 
ip" içinden çıkrnıt ve işte "Genç ço
cuk" terlıı:ibi böylece dizilmii, gazete
ye girmİ§tir. 

Kalem olsıı'lt ! 

Kazım Nami Duru, KuruR cazete
sinde yazdığı bir makalede diyor ki : 
"İtalyanca bir tabir vardır: ''Müte
rec:im haindir" Fizulinin : 

"Kalem olsun eli ol katibi bed tahririn 
Ki sevadı rakamı surumuzu §Ur eyler 

Sözü bir yazı yanlııının nasıl ma-
nayı büsbütün zıdla~tırdığıru göste
riyorsa, 1 talyan meseli de yanlıı bir 
tercümenin biiyük bir ihanet tetkil 
ettiğini anlatır ..... ,, 
Fakat yukandaki beytin ikinci 

rnısraındaki Surumuzu kelimesi .ö
zümüzü teklinde çıkmanuş mı ? 

Artık, kimin eli kalem olsun, Siz 
takdir edin. Acaba İtalyanca tabiri 
değiıtirip "mütereccim" yerine o 
kelimeyi düzeltmesi l&zım ıelirken 
düzeltmeyenin adını koymalı iDi ? 

lacak ve neticelerini bizzat bana da 
bildirecektir. Muamelat müfettişi, ay
nı zamanda devam işlerini de takib e· 
decektir. 

e) Her memur mafcvkinin yanına çı
kacağı veya mafevki tarafından çağı
rıldığı zamanlarda bir not defter;ni 
de beraber getirecek ve alacağı talima
tı derhal not ve neticelerini takib ede
rek emir aldığı makama da bildirecek
tir. 

f) Disiplin, muntazam bir idarenin 
zarureti ve karşılıklı hürmet ve vazife 
icabıdır. Mercii tecavüz, bu bakımdan 
bir veçhile mazur görülemez. Yalnız, 
ehemiyetii veya tetkik mahiyetinde o
lan yazıların birer sureti doğrudan 
doğruya Hususi kalcın müdürlüğü yo
lu ile bana da gönderilebilir. 

g) Öğleden evel Ziraat vekfilcti da
irelerinde sadece daire işleriyle uğra
tılacaktır. Esbabı meaali.hin müracaa
ti, ancak öğleden sonra kabul olunut. 

Kongre hazırlıkları 
S. • Önümüzde her bakımdan, Ziraat 

vekfi.lctinin bir talih eseri sayabilece&i 
bir kongremiz vardır. 

Bu kongre için: 
a.- Henüz raporlarını göndermemi9 

olanların raporlarını tesri etmelcrinıl 
istiyorum. 

b.- Ziraat vekaleti yerli ve ecnebt 
müteha1111ları tarafından şimdiye k~ 
dar Türkiye ziraat meseleleri üzerine 
yazılmıg raporları, Amerika heyeti ta
rafından yazılmıJ raporla birlikte bir 
veya milteaddid ciltler halinde, - müa
te,arlık bizzat meıgul olarak tabctti
•ecek ve kongre azasına dağıtılmak Ü· 
zere ı. .. - ... ıatacaktır. 

6. • Önümüzae-..: t>azartesi gününden 
iti~a:e~ sıra ~le m.erk-. •. teşkilatı tcf
lerını bırer, bırer nca edıp 11\.,..,,dilerile 
if mevzuları hakkında uzun uzu .. qö
rüşmeye başhyacağım; buna göre ha
zır bulunmalıdırlar. 

Taşra teşkilatı müdürlerine, bu ba
kımdan bana bildirmekte fayda gör• 
dükleri hwsusatı doğrudan ooğruya 

hususi kalem yoluyle yazmaları için 
milaaade ediyorum. 

Vekil, bundan sonra, imza ve devam 
işleri ve diğer idari hususlar hakkında 
talimat vermektedir. 

Binicilerimiz ı te 

birincilik aldılar 
Nistc yapılan uluslararası binicilik 

müsabakasında ekipimiz saniye farki· 
le ikinci olmu,tur. fakat, puan hesabi
lc birinciyle berabere kalmıştır. (A.A.) 

Hollandah bir Arkeoloji heyeti 
memleketimizden geçiyor 
İstanbul, 21 (Telefonla)- Tayyare 

ile Mısırdan İstanbula hollandalı bir 
arkeoloji heyeti gelmiştir. Heyet ya .. 
rın tayyare ile Hollandaya dönecek
tir. Heyetten Bayan Movr beyanatın ... 
da dcmi§tir ki : 

"- Araştırma cemiyeti adr-.t aene
lerden beri ıarktaki tedki\r!cre devam 
ediyoruz. Tahran, T...:>riz, Mefbcd. 
Bağdad, Kudus git-; prkın belli ba§lı 
şehirlerinde vto .:ıvarında hafriyat ve 
tedkikat y•ptık. Dört sene evel mem
leketi:n zden ayrıJmıştık. Şimdi dönü.. 
vocuz.,, demiştir. Heyet beş kişidir. 

Ayrıca tayyarede bir makinist bir do 
pilot vardır. · 

Çocuk esirgeme 
kurumunun yardımlan 
23 nisan çocuk bayramı ile çocuk 

haftası münasebetiyle Ç<>cuklara veril· 
mek üzere ıehrimizin bir çok müesse
seleri Çocuk Esirgeme kurumuna mub 
telif hediyeler vermekte devam edi· 
yorlar. Bu müesseseler arasında: Mer• 
kez eczanesi, Samanpazarında 'Gazian• 
tep tatlıcısı Şaban Yıldız, Samanpaza· 
rında Besler muhallebicisi, Samanpa· 
zarında pastacı Hiadyet, Samanpaza· 
rında Ege eczanesi, Samanpazarında 

bakkal Veli, Samanpazarmda Boğazi
çi kıraethanesi sahibi Hüsamettin. 
Yeni,ehirde Boğaziçi pastahanesi, Ye
ni~ehirdc Özen pastahanesi, Yenişe
hirde İzmir bakkaliyesi, şekerci os· 
man Nuri, İstanbul pastahanesi, Hasan 
paşa fırını, pastacı Akman, Halk pas
ta salonu, Bay Vehbi Koç, Yenişehir
de Aşevi sahibi Bay Şerif buluıunak• 
tadır. 

Türkiye iş bankası 

A. Ş. den 
Bankamızın telefon numaralarınd• 

yapılan deği§iklik aşağıda gösteril
miştir. Bundan sonra mezkur numara
ların kullanılmasını rica ederiz. 

1365: Genel Direktör. 
3454ila 3458: Telefon Santralı 
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DÜNYA HA-BERLERİ 

İngiliz - Fransız görüşmeleri 
için hazırllklar başladı 

Görüşmeler az sürecek ve 
muvaffakiyetle bitecek 
B. Cianonun Lonclraya akleceli IÖyleniyor 

.Kont Cianoaun Londraya geleceği
ne dair biı' havadil dolafnı1'tL Bu ha
vadiıin Londrada ne teyid, ne de tek
zib olut11D111ına m'*abil, Roma reami 
mahfilleri ve bu hu1U1ta kati bir karar 
olmadıiı, böyle bir aıeyahatin ancak 
iaıilis - italyan anlqmaaı meriyete 
&irdikten aonra varid olabileceiini 
söylemektedirler. 

Kont Ciano önümüzdeki aonbaıharda 
Varf()vaya &idecektir. 

Cenevre konseyinin 
toplantısına haz1rbk 
Londra, 21 (A.A.) - Deyll teJıeı • 

raf .gazetesinin Cenevreden haber al
dığına göre Milletler Cemiyeti reoeı 
Sekreteri B. Aıvcnıol, pek y&kmda P• 
rise ve oradan Londraya ıidecek ve 
bu ziyaretleri esna .. nda kıonaeyhı &

nümtızdeki toplaMm rumamainde 
yazılı me .. teler üzerinde ve bilhula 
habe9 mesele1i llzerlnde franau ve ln 
giliz hariciye nazırları ile rarfltme
lerde bulunacaktfr. 

Negüa Cenevreye müme11il 
gönde rece le 

Cenevre, 21 (A.A.) - Haile Sel&ai
ye, Milletler Cemiyeti umumi .. kre
terliğine cemiyet konıeyinltı 9 mayıs 

içtima devresine milme•il ~ndcre
ce ğini bildimıiftir. 

Frankist tayyareler 
Puigserdayı bombaladı 

ölenlerin ve· Birçok evler yandı; 
yaralananların sayısı yüksek 

Londra, 21 (A.A.) - Frankiıt kaynaklarından bildiriliyor: 
Kastellon eyaletinin üçte birini itıal eden franki.t kıtalar, Akde
niz kıyıamda 70 kilometre uzunluğunda bir y~ ifgal eıtmit bulu
nuyorlar. Kutellon cephesinde hükümetçilerden 387 em alm
Dllfbr. 

Tortozada vaziyet defİflnemittir. 
Benikarloda frankiatler, hükümetçile
rıiıı mukavemetine rağmen yavq yav&f 
ilerlemebedir. 

Pirenel~rde franldatler ATan bola
zım ıeçmif ve yeni mevziler a.lmqlar
dır. Madrid ccbheeinde df'fmamo mil
teaddid hikumları pilskilrtülmil§tür. 

URtJill!iGTLTIRa....._.... oananoıoraıre 

Pirene sınırındaki 
harekatı almanlar, 

idare ediyorlar ! 

iktisat wekaleftae 
.... llSSllllerll 

il"'- "" .... 
D6ıı aMt onda KamutaJdabUdce, ik

tmad ve divanı muıhaeebaıt encümen
lerinden mürekkep umumi heyet hu
zuru ile lktıaad vekiletine bağlı mü
e89Caelerden Etibank, Maden Tetkik 
,,.. ...._ ır..titUeil ''Jııl.T.A." ve elek
trik if]en e~ ldarmi "E. t E.,, nin 
1936 lflctme yılı h .. plan tetkik cdil
mi,.U. 

lktıMıd ,,..klll B. Şakir Keeebirin de 
huır bulundulu içtimada bu te,e.k
ldilleriıı 1936 bilançoları ile idare hey
etleri n milrakipledn raporları okun 
mut ve tali lrıoaMyonlar tarafından in
celenmitdr. 

Müzakere •nuındı t0rulan ıualle
re biuat İlı:tıud vekili tarafından ten
rir adici ceftblar ve te,ekldllleriıı me
ıul müdürleri tarafından preken tek
Dik izahlar verllmittir. 

Etiıbank idare meelllinin umumi he
yete ırnttili raporunda bankanın 
1936 1eneainde Kuvanbaıı ve Erıanl 
bakır madenlerinin t•iai iflni deruhte 
eylediii ve Guleman krom madenin
den 9 bın ton krom ihraç ettlii, Ereili 
ifletmeainin ele almmuı için 1 ;aım
ıelen formalitelere ıiriftili ve T. lı 
bankuı ile milfterekıen idare olunan 
Keçiborlu maden ve fabrikuından da 
3.500 ton kadar kükilrt letiı.al olun
dutu anlatılmaktadır. 
M. T .A. nın muhtelif mmtakalarda ve 

muhtelif ıabalardald faaliyeti arum
da bilhMN petrol eondajlarına temu 
edilmiş ve jeolojik ekiplerin bir kat 
daha takviye edileceii ve üç senelik 
maden programında bu cihetin derpif 
edilmiı olduğu anl.,ılmıftır. 

Franküı tayyareler framQ 
11111nnda 

E. t. E. idare.inin faaliyet rapo
rundan da bu idarmin, ekonomllıc ve 
rantabl ~IJKak mmtakada elektrik, 
untralleri ile memleket ve endilltrim
ıine bol ve ucuz enerji temini davuı
nın halli ile uirattıiı ıörlllmekte ve 
bu uhadald etlld ve teaiAtla yurdun 
ıul11ma dananun dahi kmmen halledi
lebilecefl anlAfılmaktadır. MWUm e
nerji kaynap olan muhtelif ıular ü
zerinde 13 nut iataıyonu kurlmUf ve 
çalı,amtar biM:ıaeaa Ege suları ve Fırat 
üzerinde tebif edilmi§tir. E.t.E. ida-

Londra, 21 (~~ - ~~recilen. bir resi Kütahya ve Zonguldak teknik aan
not~ lapanya h~~ pek zıya- trallerine aid femıi prtnameleri de 
de ıtimada deier bir ~ aldıjı bitim:ırit ve bunlanıı ı.n hatları p 
mal~~ daymulm-ak alauıa .W.. zercAfu ~rindeld etlldledni de 90D& 

cemiyetince müe.-. tedbir al- amclald ---.ı': ibdlif ..,.: ~ .._,_.,... ck•:mdıııki me1ıaııo.. 
zamanı artık ıeçmiıti. Binaen - ye 18 boaa -..ı-.ıı- Doı--ı. evler aömürce meeeleleri idi. Halt .. iltam . ~..-. .... _,..._ . 

h franaız dıt politika.amm yeni aldıktan aoara ltu ibtilif ela mtaclan ~ bir bıeDe do bomba di'tn>Ut-
• antaaiyonu ltalyayı büebiitün ıü- kalkmıt olmab.. tür. BU9>k 6Hl ft yaralı .ardır. 

irdiği gibi, Habefietanı ela iatila- Bununla beraber, ltalyamn Fran. lınnn~ •önülfüler 11· i 
kurtarmadı. Bundan aonra artık .,_..,......,. e 

Ya. Franaa miinuebetlerinin sit- sa ile birleterek Alman,.aya kartı Doyli Ebpnı ve Niyuz Kronik! 
F cebbe almaaa beld...-nn. Bir defa gueteleri de, t----yaıdald bütün gö-aersinleıtiiiai aörüyoruz. ran ._ __ --- Alman ~ 

laa&ilterenin dıt politibame ayak Alman,.dan kor-.-. _... - nWlülerin pek yakında geri çekileceği 
d'-'dukça, ltalya da Almanyanm yayı gücendirecek olan böyle bir Jaa.. ümidini bbar etmoktedir. Her iki ga

rekete lüzum da yoktur. Bilikia R..... sete de, eaaslı meselelerde ve bilhaasa -..ı araama atılıyor. Berlin - Ro- 1 __ 1 ~--
Berlin mihverinin •i1m111ı • .._.. karı_.,.lık komitesini allkadar eden llıİlıftri te,kil ediliyor. Almanya, · 1 ı "-
her veaile ile ba.haedilecektir. ta ya, mali meıele ile hududların komrolu 

if• cebbeeinin bozulmasından ia.. il ani _._.__ baft>- k 
~.ederek orta Avrupada hege - Fransa e afl~n IOIU"&, meselelerinde hal ıuretlerine varma 
~ k b · elan eYelki ananevi iki tarafı koruma için önümüzdeki hafta yeni gayretler ~- urmaya çalıtıyor. Ortaya ır aiyaaetine geri dönmüt oluyor: Ma- aarfolunacağını bildirmektedir. 

ı.t.ia(a meaeleai ç.luyor. ltalya Ha- liimdar ki ltalya harbdan evel yirmi 
,._ -.,'il ilhakmı İngiltere ve Fran. sene, Almanya ile reami ittifak ha.. lngiltere kanfm.aJ.ık iıini 

'ıat ~ için bunu bir tazyik )inde idi. Fakat Franaa ile de cloat- 'll!!- • • k Alın ç k ) aky it~-·._. olara• 'wllanmaya çalıtır. i1 ıua etUrmıyece 
::-...,I.tiAl...anya o.. orta Avru--..la hık aiyaaeti takil> ediyordu. ltalya;rı anya e Ol ov anın 

·~ m~~·elleı ittifaktan a•ll'llYk için Deyli EbprM ayrıca diyor ki: 
.. Yor. Anupa bir"'vba doiru aü- - 1 ı lık 

b ...._te aibi sörünüyo.. Fransa tarafın.dan yapılan sayretler ,. qllis hUldimeti, karıflD&Z or- • 1 • dabal ecl k 
1;...:•• Sersin vaziyet birkaç a) .. vve. netice vermediii ımi, Franea ile ıanizuyonunun buıtın i.flia etmeme- ıı enne IDÜ e . ece 
~~devam etmiftir. Niha) ... t doatluk aiyaaeti takib etmekten vaz ıine bilıhMla mUteyakkis bulunmakta-
.... _ ~ t.rafı da birbirine yaklqtı • .. çirmek için Almanyanm yaptıiı dır. Zira, karlflDUlık organ:i.zaayonu, 
~~ .~~.!-kma amiller ~a gel_ tefeu_" d ti . kalmqtı Almany ingilia • italyan anlafln&SI ile 11kı bir ı• • ıt b •• 1 k • • p w 
~tere ve Fransa Habefiatan kendi~e ::,:~ bailı ~lan ltal ~ ıurette allkadardır. Filhakika ingiliz - ng 1 ere Un U On eme iÇ 1 n rag 

~.:...._- ibdu edilen olapp bittiii yanın uma... F ile ita17an anlapuının muvaffakiyeti, h .. k • b • I 
I....~ b" f d _....__ "kur,, ;p;.fw ro::e, c:n-:-=ıuı.r, t.pmıyadald ltalyan kıtalarınm ıeri u ümetıne 0%1 tavsıye er yaptı 
!''ili a ... •--~ ır a,.. a ~ıaca.. f "'d'" bo uf ıl'!ekilmeaine balhdır.n 

--.ına,.a batladılar. lapuıyada &kat teaanu un z ct.suau itiraf ıı Londra, 21 (A.A.) ..:._ tyi malGmat 
~~-~~~~·~~~~~~~~--------------------------~ıd~~~~ru~~h~~ 

İç.ia tehlikeli vaai,.et meyda- Oldutunu aö.tennek aım.a harici h e h büldhneti Almanyanın B. Haılayn'ın 
•etirdi, Orta Avnapada Alman- politikaaınm ewb bir umdeai idi. L. . r 1 el partisi lehine ÇekOllovakyanın dahili ~etle ..... ai ve nibayet Bre.. BM- defa aeae ltalya Franea ile ''kur" 1 n g y 1 şe 1 a . itlerine mlldabalede bulunmak için 

>t ~~ kadar inmeai de ltalya- yaparken, alman·bqvekili Bülov'un herhangi bir vealleye müracaat etmeıi 
~ Bu tartlar altmcladır ki aöylediii aöz methurdur: imklnını 1elbetmek mabadile Çekoa. 
~. a_ . : .. ltaıya itil&fı imzalaDIDJf- - Bizimle evli olan ltalyanm Fran • ı · ı • ı • · d tovakya ana yaauı dahilinde aüdet al _ 

F itillf imza edildikten IOIU"a aa ile bu tekilde münasebete airit- ç 1 n 1 e r 1 n e 1 n e manlara hami müaaadek&rbklarda bu-~n da ltalya ile müna- meai, kocaaına sadık olan bir kan- tunmamı dlplomui yolile birçok de. 
ı..;:-" düzeltmeai bir zaruret mn, auvarede, yabancı erkekle dam falar Praı hükümetinden taleb etmia~ ~ ~ oluyor. Eaaeen böyle bir · b r Karıamm aadak& -r 
--_,.. 1931 etmeame enze cİukç. koca kıak - tir. 

~~~~~:=i~-=~ =:: .. ;.::inol ,an. Çinliler Vuşiangda japorılara Soncterantnedilmiıoıanıiyastaf-
~-·~-~ni olmuttu. Bu anlat- Bülov'un bu aözleri aöylediti za. f:° lngil~ere h~~ilmetinin teklifi üae-

di~-n&raf eclilclikten aonra ıim man zevc:eeinin aadakataizlik d..... 15.000 kı·şı· ZQYl•Ot verdı• rmı·şıer r ne yapı mıı o uğu ICSylenmektedir. ~. ı':'- Ye İtalya için yapılacak ceai~i bildijini, fakat kendiaine ~ 
S 3S anl&flll&anu doayalarclan. aua bir heaabla, ,üzün• vmmak iete- Ce'";Mlomkya •üdetlere 
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TÜRKiYE BASINI ..................................................... 

Bütün gazeteler zelzele 
tıciısıadın bahsediyorlar 

Dünkü ıatanbul gazeteleruıin nemen 
hepai Kırtehir ve havaliıindeki zelzele
faciaaına genİf aütunlar ayırmıılardır. 
Kaza yerine gönderdikleri huauıi mu
habirlerinin telsnflannı neıretmekte 
•• bicliae ile alikalı resimler •makta-
dırlar. A 

Bunlann haricindeAkpm'da (Va-
Nu ), Alqamdan Akpma sütununda 
mühim bir mevsua temu ediyor. Mu
harrir "üaetli küçük ..-mayeli ve aer-

' ' _. __ "di bat meıleldi bütün inaanlara t.:s .. u • 
,._., bqbiı -1bndtıki hkrumda ncüm
le palan IÖy)Üyor : . 

.._ Dünkü telaraflar aruında oku-
duk ı Y unaniıtandan timdiye kadar 
Atina, Pire ve Selinikteki itçi •eme
murlan kaza, ihtiyarbk ve ölüm, doğum 
cihetinden aisortalandıktan mida bu 
aefer bir adım daha abyormuı: Meılek 
lalu"Weriyle küçük aanat erbabmı da 
içtimai emniyet altına alıyor ve bu hu
ıuıtaıki kanunla önümüzdeki mayıa .. 
ymclan itibaren meriyete airiyormaı. 

Dolt •e komtu memleketin ı.tvekili 
tezahiirle: 

Ba aaretle Yunaniatan kendiainden 
çok ileri mmtlelaıtler anamda mm ÖD 

aafha seçmektedir, diyor. 
Halda var; resmi, huıuai müeuese

lercleld bütün memur, amele ve miiatah
demlerden bqka, küçük ......yeli e.
nafa da • bizdeki UMDUl'lumldne ben· 
zer • bir tebüdlük luılıla büf8bnek ! 
az it delil ... Bilikia, bu, • ,;ilaek iç
timai emeller araamdaclır. Ve bana pek 
a zmemleket eripniıtir.. Bravo Yuna
niatana!" 

BiRiCiK AÇIK YOL 

TAN'da Bay Alamet Emin Y.ı...... 
lıtanbul elektrik firketinin IOll ...... 

ket tarzım .e bana lrarp h&kimatin .a. 
mala mechur oldaia +ui7eti tahlil • 
den bq ....traleaine fÖyle bqhyor : 

"Hülriimetimizin haaaaa bir aiyueti 
vardır: Teahhüdlerini tutmllk ... Bu ai
yaaet doiru bir aİyaaettir. Haldı bir ai
yaaettir. Netice bakmanclm dam ldırla 
yol budar. 

Fakat hükümetimiz apı ........ -. 
abhüdleri iki taraflı anlar. Keadiai ... 
ahhüclüne ne kadar ria79l a&tıeırir• 
kendisine brp ,...,.ı.n tMlal i aen 
aayp sösterilmelİni de .,.. ....... ... 

• hl ?' •••• 1 1 1 
..... 

lam ikliwli mıitkUer wNr. B 1 
TiirlD -=-1: bir - • L. - • j8je ...... .,......,, b! ....,... 

le Wnmta uımql.rd.. TllllhhidluI 
nia ruhuma tatuwJa bir ı.- J' ,.,..._,._ --

Memleatin aidifine ... uyc1u; .... 
ya bir türlü razı olmryorlardı. Techimt 
lanın yenilemefe, para wfetmeie .. 
htmrılarch. y almz ft yalmz ...... ., 
tiyorlardı. 

Bunlar bünyemiz içinde ı.rici Wr 
ciaiın haline cfüttüler. Birer birer ~ 
kilmeie talih oldular. Hiç biri için ce
nbi bir imeliye yapımk lizlm ııelmedi. 
Kartı karpya 1'9Çtİk. Gönül botlaia i
le anlattık. Hepli baracWD nwl-.adı 
ri için mnumi ölçü " blılda,. aypa 
bir yol aldılar • .Memleketimizcleld ,__ 
liyetı.ine artık niha,.t vercliler. 

•··· 0,.le imid ecliyona ki Nma V• 
kileti 'tec:riilteyi " imtihanı kili I'• 
mek, Sofina müeaeMlerinin aöatwdilm
leri winiyet brfı1111cla maliyeden hlıt
ka Yollan artık ta11w 4tle kap-""t 
•yac:aktır.,, 

Amerikada yeni bir 
rekor daha ktnlch : 

fazla8ı : 3.850 milyon dolar 

Vqington, 21 (A.A.) - Amerika 
bankalannm ihtiyat fazlaları, bir r~ 
kor tefkil etmekte olan 3,850 mill)"Oll 
dolara balil bulunmaktadır, Bu ra. 
kam, feıderal rezerv bord'un tarihinde 
fimdiye kadar göriilmemiı olan bir 
mikdardır. 1935 8Cneeine aid olan bun
dan nelki rekor 3,300 milyona ba1if 
bulunuyordu. 

ib nni tartlan uydurmak. mediiini IODI'& yudıfı hahralarm • Londra, 21 (A.A.) - JapÖn kuvvet-, çmı;ı_. müt•dclicl tehirleri, ba a- yapacağa miiM.wıdelcôrlılclaTın 
ll"aL~· dan öfreniyoraz. Filhakika İtalya leriııin dün Lingyi febrini aldıkları, rada Vaqiang'ı seri abmtlardır. Ja- ıı-•-•ini-r-lc 'b dild'kt . .. ~--..1-- _ ...ı.._ ... ı r· '-- pon1 b • _._iL! .. _,.. .,.... ........::> dan taıvı e ı en aon.ra bu liMıe)'i 9'~ --.. seçea ÜÇ .... içincle ile Fransa araamdaki miina__.• • -.ın -ynakları tarafından tekzib olun ar u aonunca phir-. çar- kti 

laag a •aziyet çok detitmiftir. rin nedence emim oldaiu hadt çı- maktadır. Hankov'dan bildirildifine pqmalarcla 15.000 kifi ka,.,..,..'t- Affın ilinmdan aonra octada bir netredebilece r. 

~~~~--~~ kar çıkmaz belli oldu. O zaman an· ıöre bu tehrin civarında muhard>e lenlir. f takım pyialar deftran etmeie bqla- Südeıler reddeflerlerae • • • 
~-...._ - ----- latılclı ki Almanya aldatılmıt bir ko. tiddetlenmlftir. Çln ve Japon taarruz -..._~ - AYıaetu-- artık t--!L• k·--- ca deiı'•-:- ., --·-- mun.. - --'--... 1e - Büyük bir lıarb olacak mıttır. Bu tayialara ıöre Almanya o -·-· .. Londra v• Paruı' , bu ... -.L. .~ -ı- ...... --s- .....,. .._..._ ....,_. ve mukabil taarruzları birbirini takib pek y-,- b' d ç-'-oal -'- _...... ... -.. ,._ 1 • h •ar I..! bu dei;-.. F-·-- -=-= -- --.e-1.. tefe--::.-a.- •---'ar bili-" -ın ır zaman a c:& ov-ya· l'fler ıUdet alınanlar tar f dan _.ıı.ıı_ 
-.. •·L - ...---, ·- ..... - ""- .-..- - etınektedir. Dünden beri '9Uiyet ciddi Hankov, 21 (A.A.) - Royter bildi- da mUdahal de bul··---'- bn-n-- 1 a ııı r~ 
1.!_ :.-;::.n. ar··--'a claL- _ _. __ bır' el •o--· F-1.._ ... L!•--- ııibı" .,,:..:-- • e WUIUll& te- -uuıı; lu-.ııuı.-.• ve alman hUkn--tı' bu reddi -..ıti_. - - .. aa 

1 
---.. ._ - .... --- bir 11fhaya ...ırmittlr Çi '- tl · riyor::: İki - n .. ..ı~z bin Çin Mkeri a - kalkı ...... t.... ·- nu ... ._..... -...L~· ~&1»dnaaama ,.arc1- eclec:ek rek aa.clakatten bahMtmek, Frama· 15

'& • n auvve erı ~ ;p• ,__ .. ır. Prag bUkilmeti üzerinde bir tazyik ic-
~~ttedir. Çünkü her iki Latin DID ltalyaya büebGtün itimad etmai- kahramanca mukavemette bulunmakta lelacelıe Linyi bölgeaine tahtid edil- Ölrenilditkıe e<Sre İngiltere bUldl- rMI içln ve.ile ittihaz eylediği takdir. ~ l.tı de buaün aynı tehlike ile ne mani olmak için bir diplomaai dırlar. Lingyi'ye yeni Çin takvi~ kıta mekte ve ıurlat-m bet kilometre meaa- metl, Prag hWdlmettne IGdet almanı.. de Bedinde milfterek bir te,ebbüste 
"- .:--~lar: a- nehri üzerin.. manevraaa İmİf. Salma; ltalya. Fran- ları gönderilmittir. Bu mıntakada gU· fesinde yarı daire tefkil eden bir ceb.. ra yapmaya mfltemayil oldutu mt1111- bulunacaklardır. ,.a_ b~ Aha.an,.. Brener seçi- aa itilümdaa-ela Berlia- Roma zel yollar bulundufu için japonlar bil be iizerine yet"lettirilmektedirler. Ja - dektrhldarm blr liatesini mümkün oL Bu meselenin yakında fransız ve in 
....__ ... _. lr '--"'--"!L ... '---.. Bu, -L 1 d 1 .~ ,.....,._ ..._.F ~ mihverinin aailambiı laaklcmda IÔ7' tiln taarruz arını bu phre yapmayı ter. ponlar da bilyUk bir muharebe için ha- dutu kadar kıu bir mUddet sarfında gllia ev et· adamları aruında yapıla -
'i.., htli bir baidır. Harbdan •Yel lenecek .c>aler de l»ö,.Je bir .......,.. cih ediyorlar. EIM olan Tıiapu cebhe- zırlık yapıyorlar ve bu harbi Çln muka tanzim ederek Parla '" Londraya bil· calr müzakerelerin baflıca mevauların
l'l.a_ -.... ~ hanedanma tüi bir iaapa. oJnwam. ıinde iae çinliler birçok yoU.ı tabrib vemetini kırmak için IOll bir pyn;ıt o- dirmeelnl teklif -a-ar. r .. ko91oftk dan birı."ni teıkU edecelf bevan edil • 
-.-....,... taa,.ikiaclea kurtulaa~------------------~~~l~·~ES~M~E~R~!!•~tmi~·~ıl~cr~d~u:· ________________ _j_larak~~ı~a~"~•~ri~yo~r~lus._, __________ __Jl.Jdllldlımm~~1111.·J!!L~.lm·dllıY""ua.tıulfll:l...1111!!!!1!1:S1Hı1..-----------------'---- __ -------
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Çocuklarda yeınek nıeaelesi 

-36- Ya.zan: M. Şevki Yazman 

Çocukluk devTesinde en mühim me
selelerden birisi de yemek yeme iti
yadını vücude getirebilmektir. Bu iti
yad için esaslı bazı. noktalara dikkat 
etmek, iştibaya tesir eden maddi ve 
ruhi sebeıbleri tahlil ey~mek: lizım
dır. 

Normal şartlar altında daima bir 

1 

sistem ve metoda sadık kalmakta o
lan uzviyette yemek hususunda da 
fizyolojik bir ahenk vardır denebi
lir. Açlık, muayyen zamanlarda ken-
disini gösterir. Bu fizyolojik nizam 
bize çocuğumuza yemek verme işinde 
de muayyen ~rtlar ve disipline ria
yet etmemizi telkin etmektedir. Şu 
halde bütün itiyadlarda esas olduğu 
üzere yemek yedinne hususunda da 
muntazam hareket etmemiz icab eder. 
Gıda meselesinin daha ilk günden 
itibaren nizama sokulması çocuğun 

sıhati bakrmmdan büyük bir ehemi
yeti haizdir. Çocuk günde ister üç, 
ister dört kere, ister sulu, ister katı 
yemek yesin bu nizam şaşmamalıdır. 
Muayyen saatler haricinde çocukların 
gıda almaları yanlrştır. Her hangi bir 
sebeble bu muayyen yemek saatı ka
çırılmış ise çocuğa arada yemek ye
dirmekten ziyade diğer muayyen sa
ate kadar bir dilim ekmek, biraz mey
va suyu gibi hafif şeyler vermek da
ha doğrudur. Az beslenmiş. çocuklar
da yemeğe aid hususlarda hekim kon
trolü şarttır. 

Çocukların yemek yeme itiyadları-
ARIBU RNU N DAKl iHRAÇ YERi nı sarsan veya geciktiren amillerden 

- Aman rica ederim, hakiki ih- Münaka .... ve karan da .. u olu-.· b" t f 1 k k bir kıunını da muhite ve eş.yaya aid 
:s- "' J-· ır ara tan yorgunu çı arıyorlar, 

racm yerini bir an evvel anlayınız. "Dii ...... an Arıburnu aırtlarmı tut- d'- 1 olanlar teş.kil etmektedir. Mesela ço-~-- ıger taraftan komutan annm öğü- -
Hava adam akılı açılıyor, güne.. mn•tur. Dört aaattanben· karaya en d- - d' 1. 1 1 . d cuga yemek verilen odanın değişmesi, :r ..,.. unu ın ıyor ar. çlerın en biriai 

nerede ise doğacak, seyrek top ses- az kuvvetinin yansını yani 13000 Aral 1 _ yemekte kullanılan takmıların her 
leri geliyor, tu··fek •e·ı· artık tama- - anca aa dıracagız, hiç me- ha ka ba k 1 h dd. .. .. kiıisini çıkarmııtır. Ben bir taarnız- rak etmeyin diyor. Yalnız müaaade zaman ' ş. a o ması a ı za-
men dunnuttur, saat 5 fi 45 daki- la bu dÜf111anı denize dökemem. Fa- ederseniz fU çantalarımızı burada tında küçük gözüken fakat bu saha
ka geçe alaya hareket emri verili- kat hiç değilse geriden kıtalar ve bırakalım, daha serbest saldıralım. da rol oynayan mühim sebeblerden
yor. Alaya aynı zamanda bir de cebel bilha••• 19. uncu twn" en (Atatu"rk- Al k d" . .. dir. Küçüklerde bir yemeğin muay-...... ay omutanı uııinuyor, bütün 
bataryası ilhak edilmiıtir. Ama bu ün tümeni) yetiıinceye kadar lngi- askerlerinin gözlerinde adeta - hi- yen takımlarla ve muayyen bir yerde 
batarya Çamburnundadır. (Maydos- lizlerıi oyalamalıyım ve bu esnada . b' b idraki hazım için zaruri olan ifrazlar 

K
"üd-lb h' ı .. · d ) zı ır parça daha ser est, yüksüz ı'le bı'rl-ı·r. Tı ..... "ı bu"yu··k bı'r ı·nsanda 
ı u a ır yo u uzerın e , alay da Kocaçimen - Kabatepe hakim h h Jd d h -s ~ komutanı bu bataryanm kendisine yaparsan er a e a a yaman sal- mffela kahve kokusunun, hatta sevi-

hattmm hiç değilse ortasmı ve so- dırınz temennisini okuyor ve cep- b 
yetipesi tertibatmı da aldırarak lunu elde bulunaurmalnrnn len ir yemeğe aid bir resmin tükrük ·J- hane, kazma kürek, matra ve ek-f>ataryayı beklemiyor, iki taburu Bir taraftan bunlan diifünüyor, mek torbalan yanlarında kalmak ifrazlarmı artırması gibi çocuklarda 
-bir.birine muvazi ve ayrı yollardan diğer taraftan da kendi tümen ko- da muayyen vaziyetlerde tükrük if-

h
areket ettı"n"yor. ı tartiyle buna müsaade ediyor, bi- razları ve mide usaresi faaliyete ge

mutan ığma fU raporu gönderiyor: Bereket versin dÜf11lan 
0 

kadar rinci tabur sağda üçüncü tabur sol- çer. Masa üzerindeki takımlar, yeme-
aktif değildir. Yolda bu iki taburu ~ llpe 111111• t•flslyle da olmak Üzere topçu aırtmın y\ik. ğin rengi, şekli, kokusu gibi göz ve 
yakalayıp gemi ate1iyle danna da- sek çizgisinden kanlı sırtm çetin ya- baruıaa ald duygularla bu ifrazlar baf-
imık hale" koyabilir. Taburlar May- U....L.sfl dokmm tiilel maçlarına atılıyorlar. Dereyi ini- lar. Meme çocuğunun süd şişesini gö-

Tezer T Qf kıran 

zamanlarda verilmesini temin etmek. 
Bir 900Uk için masanın ~ına otu

nlb yanek yiıyebilmek mühim bir iş
tir. Bu safhaya gelinceye kadar çocu
ğ1Ml bü.yük bir tekamül devre5i geçir
mesi lazımdır. Bu tekamül meme ço
cuğunda meme-den suni gıdaya geçiş 
ve daha ileride sulu yiyeceklerden 
katı yiyeceklere atlayış ile görülür. 
Evvela meme mihanikiyeti yerine a
ğızda boşluk yapmadan yutabilme, 
sonra da sulu yemeklerden katı ye
meklere geçişte büyük bir cehd iste
yen çiğneme, yemeği ağızda yuvarla
ma ve eskisine nazaran çok daha zor
la"'°ı' yutma gibi hareketleri çocu
ğun öğrenmesi gerektir. Bir müddet 
sonra da yemek için çocuğun elini 
kullanması ve bu elin kaşık, çatal gibi 
eşyayı tutmasını da bunlara ekleme
lidir. Bu safhalara geçişteki zorluk
lar nazarı dikkate alınırsa bir çocuk 
için sofra başına oturup yemek ye
~enin hak~katen mühim bir iş oldu
g~~u anlarız. Bu devirlerde her ye
nılık ortaya çıkarken çocuk itiyadsız
lığı neticesi bir çok hatalar yapacak
tır. Mesela başlangıçta ağzını bulmak 
hususunda zorluklar çekecek, sonra
dan da bulunan bu ağıza yemeği göti.i
rürken dökmeler, kirletmeler olacak
tır. Çocuğun döke döke düzgün, yo
lunda yemek yemek itiyadını kazana
cağı düşünülürse bu hareketlerini fe
na karşılamamak tazım gelir. Üstünü, 
masayı kirletti diye azarlanan, fena 
muamele gören çocuklarda bu itiyad
ların yoluna gir:ınesi gecikir. Üstelik 
ko:kmal~r veya kız~cıl•r neticesi ço
cugun agzı kurur, ıfrazlan o.-. .. 11r ve 
esas itibariyle neşeli ve hoş geçme:.\ 
icab eden yemek zamanı kendisi için 
bir azab olur. Bu hareketler sonradan 
görülen yemek isteksizliklerinin men
balarındandır. Bundan dolayı bu iti
yadların te,ekkülü sırasında büyük
lerin sabırlı olmaları şarttır. Zayıf 

çocuklarda yemek yeme itiyadını te
min hususunda daha çok zorluklarla 
karşılaşmaktayız. Bunların yemekle
rini oyun gibi idare etmekden ve ha
zan yemeğin doğrudan doğruya bü
yükler tarafından yedirilmesinden çe
kinmemelidir. 

İkinci bir yazımızda iştihaya tesir 
eden bqhca amilleri tahlil etmeye 
çalı~ağrz. 

doatan çıktıktan biraz sonra düı- rHIJllV rürken gösterdiği tehalük. pek küçük 

do 
yorlar, ka11ıdaki sırtlara tınnanı- ı'ken bı'le bu halı'n -ud oldugumı-

man nanma.smı görüyor, zırhlılar- • ..a .. .a ı ..._.... T __. ....... 

Ankara: 

Öğle neşriyatı · 
12.Jv ;{. .. , l.ılh _, • .J 

neşriyatı - 12.50 Plak :Türk musikisi ff 
halk şarkıları - 13.15 Dahili ve harici il" 
herler. 
Akşam neşriyatı : 1·r 18.30 Muhte ı 

pllk neşriyatı - 19.15 Türk musikisi tol 
halk prkıları (Hikmet Rıza ve arkadaşll' 
rı) - 20.00 Saat ayarı ve arabça neşriyat"" 
20.15 Türk musikisı ve balk şarkıları (H 
dan ve arkadaşları) - 21.00 Çocuk esir' 
me kurumu namına konferans (Dr. Sadi }(O' 
nuk tarafından) - 21.15 Saksafon sif 
lo: Nihat Esengin (Piyanoda Marsel Bi),; 
21.40 Pl~kla dans musikisi - 22.00 Ajıaıı' 
haberlen - 22.15 Yarınki program ve Jr 
tiklil marşı. 

İl'tanhul : 

Öğle neşriyatı · 
12.30 Plakla ~ 

musikisi - 12.SO Havadis - 13.0S Pl 
türk musikisi - 13.30 - 14 Muhtelif 
neşriyatı 

Akşa'm neşriyatı: . 
. 18.30 Konferaıd • 

23 ~ıısan çocuk haftası ve bayramı müna 
betıylc çocuk esirgeme kurumu namına~ 
tor l~san Hilmi (Çocuk sevıisi) - ıs . .45 
B_eyoglu. halkevi gösterit kolu tarafında' 
bır temsıl - 19.15 Plakla dans musikisi 
19.30 Çocuk terbiyesi: Ali Kamil Akyiız 
19.55 Borsa haberleri - 20.00 Muzaffer J 
kar ve arkadaşları tarafından tiirk musikitl 
ve hal~ şarkıları - 20.45 Hava raporu "" 
20.48 Omer Rıza tarafından arabça söyle 
- 21.00 Nihal ve arkadaşları tarafınd~ 
türk musıkisi ve halk şarkıları (Saat ayarı 
- 21.45 ORKESTRA: 1 - Rimiski - Korsa' 
kof: Kont do zar saltan. 2 - Svendsen: .R 
mans. 3 :- Grosman: Çardaç - 22.15 Aja 
haberlerı - 22.30 Plakla sololar, opera "' 
operet ~arçaları - 22.SO - 23 g,..- h:ıberl 
ve ertesı gü:11in prolı!'ramı. 

Avrupa: 
ur "''-1\ 1/ E OPERETLER: l" • .ı ..,,.J· 

semburc - 18.28 Moskova - 20 ·o N' 
ORKESTRA KONSERLER( VE 1s"E* 

FONİ~ KONSERLER: 19.10 Frankfurt,.... 
19.35 Vıyana ::-.20 Berlin, Laypzig, Mosk 
va - 20.10 Munıh - 20.30 Avrupa istasyol" 
ları, Strazbuı g - 20.45 Hamburg - 20 • .fl 
Moskova - 21 Milano. 
l> ODA MUSİKiSt: 17 Paris - 22.SO 1' 

ı:s .. öi:cfalundborg. 
_ ıs.ıs L';n";i~~RLERİ: 13 Lüksem 
miinstcr - 18 Kolol}ecyonal - 17 Bet 
Hamburg - 18.40 D:~y~?penhag - ~8.1 
22.S Lükıemburg - 22.35 Kez~ l9 Parı& 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v ,..'> g 

Stuttgart - 12 Frankfurt - 20 Stuttg~rı· 
22.45 Königsberg. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAJl 
12.S Stokholm - 17.15 Strazburg - 1 
Droytviç - 20.lS Hamburg - 21.10 Sott 
- 22 Roma. 
HAFİF MO'ZİK: 8.30 Münih-12 H 

burg - 13 Budapeşte - 13.15 Frankfurt 
14.15 Berlin - 16 Breslav - 19.10 Berf 
Kolonya, Viyana - 21 Stuttgart - 23.5 
da peşte. 

HALK MUSİKİSİ: 10.30 Viyana - l 
Stuttıart. 

DANS MUZlOt: 19.30 &tıoltJioıo---.._ 
Budapeşte - 2.2 Floransa - 2210 B ·· 
- 22.25 London - Rec10naı - i3 Flor 
Krakovi, Lcmberı, Lükseıııburg Milll°' 
Roma. Tuluz, Vil.Da - 23..5 -~ ~ 
23.20 Droytviç. 

dan birisinden yiikaelen balon da Gmu .... 11 111 yorlar ·...e saat dokuza doğru ileri ifade eder. lft.._. 4Gf 
her tarafı gözetlemekte, buna rağ- ı _ Diifman Arıburnu sırtlarını hatlarımızla düşman araaınclaki Yukarıda söylediklerimizi 'u şekil- .. r .. .. ld.. .. .. 
men donanma gelenleri göremiyor. iıgal etmİ§tİr. çarpıtma hatladığı anda alay §U de h.ulisa edebiliriz: 1) Çocuğun mu- o umunun yı onumu İsfanbulda ilk sığmak yapı" 
Taburlar sağ salim mıntakaya yak- 2 - Arıburnu sırtlariyle Kocade- müjdeyi alıyor. hitinde mümkün olduğu kadar yekne- Berlin, 21 (A.A.) - Marefal Göring, İstanbul, 21 (Telefonla) - Hl" 

tehlikesine karşı ilk sığmak İstanbılt 
da sıhat müdürlüğü bahçesinde yap~ 
mıştır. Bu sığnak için eskiden mevcJ 
bir konağn kemerlerinden istifade 1 

dilmiş, kapılar, menfezler takviye o 
lunmuştur. İçerisinde elektrik ve 
tertibatı vardır. Sığınak 5 metre der.il' 
liktedir. 

l&§ıyorlar ancak ondan sonra do- re arasındaki sırtlardan taarruza saklık temin etmek ve ini değişiklik umumi harpta Rihtofen avcu tayyare 
nanma gerilerinde ve kendiler.inin baılıyorum. (Sonu var) yapmamak. 2) Yemeklerin muayyen filosunun son kumandanı sıfatiyle Ri-

ancak bir saatte geçtiği ovayı ya- 3 - Koca Çimeni serian 19 uncu htofcnin ölümünün 20 inci yıldönümü 
kıp kavurmaya batılıyor. tümene tutturmanız müsterhamdır. _.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.._ münasebetiyle büyük alman tayyareci-

Alay ovadan sonra sırtlan tırma- 27. alay komutanı _ sinin hatırasını taziz etmiş ve mezarı-
nıyor ve Arı burnunun arkasındaki Mehmed Şefik : Yazan: Alexİ• T ol•toi No: 66 ~ na merasimle bir çelenk koymuştur. 
sırtların (topçu sırtı) yüksek nokta- [ Bu rapor daha yazılmadan ev- E : Rihtofen 81 inci düşınin tayyaresini 
lanna geliyor. Henüz düıman yok, vel 19 uncu tümenin dahi komutanı : _ dü§ürdükten sonra 21nisan1918 de A-
fakat yakınlardan tek tük tüfek umumi ihtiyatını tetkil ettiği ordu E ;: miens civarında bir kanadlı tayyare ta-

sesleri geliyor, geri gidebilen bir komutanının - ki bu zatın bu esna- E : rafından düşürülmü,tü. 
kaç yaralı düımanın biraz ilerideki da Sarostaki boş gemileri temata E E Valide hanının kiracılanna İstanhulda hastalıkJ'"nn 
sırtlara kadar geldiğini haber veri- He meıgul olduğunu biliyoruz - - - ·· b" ld "'ı · h =- _: resmi tehlig"' at vapıldı uçte ır niı;hetindf> aza ıg 
yor ve en mühimı sa il görünüyor, emrini bekle~eğe lüzum görmiye- " zırhlıların arkasındaki nakliye ge- rek kendi tümeninin bir kısmmı za- E E İstanbul, 21 (Telefonla) - Valide anla~ldı 
milerini sayıyorlar, yalnız 26 nakli- ti karariyle çoktan Kocaçimen'e E : hanının boşaltılması için kiracılara İstanbul, 21 (Telefonla) -. Vila) 
ye gemisi ve alay komutanı şöyle yu- doğru hareket ettirmiıtir. Bunu bi- E - resmi tebligat yapılmıştır. Han ay ba. hıfzıssıhha komisyonu bugün toplall 
varlak bir hesab yapıyor. !ahare göreceğiz. ] : E şına kadar boş.altılmı şolacaktır. Diğer mış, ge_ç.:n senenin ilk dört ayı ile 1' 

- Biner kişiden 26000 kişilik Sonra alay komutanı taburların : : taraftan Vakıflar idaresinin yeni pos- sene arasında bulaşık hastalıkla! 
kuvvet (kendisinin yanında 2000 önüne çıkıyor, onlara kısa bir kaç E • E tahane karşısında yaptıracağı yeni Va- mukayesesini yapmış, difteriden 

kı·,1• var) · M h 1 : lide hanının pro}esi kabul edilmi1tır. da bütün hastalıkların ürte bir nisb' 
yığitlik öğüdü veriyor, e medler := -ı 1 

3 

----------------------·-------- _ ~ Bu han orası o acaktır. tinde azaldığını tesbit etmiştir. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: :: 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

- Çar emrediyor ... Çar emrediyor... cuk, ağlamaga hazır, ters ters bakıyor- : : na gitti.... olan yastıklara başını sokarak i · 
Fakat çarın ne emretmiş olduğunu du. : : - Oh, çariçem, bu hususta bir keli- hıçkırdı, sızlandı .... 

bir türlü anlatamıyordu. Evdokiya hiddetlenli: E : me bile telaffuz etme ... Bir alman kı~ ?nu sıcak bir nefes ııyandırdı.. 
- Abdallar, siz hep istemediği 'ey- : : nedir ki: bir takım yapmacıklar ya- tagmda doğrulurken "Kim 0 ? K.ioı ol 

Nataliya Kirilovna ölümden zor 
kurtuldu. lki gün sonra kilisede duaya 
i'tirak etti, iştaha ile yemek yedi. 

Petro, şimdi Evdokiya ile küçük ça
reviçin ikamet etmekte oldukları Pre
obrajenskoc'ye gitti. Evdokiya, kayın 
anasından uzaklaşmış olmak için ilk
bahardan beri oraya taşınmıştı. Koca
sının avdetini ancak bir kaç gün son
ra beklediğinden bir ıhlamur ağacının 
gölgesinde tam elma reçeli pişirmeğe 
hazırlanıldığı sırada Petroyu sebze 
bahçesinin kumlu yolu üzerinde bir
den bire karşısında görünce şaşaladı. 
Hepsi güzel ve sanki biribirine eş, u
zun sas örgülü, beyaz başlıklı ve penbe 
entarili genç kızlar Vorobiika'nın ne

zareti altında elma soyuyorlardı. Ba-
zıları, reçelin ağır ağır kaynadığı ba

kır tencere altındaki küçük sobanın a-

teşini canlandırmak için kuru dallar 
getiriyordu. Diğer bazıları da bir sec
cadenin üstüne oturmuş - yüksek a
lınlı, kara gözlü ve küçücük acıklı ağzı 
tebessümden habersiz zayıf bir çocuk 
olan - çareviçi eğlendirmeğe uğraşı
yordu. 

._. Bu çocuğun ne istediğini kimse an
hyamıyordu. Bu geniş kalçalı kızlar 
kediler gibi miyavlıyor, köpekler gibi 
havlıyor, yüzü koyun yürüyor, kendi
leri de gülmekten katılıyor, fakat ço-

leri yapıyorsunuz .. Steşka, ne için ete- - : par, ruhu kap kara, teni vıcık vıcıktır. diyordu. Yarı uyanıktı, ve .. · 
ğini kaldırdın? Tam orana bir değnek : : Sen, benim güzel kuğum, onu yatacı- vücudunu kaplamağa uğraşmakta 
yemek için mi? ... Vasenka, ona gülünç : ğına - tatlı, neşeli - al, onu o çabu- lunanın kim olduğunu antayaını 
bir şey göster... Bir karafatma bulu- : : cak unutur... du. Nihayet anlayınca hakuetteo 
nuz, bir saman çöpüne geçiriniz, ~te : E Emniyet getiren Evdokiya acele et- layı içi.ni çekti. Ateş gibi 
böyle bir şeyler yapınız ... Olur şey de- :E : ti... Ona hakikaten sıcak bir hamam yumruklariyle gözlerine basıy: 
ğil 1 Bir çocuğu bile eğlendiremiyen : : hazırladılar. Sonra, kızlar, Vorobiika- ~~vgili Petrosu sarh°', tütün 
bütün bu kalabalığı beslemek lazım : : nın nezareti altında, çariçeyi bir sedi- ıçınde, doğruca alman kızının 
geldiğini düşündükçe.. - - re uzattılar. Nane ve günlük suyuna dan kendisini sabırsızlıkla bekl 
Evdokiya'nın harareti vardı, sonba- Birinci Petro ile Menıikol batırılmı§ dallarla serinlettiler. Daha olan karısının yanına geı.nu.tL. 

har sinekleri kendisini rahatsız edi- d ı· .. _ d h 1 sonra gev""'"k, takatsiz bir halde onu mıyor, fakat se .. •ı"zce taa--~z Nliııı" z.aı.-en nem ı gogsünü öpmeğe başla ı. ma. a l~ine ... Ah Dun ya, ah Dunya ta- :.;- - •• .. 
yordu. Başındaki dantela takkeyi çı- Evdokiya hafifçe bağırdı, utancından liinden istifade etmeği bilemedin yatak odasına götürüp saçlarını tara- kaba herif .... 
kardı ve sarlarını taramalarını emret- k d S d · · 1 ı İ dılar, du"zgu'"nledı'ler, yatağına yatırıp Gilnl""k ı · 1 k s ızar ı. ecca enın üzerınde ya nız sen ... mdi, Vorobiika bu felaketin ta- u su arıy e yı anma; 
ti. Hava ılıktı. Ihlamurların tepesin- · k A · · · cı'bı"nlı'g- in perdelerini rektiler. de kalan küçiı lekseyi bir oğlak gibı, mırı kabil olduğunu ifade etti. Ve ce- ::r zahmetine değer mi idi bu 1-

n görünen mavi gökte rüzgar bile . 'k · ·1 ğl - 1 d p ti · · . · ab k b" b h ha Evdokı'ya bekle- .e başladı. . d E ıncecı sesı ı e a amaga baş a ı. et- sare e ııe gırıştı, ç u ır u ar - • - Evdokiya yatag-ın kenarına 
esmıyor u. ğer Kurtarıcı bayramı - k h Fareler.ı'n tahtaları kemirdig- ı'nı· du-h ·· ro onu kucagına aldı, eğlendirme mamı azırlanmasını emretti, küçük ., enuz geçmemiş olsaydı koşup suya k . 1 h Al k ., . . . k d . ed yuyordu. Gece oldu. Sarayda bu··ıu"n çekildi. Petro anlaşılmaz bir ştı 

1 k ma sadıy e avaya atıp tuttu, ve ço- e seı yı getırtıp yı a r, slisl i. Bu atı ara banyo yapabilirdi, fakat şim- ğ f dl b"' b d . . d 1 - f sesler kcsı"ldı". Evdokiya, avluda bekr.ı·- mırıldanarak - bir hendekte . b . cu un erya arı us ütün arttı... sıra a çarıçenın e ku agına ısılda- 76 

dı u ımkansızdı, günahtı, zira geyik yordu: nin sopası ile birlikte kalbinin de vu- bir köylü gibi - uyudu... Evdolı 
boynuzunu suya daldırmıştı... Bu görüşme pek muvafık olmamıştı. ruş.larını yastığında dinliyordu ... Pet· perde aralıklarından gök yüz'" 

Birdenbire dar yolda bir adam belir- Petro sualler soryuyordu. Evdokiya i- - Benim kuğum, gece sakın kendi- ruşa'sı gelıniyor.:;n... Alman kızına şimdiden mavileştiğini görüyorcl" 
di: Uzun boylu, siyahlar giyinmiş bir se daima münasebet almaz cevablar ni kaybedeyim deme. Buhar hamamı- karşı duyduğu ki..: ::n dolayı karnı çe- Kocasının çıplak, uzun ~aklat 
adam ... Evdokiya ellerini yanaklarına veriyordu ... Başı açık, ziynetsizdi, ve nı iyice ısıtır, seni, istediği yerden kilir gibi olduğu ve ayakları buz ke- manzarası karşısında utanç du)' 
götürdü. Yüreğinin şiddetle çarptığı- bebeğin de yüzü göz.ü reçel içinde idi.. lroklayabilmeai için, köylü kadınlar si.ldiği halde Vorobiika'nın sözlerini bunları örttü. Yavaş yavaş ağlıy<> 
nı his ediyor, ne yapacağını bilemi- Petronun hemen çekilip gitmiş olma- g~bi, günlüklü au ile yıkarız ... Erkek- hatırlayarak karanlıkta gülümsüyoc- Vorobiika'nın dersi hiç biır ite 
yordu. Genç kızlar telaşla bağırışıp ley 11nda şaıılacak bir şey yoktu. Saray ler nazarında en ehemiyetli fCY budur: du. , mamıftı ... 
)akların, yaban güllerinin arkasına ka- civarında çarın etrafını bir çok adam- koku ... Ve sen de, güzelim, onun her Vakit geçiyordu. Bekçi sopasını ye
çıştılar ... Petro yaklaştı, Evdokiya'yı lar aldı : sanatkar, tüccar, general, sözüne bir gülüşle cevab ver ki ne ka· re vurmaz oldu. Fareler bile sükunet 
kollarının arasına aldı ve basa basa du- dost .... Ve hepsi onun Kukuylu içki ar- dar yuvarlak yerin varsa hepsi titre- buldu. Bununla beraber Evdokiya ge
daklarından öptü. Evdokiya, gözleri kadaşları idi. Petronun kesik keeik gü- yip sarsılsın, ve kahaı:ahasız, kıe k~, i- ne kendini tutuyordu, fakat Petr-0 il4 
yarı kapalı, kocasının öpücüklerini i- lüfleri uzaklardan ifitiliyordu. Biraz çinden gülmeğe çalış ... Bu suret~ bir il« yemek yedi'ği zamMıI - zifaf ge
ade edemiyordu... Petro, 1-~rnıının sonra Petro Yavuzadaki hafif filoyu ölüyü bi-le çddHUbilinin.- cesi yemİıf oıöuktan tııwuğu - da9ü· 
düiaJelcri çözülmüt gömleğ ••mıin- ıörme&c gitti ve oradan 1abanc:Jlar - Y~ o ..... lttı • ,_.. -.ek i' • ,4fk ,.,....mdaD ~ 

. . . . . . . . . . -
Çarın avdetinden evel Nataliya 

rilovna'nın cesedine el sürülmecfi. 
rarmış yüzünde bir hayret ifade6iı 
leri iyice kapalı, şişmiş elleri ~ 
bir haç, u~arımıt yatıyordu. _,J 

(Solla.,,, 
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~ HAYAT ve SIHAT ~I 
GÜNÜN POLİTİK MESELELERİ 
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Çocuklara oyun 
Oyun çocuk için her yqta mühim bir 

İhtiyaçbr. Zaten, saçlarını geatirip sa
kallarını braı eden koca koca adamla
rın da (eskiden onlara saçlı aakalh der
dik) itini gücünü bırakarak top oyunu· 
ba - hiç olmazsa oymyanlan aeyrebnek 
Üzere. gitmeleri oyunun her yqta bir 
ihtiyaç olcluiunu gösterir. Bu ihtiyacın 
sebebi, ıüpheaiz, oyunun her 19yden 

1' Önce bir hareket olmasıdır. Hayat hare
ket iıter. Bütün vücud ..kin halde bu· 
lunuyor sandığımız zaman bile hücre • 
lerimiz hiç durmayıp hareket ederler. 

Çocuklann meme emmelerine dik
kat ettinizse bilirsiniz ki, çocuk ~acla 
&ırada küçücük bafiyle annesinin me
ıne.ine vurur. Bu da onun yapna göre 
bir hareket, bir spordur. Çocuiun kol· 

oyun çocuğun büyümesine yetiımez, 
onu i:ri bea~ ele lbımdır. 

Bundan bqlra, istenilen te:r çocu • 
ğun titmanlamaıı değil, yağ toplama • 
dan büyümesidir. Vakla hareket ve o
yun yağlan eritmeie 7arar. Ancak ço -
cuklann, hele dokuzdan on üç Y8Jına 
kadar çocuklarm adaleleri İnce olur. 
Y atlan eritemnler. Onlar da yağlan 
eritecek olan ancak akciğerlerin bol ok
sijenle iyi ıaafU almaaıclır .Bol oksijen 
de açık havacla bulunur. 

Bu da oyunların claima açık havalı 
yerlerde olması lüzumunu aösterir. 
Kapalı y•lerde çocuklan oynatmak, 
dana ettirmek onlara fayda vermea. 

G.A. 

lannı aerbeat bırakarak mesela bir ma- ~-h • 
sanın üzerine yatınnanız, kollannı oy- 'iV nmize gelen valiler 
batarak keyfinden tatlı tatlı sesler çı
karması hareket ihtiyacının aebebini de 
anlatır: Hareket nete verir. 

Keyif veren haberlerden bazı hasta
lann birden bire iyi olduldarmı ıöste
ıir miaaller duymuıaunuzdur. Bunlara 
belki mual diyerek inanmuamız. Hal
buki neıenin maddi ve hiç ıüphesiz bir 
tesiri vardır. 

Beynimiz, bir u da, elektrik piline 
benzetilebilir. Elektrikle doldurulmut 
bir pil durduiu yerde hiç bir teY belli 

Son hafta içerisinde Bursa valisi 
BB. Şefik, Kars vali•i Akif, Maraş 
valisi Şahinba,, Kırklareli valisi Ha
sib ve Kırtehir valisi Mithat ıehrimi
ze gelmi,lerdir. Kırıehir valisi Bay 
Mithat rahatsız olduğundan tedavi e
dilmek Uıere nUmune hastahanesine 
yatmıştır. Diğer valller viliyetlerine 
aid itler etrafında bakanlıklarla te -
maı etmektedir. 

etmez. Fakat ona madenden bir tel tak- Afyon gannın inıasını bQlındı 
tığınız vakit bir lambaya ııık verdirir, 
derecesine göre daha büyük iıler de gö
riir, hareketler yapbnr. Beyninizde de 
daima bir enerji hazinesi varchr. Onu 
ıneyclana çıkarmak için bir münebbih 
lazım olur. Nete beyin üarine böyle 
ınünebbih olarak tesir eder. 

Onun için neıe, beyindeki enerjiyi 
meydana çıkararak d~~ardaki ~ 
daha kuvvetle dö .. .lürur. Keyflenen m
aanna yüsün.leki derinin birden bire 
~si bunu söaterir. Kan daha 
.\uvvetle dönünce insanın nefesi geniı
ler, kanın içerisine claha çOk oksijen 
airer. Bundan da bütün vücud istifade 
eder. 

Çoc:uklann büyümesindf' dahili ıud
deleriıı ne kadar büyük tesiri olduğunu 
buaün herkes biliyor. Bu mühim bilgi 
daha öirenilmeden önce, çolc oksijenli 
kandan dahili auddelerin çıkardıkları 
hormonlarn. artbfmı laboratuvar tec • 
rübeleriyle göstermi,1ler. 

Afyon 21, (Huıuai) - Afyon i&rL 

nın in,..ına buıiln baılanmııtır. Bu 
münaaebctle yapılan törende bütün 
memurlarla kalabalık bir halk kütleıü 
hazır bulunmuıtur. 'Töreni ilbay bir
kat sözle açmıt. bundan sonra işletme 
direktörü bir nutuk vermiştir. Halk -
tan bazı kimseler de coşkun hitabeler
de bulunmuşlardır. 

Fillstinde iki lnglllz 
askeri öldürüldü 

Hayfa, 21 (A.A.) - Bugiln iki ingi. 
liz askeri, su almağa gitmi§ oldukları 
bir sırada Cenine yakınında ıilAhlı a
rablarm kurmuı oldukları bir pusuya 
dütmüşler ve öldürUlmUşlerdir. 

Hindistan hUkümetinin eski erki -
...... '.'!'!ll!tMıı 

yan, nete1enen • de bulunan ve FlllstJıı meeeleel bak.: 
Fakat bu kaideye bakarak, çocuiu sa- kında bir anket yapmağa memur edil
dece oyuna göndermek de doğru ola- mi§ bulunan teknik komi.yon, dUn 
ıınaz. Çünkü oyundan büyüyemiyerek, Kudilse vannııtır. 
-1csine, zayıflayan ve kilolarını kaybe - Komisyon, geçen sene tanzim edil-
den çocuklar da vardır. miş olan Filistinin taksimi projesinin 

Oyunun, hareketin ve neıenin her tatbik tarzlarını tedkik etmek tasav -
Çocuğa büyümesinde faydası olur, mü- vurundadır. Komisyonun çahımaları 
him bir tartla: Çocuiu öğleden sonra aylarca devam edecektir. 

1 'bir aaat yatağa yatırarak istirahat ettir· 
inek lizrmdır. 

Yazın uc:ak günlerde çocuk oyna
lnlıkta devam ederM büyüyecefi yerde 
aaydlar, küçülür. Sıcak günlerde çoc:u
iu çok hareket ettirecek oyunlardan 
k"'-uyarak, daha :ıiyacle oyuncaklarla 
IM:fe&--dirmek lizımdır. 

Aynı ~katın aynı oyunlarla cla
ba iyi büyür, 'WOMı artar. Demek ki 
lrıevsimlerin ÇOC~n büyümesi üze. 
tine de büyük teain ~dır. 

Dahili suddelerin, '4üjenin ço
eı.ldann büyümesi üzerine '-ıısiri de 
birer münebbih gibidir. Büyüyen ~
hn vücuduna lüzumlu gıdalan, asıl ya
Pı tatlanm setirec:ek gıdalardır. Yalnız 

Bil Alman plinör(üsünün 
kazındığı muvalfakiyet 

Berlin, 21 (A.A.) - Lauhra yelkenli 
tayyare mektebi direktörü Künold 
Minimoa tipindeki yelkenli tayyare i
le Lauhadan hareket oderek bCf aaat 
20 dakikada 186 kilometre katedip Ber
tin tempelhof tayyare meydanına in
mittir. 

tlk defadır ki, yelkenli bir tayyare 
ile ve evelden çizilmi' bir yol takib 
edilerek Bedin tayyare meydaiına u
ÇUt vapılmı,ıır. 

HAKiM ROBlNSONUN ~ 
~·, 

KATLİ 

~'1tkaı çırağını, sonra bir kadını öl
lı~dü. Bunun ıebebini öğrenemed;ik. 
lr hafta sonra, kendisini görünce 

~tlı:up kaçan bir kıza kı:ııp onu öldür
d Hepsi de bir çekiç ve bıçakla öl
tltülmüılerdi. 
l>rin titredi: 

1..__- Mahkeme günü söylediği söz ak
'"<IQ& geliyor. 

l.auderbek: 
~ - Evet, dedi, bana onu hatırlatan da 

•özüdür. 
- Ne söylemişti, diye sordum. 

1 - Onu altıncı cinayetinden sonra e
pe t~çirmifrik. Biltün tehir müthi' bir 
) ~1te tutulmuttu. Tasavvur edebili-

ot rnusunz? Pcm:erelere demir par
:-klıklar takılıyor: geceleri sokaklar 

1tnhalaşıyordu. Sık uk evlerin muha
'ttl~a altına alınmasını isteyen telefon 
ll t&haverelerine muhatab oluyorduk. 
dlltat bu i' için bir ordu kif i gelmez
-u:azeteler de ate'i körüklüyordu. 
~· Yet kenar mahallelerdeki bir ga-

lda, &az kullandıktan sonra herifi e-

Yasan: R. ff, Goldman 
8 ___;:::: 

le geçirdik. Yarı baygın bir halde ol
mauna rağmen altı kiti kelepçeleri bi
leklerine geçirmek için bir haylı uğ
raftık. 

- Mahkemede ne söyledi? 
- Hakim Robin.andu. Deli olduğu 

için tabit idamını iıteyeınezdik. Muha
keme bir gün devam etti. Magi yere 
mrhlanmlf bir iakemleye ıım ııkı bağ
lanmııtı. Kurtulaauyacafını anlaymca 
aizından köpükler .açmaya bafladı. ? 
zaman, eğer kurtulursa ilk önce hakı
mi öldüreceğini bafmnı,tı. Onu gör
mek isteyorsanu: Greyatona gidiniz ve 
Doktor Vilkı'den müsaade isteyiniz. 

- Hayır, lilzumu yok. 
Bir poliı otomobili durdu. İçinden 

Uç memur indi. Lauderbek onlara ıece 
ftebetçiliği huıuaunda talimat verdi. 
Komiıer: 

- Mis Robinson ve ı.tzmetçiler i
çerdedirler, dedi. Hiç kimsenin eve 
yaklaf111asına millaade etmeyiniz. 

Otomobillere doiru yürüdük. Prin 
ve Lauderbck Jcomieeriıı otomobiline 

Fransız - lspanyol sınirinda 

görülen acıkh sahneler ... 

Fransaya iltica eden 
lspanyollar tekrar nasll 
yurdlar1na gönderiliyor? 

Pari • Suartn budud muhabiri yazıyor 

E11ir düpekten kurtulmak.için 
Franaa hududunu geçmıt o

lan hükümetçilere aid fırka, ortaya 
garip bir entemuyonal hukuk me
selesi çıkarmıştır. Franaanın bu mu
haripleri memleketine iade etmeai 
bitaraflık kaidelerine uyar mıydı? 
Yoksa sillhları alındıktan sonra da 
olsa, bunların, tekrar harb edebile
cekleri bir cebheye gönderilmeleri 
enternasyonal anlapnalara muhalif 
bir hareket mi olacaktı? Hukuk 
mütehasaıaları bu huauata fU kana· 
ata varmı9lardır: 

"Madem ki Fransa, iki tarafı mu
harip ııfatiyle tanımamıftır ve ma
dem ki bütün iıpanyolları tefrik et
meden aynı gözle görmektedir, ıu 
halde bunları ~ri göndermek hak· 
kını haizdir.,, 

Fakat bazıları da harb halindeki 
bir memleketten kıçmlf olanların 
sulh muahedesinin imzMından evel 
iade eQ.ilJIMdieti enternuyonal an
laşmalar iktiaumdan oldufunu ile· 
ri sürmüşlerdir. 
Fransız hükümeti nihayet bu a

damları İlpanyaya göndermeye ka
rar vermiştir. Fakat bitaraf kalmak 
için, Franko tarafma veya cuınhuri
yetçiler tarafına &itmeyi intihabda 
hepsini serbest bıra.kmı§.tır. 4170 as
.kerden, 190 ı nasyonalistler tarafına 
iltihak reyinde bulunmutlardır. ö
tekiler, franaız askerlerinin muha
fazası altında, trenlerle Baraelona 
gönderilmek üzere yola çıkarılmış
lardu. Bu kafile saat 20.15 de Ser
ber'e geçecekti. Fakat Por-Bu ilze
rinde yapılan müthiş bir naayonalist 
hava hücumu dolayıaiylc, program 
deiiftirilmi9tir. 

Gece vakti kafileler üzerine bom-

nun için ispanyol askerleriyle dolu 
trenler geciktirilmit ve o havalide 
pek çok olan naayonaliıt c:aauıları 
yanıltmak için hardlet aaati deiit
tirilmittir. 

cuda getirdiği tazyik yilzünden Ü&t
leri hatları parçalanmıftı. 

Polis hali civarda kayaların arka
sında iizlcnmiı, dehtete uiramıı in
sanlar bulup ıetiriyordu. Fruıtız 
topları, tayyareleri uzaklqtırmak i
çin ihtar atetl açmaya mecbur ol· 
muttur. Komtularımıadaki havaya 
kartı müdafaa topları 20 milimetre
lik İsviçre toplariyle elektrik ba· 
taryalan denilen ve ıörUlmemit bir 
süratle 105 lik obilıller atan toplar
dır. İlpanyol topçularının bana ıöy
ledilderlne ıöre bu harikul&de top
ların 8000 metre yU.kseklite kadar 
teıiri varım,. 

1 lk tren istaayona geldiği za
man pc:e .karanlıJrtı, Vagon· 

laıda bir ölUm ıUk<ıtu hüküm ıUril· 
yordu. llk bakı9ta bu karanlık va
gonlar bir ıUrU yefilimtrak elbise
lerle dolu zannedilirdi. Uzun bir 
yilrilyilfiln verdili yorgunlukla at• 
kerler uyuyorlardı. Hiç bu kadar 
haain bir harb man.zaruı görmemıt
tim. Eakl tekerlekleri üstünde ıil
rüklenen bu vagonlar sanki insan 
sefaletinin ıemboli.k bir hayaleti gi
biydi. 

Cokeylerinkine benzer garip bir 
kasket tatıyan tatkın bakıth bir bat. 
güçlükle gözlerini açtı ve sordu: 

- N«edeyia 'I 
- Pranaıs hududunda. 
öteki .. Yat" dedi ve hemen ba9mı 

Çank1rıda 

koyarak pııe uyudu. Fransız seyyar 
muhafızları istasyon boyunca bir 
kordon vücuda getinniılerdi. Niha· 
yet vagonlar canlandı. Son derecede 
fakir, yorgunluktan bi1ıkin bir bale 
gelmiş bir orduyla karııla,tık. Bu
nunla beraber itiraf edelim ki bu as
kerlerde hiçbnr hotnudıuzluk ve ka· 
balık alameti gfüülmilyordu. 

Bu se!alet manzarası içinde fran
sız zabitlerinin üniformaları, pırıl 
pırıl yanıyordu. Askerler iniyor, es
ki püıkU efyalarını arkalarında ıll
rükli yerek ıstasyon kenarına sırala
nıyorlardı. Silahsız bir ordu kadar 
hazin bir tey yokmuı. 
Konuıpnadan onları seyrediyor

duk. Yün, ter ve deri kokularından 
mürekkep bir :eaffün burunlarımıza 
çarpıyordu. C"'1lhuriyetçi İtpanya
nın esasen çok miltevazi olan asker 
elbiseleri, yamalar altında tanılmı
yacak bir hale gelmi,tl. İçlerinde ih
tiyarlara rastlamadım, fakat birçok 
delikanlılar, hatta çoc:uk y .. ta kim
.eler gördiliilmil ıöyliyebilirim. 

V
agonların önilnden ekmekle 
dolu arabalar geçirildi. As

kerlere urdalye, ıoğuk omlet, biraz 
prap dağıtılıyordu. Biz franuzlar 
gibi açık gözlü olduklarını, yiyecek
leri kapıttıklarmı sanacaksınız. 
Bilikis. Araba kendi hizalarına &e
lince vagondan bir el uzanıyor, biz 
onbeş kişiyiz, diyordu. Onbeş parça 
ekmek uzatılıyor, her biri, ses çıkar
madan kendi hissesini alıyordu, 

Bir müfettit bana bir zabit göater
Oi: 

- Poliıi g6recelim. diyordu. 
-Niçin? 
- Franko tarafına ıideceiim. 
YUzbafı mıydı? Mülhim miydi? 

Bilmiyorum. Saçları atarmıJtı. Ren
gi ıon derece •oluktu. Ayak kabıla
rını elinde tutuyordu. Kasketi yok
tu. Bu adam ayakta duramayacak 
kadar haata görünüyordu. Sırtı kan
burlapnıt olarak, sendeleye sende
leye yilrilyordu. 

Böylece dört tren İspanyaya doğ
ru hareket etti. Kurmay heyeti ken
dilerine ayrılan huauaf bir .aıonda 
yer almı9tı. Kısa hlr ıcyabatten son
ra Geronda ınecelderdi. 

bayramı 

Serbcrde, Şark! Pirene vallaiyle 
birlikte, yabancı bir orduya mensup 
bu askerlerin hududdan sevki esna
sında haıır bulundum. Bu son dere
ce güç bir ameliye idi. Firarlara ve 
hariçle temaslarına mani olmak li
zun gelen dört bin ukerle utraı· 
mak, marf&Ddiz trenlerini ıevke 
benzemez.Hududda, hava bombardı
manlariyle delik defik olmut yÜI· 
den fazla iapanyol vagonu gelmi9ti. 
Bu vagonlar, eaki tabutları asıdıra· 
rak, ağır ağır franau: toprağına gi
riyorlardı. Son tayyare hücumunda 
franıız topraklarının çok yakınlan· 
na mayi hava ile dolu bombalar düt
tUiüne f&hid olanlar anlatıyor
lardı. lıtaıyona 11ğınan imanlardan 
birçokları bu bombaların havada vil· 

Çankırı, (Huauıi) - Bu ha.fta yapılan aiaç bayramı dolayııiyle Su~ı 
mevküne yüzlerce aiaç dikilmiıtir. Bu suretle bu mevki gü:ıel bir muire 
yeri haline gelecektir. Bayramda ağaç dikme çalışmasını göateren resmi 
gönderiyorum. 

bindiler. 
Komiıer: 
- Allaha ısmarladık, Cerri, dedi. 

Beni pzetenizde fula çekiftirmeyin 
hal 

- Ne milnasebet, blllkis. 
Tam otomobilime binmek Uzerey· 

lcen rUrilltUyti itittim. Evvel& ne oldo
funu anlayamadım. Bu uııaktan gelen 
ve bir tUrlU durmayan yırtıcı bir hay· 
kırıttı. Otomobil düdüğüne benseınl
yordu. Daha derinden vı daha kudret· 
H geliyordu. Lauderbek itleyen mot&
rilnU durdurdu. İki arkadq, bqlannı 
gari> tarafını çevirmlf dinliyorlardı. 
Rilzgir bizim taraf mııza doğru estili 
zaman düdüğün ıesi daha kuvvetli ıe
liyordu. 
Komiıeri:n otomobiline dofru yürii· 

düm. 
- Siz de itiıtiyor musunuz, yoksa 

benim kulaklarmı mı oğuldu)'!)!'. 
Lauderbek otomobilin kapmnı açtı 

ve telefon etmek için eve koftu. 
Biz de arkaaından yürüdük. Holde ba
tmıı kaldırdım. Elen merdivenin Ü9t 
kıamında ayakta duruyordu. Buamak
Iarı çıktım. 

- 'Gldlp yatmız, dedim, korlanaym, 
ev muhafaaa lıltındadu. 
Dudaklarını hafifçe kımıldatarak 

cevab verdi: 
- Bu, Greyaton'un düdüfüdür. 
- Acaba orada bir hidiae mi oldu? 

Dedim. 
lıitmemiı gibi tekrarladı: 
- Bu, Greyıton'un dUdUjicliir, di· 

ye tekrarladı. 
K.omiaer telefon kabicıelinden çıkı

)'Oıdu. 

- Prin, diye bağırdı, kaaab Magi ti· 
marhaneden kaçtı ı 

Elen iti.tmitti. Daha ziyade sarardı. 
Tat kotilmit &ibiydi. 
Bayılmak ü:ıere olduğunu anladım 

ve deriıal atıldım. Bir an sonra, baygın 
bir halde kollarıma diiftil. 

Hareketsiz vücudunun bütün ağırlı
iını kollarımda hia ediyordum. Yuka
rı kattaki oda kapıları kapalıydı. Han· 
giainin genç kızın odaaına aid olduğu
nu dU,Uniirken bunlardan biri açıldı. 
Pijamalı ıenç bir kadın etikte &örün
dü ve biai ıörünce ir.kildi. 

-Ben Cerri Spens'im, dedim- Elcn'
İll arkadqıyım. 

Korlruau geçti. 
- Haata defildir, dedim. Yalnu: 

kendini kaybetti. Od•• ban&iıidir? 
Tuumadılmı kaıdm bir kapıyı açtı 

ve 
- Doktor Reynolı'u çağırayım, de

di. 
- Hayır dedim, liiıumu yok. Bana 

bira:ı kolonya veriın. 
.Dıprı çıktı. O çıkınca Elen gözle

rini açtı, bakıJlarını tavandaki elekt
rik ampulil üzerinde teksif etti, sonra 
bana çevirdi. Adeta utanıyormu' gibi : 

- Bayılmı'ım, dedi. 
- lyile,tiniz ya? letirahat edin. 
Fakat ayağa kalkmıflardı. Dıprrsı

nı dinliyordu. Canavar düdilğU ıus
muıtuj bolden cıkek IC&lcri 1eli7or-

du. Elen'in bakışı karard~. 
. - ~erak etmeyin, dıprdakiler po
halerdır. Bu ıece ıizi üç kiti muhafa
za edecek. 

- Hayır, korkınıyorum, dedi. Kor
kudan değil, şeyden .•.• 

. Ge~ç. kadın. elinde bir fite ile odaya 
gırmı,tı. Endı9e ile aoruyordu. 

- Ah, Mis Elen, nasıl oldun~z? 
Elen hizmetçisine tebeasüm ede-

rek: 

-:- E':et, Ket, diye mırıldandı. 
Şı9eyı almıf tınt 
Elen: 
- latemem, dedi. 
- Koklayın, ne olur? İçinizi açar. 
Elen fifeyi koklarıken hizmetçi ka

dına: 

- Bana biraz sofuk ıu, buzlu ıu ge
tirir misiniz? Dedi. 

Elen'in hizmetçiyi odadan u.zaklat
tımıak iıtediğiai anl&11Uftım. 
Ket dıtarı çıkınca: 

- Ne diyordunuz? Diye M>rdum. 
Elen kalktı; yalnız olup olmadığı

mızı anlamak için kapıya kadar gitti. 
Geri geldi ve acele ile: 

- Şimdi size bir tey söyleyemem, 
dedi. Ket birudan gelir. Yarın saat i
kiden randevumdzu ıuıutmayın. 

- Emin olabilininlnz. 
- Komiserin 'Grey.tona gideceiini 

aanıyor muıunuz? 

- Tabii değil mi ya? 
- Öyleyse ıiz de onlarla beraber gi-

din... Şayet müaaade ederlerte. 

- Onlardan mOlaade iatemeJ.C --

--·-

Allred Korto'yu dinledik 
Alfrecl Korto':ru dinlediniz mi? 

Dinledinizae size ne mutlu; dinle.. 
mediniaH aanat duygularınız namı
na büyük bir fsraat kaçırdığınıza a
cınınız. 

Pi)"&nonıun aiyah ve beyaz kılav. 
yeleri karııamd& bulunduğunuz za • 
man onlara pannaklarınızı dokun
durup tellerin feryadını i§itmek he.. 
'Haine nuıl kapılmamıt olabilir• 
niz? Fakat piyanosunda gam yapa.n 
komıunuzun kızını ister istemez din
lecliiiniz zaman da bu musiki lleti.. 
ne, aDCak uzun yıUarın aayi mahsulü 
olan bir bilgi ile çalmdıiı zaman ta
hammül eclilebileceiini diifünmii .. 
aünüzdür. Şimdi, kırk • kırk bet M

nelik mütemadi bir çah§lllaya derin 
bir hielilik ve hududauz bir mwıiki 
bitıriai ili.ve ediniz: Zamanımızın ea 
büyük piyano üatadlarından biri o
lan Alfrecl Korto'nun yüksek MnMI 
hakkında belki doiruya ya.km bir fi.. 
kir eclinmit olursunuz. 

Yirmi yqmda tan tefi, yirmi dölt 
yqmda Pariate lirik feati•aller ~ 
miyeti reisi, tiyatro direktörü, sahne 
vazn, kapelmayster olan; ertesi aene 
Yeni Tiyatro'da çoiu kendi eseri O• 

lan Korto konaerlerini veren; Liç'ia. 
Betovn'un, Brama'm Şoeon'un, M.D
yar'm en güzel parçalanm P.n. 
halkma tanıtan; daha sonra Parla 
kon .. "atuvarmda Pünyo n Mar. 
montel'e halef ve nihayet, Franaa 
muaiki muallim mektebine müdür o
lan Korto'ya ancak piyani.t - or • 
keatra tefi - muharrir olarak, 7&. 
hud sadece - ve bütün meziyetleri
nin kendi.ine bahtettiii hakiki ._. 
vanı ile - ü s t a d diye bitab edilehi
lir. Zira Korto büy\iık bir avnıpab 
münevverdir. Y a::ımuf ve okuıbn111t 
çalnut v. ptyetmİf, 7aratmq •• 
ha:rraa eylemittir • 

Evvelki ıece halkevinde bize din
lettiii Şopen, Döbüssi, Liç, bütün bu 
büyük romantikler zaten K.orto'nma 
tercih ettiii enteUeıktüel ''iklim'' i 
balketmit olanlardır. Korte>, uil ... 
nabıun vakarile bizi nafmelerinia 
kanadlarm.da o heyecan ve c&ifit ik -
limine kolayca ıötürdü. Ontı bm 
diaJetmit olan Kızılay'a da Korto'yu 
tebrik ettifimiz hararetle tetelddir 
......ıi;pia. 
ş- • na .. etmeli:Fis ki Aalra

ra. Korto cibi sanatki.rlan •ık uk 
dinlemek arzuıundadır; bunu ela 
halkevi salonunu hmcahmç dold~ 
makla iabat etmittir. iyi 8aD&t 1riL 
yük aanatk&rlarla temaı aayeeinde 
teeuiia eder. - N. Bayc:lar 

Okuyucular1mıza 
Memleketin hiç bir yerinde hiç 

kim .. ye Ulua için abone ve ilin 
kaydı ve idaremiz namına para al
mak ve teahhüde girifmek aaWıİ· 
7eti veril11*11İftİr. Bu huauıta her 
kim, elinde aaaetemiz tarafmclan 

muaaddak abone •e ilin toplama
ia aaWıiyetli naika olmalumn 
müracaatta bulunursa hemen 
kendilerinin aahtekir olarak 
polise haber verihr.elerini rica ede-
riz. 

'- ... 

yok, dedim: fakat 6eden? 
- Sizin de orada olmanızı ve bea.i 

hakikatten haberdar etmenizi iatiyo
rum. Anlıyor musunuz? 

- Hayır. Belki yarın her ıeyi iaa1ı 
ettiğiniz zaman anlamaya baflarım. 

Birden bir otomobil motörünün ho
mortuaunu iti.ttim. 

- Gidiyorlar, dedim. 
Pencereye kOftum. Prin otomobilde 

yalnızdı. 
- Hey, Prin, diye seslendim. Bek

leyin, timdi geliyorum. 
- Çabuk, dedi, hemen hareket edi· 

yoruz. 
Elen qalıya kadar bana refakat et• 

ti. İki eliyle koluma ııın sıkı aarılmıt
tı: yilzilnil bana kaldırdı. 

- Her teye iyice dikkat edin, Cer
ri, diye tenbih etti. 

- Peki, peki, dedim. 
- Bilha•a, doktor Vilıkı•in hare-

ketlerini ıözden kaçırmayın. 
Kolumu bıraktı ve kotarak oduma 

girdi. Holde, telefon kabinesinden çı
kan Lauderbek'lc kartılilftım. 

- Eter Greyston'a gidiyorsanız, al
zinle geleceğim, ded: l· 

Otomobile bindik ve deııhal yola dU
züldiik. Komiser kravatını gevşetti, 
yakaamı ilikledi ve fapkasını çıkardı: 

- Yukarıda ne yapıyordunuz, diye 
sordu. 

- Elen'le konu,uyordum. 
-Haberi var mı? 
-Evet. 

(Soau var) 
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llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll HARiKALAR 
Bu haftaki maçlar 

Güneş futbolcuları Ankara 
maçlarını da kazanabilir mi ? 

Lô:'boratuarda yapılmıı 
canlı bir bebeği 

sevebilir misiniz ? 
Bu hafta Ankaramız zengin spor 

günlerinden üçünü yaşıyacak .. Bugün 
den itibaren üç gün, muhtelif sahalar
da futbol müsabakaları yapılacak; 

ayrıca haf talık bisiklet yarışlarına 

devam edilecektir. 
Futbol müsabakaları, bölge kupası 

ve milli küme maçları o1mak üzere i
ki grupa ayrılmaktadır. Tatil günle
rini heyecanlı ve zevkli olarak geçir
meğe vesile olacak l:lu miisabakalar i
çinde şüphesizdir ki Günecı taKımının 
Harbiye ve Muhafızgücü ile yapacağı 
karşılaşma eıı mühimidir. 

Ankara şampiyonu Harbiye İdman 
yurdu yarın yapacağı sekizinci maç 
ile milli kiime içindeki mevkiini aşa · 
ğı yukarı tayin etmiş olacaktır. Bu
gün Harbiye İdman Yurdunun 6 maç· 
ta 2 galibiyet, bir beraberlik ve üç 
mağ!Ubiyeti vardır. Güneş maçını ka· 
zanmak suretiyle Uçok'a yetişmiş o· 
lacak, yenilirse vaziyetini kurtarmak 
için daha çok çalışması lazımgelecek· 
tir. 

Harbiye İdman yurdu, acaba yarın 
Güneşe karşı bir galibiyet temin ede· 
bilir mi? Bugünkü şartlara göre bu 
suale hemen : ''Evet,. cevabını vermek 
imkanı yoktur. Fakat ilk deplasmarı 
maçlarında Galatasarayı 3-0 yeneı 
Harbiyelilerin aynı oyunu tutturmak 
suretiyle iyi bir neticeye ulaşmaları 
beklenebilir. 

Bunun için her şeyden evel Muha· 
fızgücü karşısındaki durgunluğa düt 
memeleri ve bilhassa müdafaada, açık 
oynamaktan kaçınmaları iktiza eder 
Güneşin oyununu bozmak yolunda 
sarfedecekleri üstün enerjinin kendi
lerine bir galibiyet temin etmesi ih
timali olduğunu unutmamalıdırlar. 

MulıaJız Gücii : 
Beşiktaş ve Harbiye idman yuı:-du· 

nu yendikten sonra Muhafızgücünün 
son iki milli küme maçı kaldı. Bun
lardan birisi pazar günü Güneşle di
ğeri de 7 mayısta Alsancakladır. Yap· 
tığı 10 maçtan altısını kaybeden bir 
takımın son iki maçta da yenilmesi 
şüphesiz o takımın sonuncu kalması· 
nı mucib olacaktır. Binaenaleyh bu· 
gün bu takım, en geride kalmamak i
çin en güzel oyunlarından birini çı· 
karmağa çalışacaktır. Muhafızgücü

nün bu gayretinin iyi neticeler vere· 
ceğini ihtimal dahilinde görüyoruz. 
Çünkü muhafızgüçlüler yenildikleri 
maçlarda bile futbolu kavradıklarını 
gösterdiler. Sistemli bir çalışma ile 
elde edilen bu kuvvet, galibiyeti yak-
laştırıcı bir unsurdur. Yalnız temen
ni edelim de muhacimleri müdafaa ve 
haf h,atlarmın temposuna uysunlar ve 
topu kale önüne kadar sürebildikleri 
kadar iki direk arasından da geçire· 
bilsinler .. 

Giine§: 
Geçen sene milli küme maçları için 

Ankaraya gelen Güneş, iki müsaba
kasını yapıp İstanbula döndükten 
sonra takım hakkındaki düşünceleri
mizi şu kelimelerle hulasa etmiştik: 

Güne§ taknnmı çok beğendik. Bir 
iki gedik tarafı doldurulduğu tak
dirde bu takım Türkiyenin ileri ve 
teknik bir ekibi olacaktır. Bu yıl mil
li küme maçlarını talisizlikle geçi. 
ren Güne§İn gelecek yıl şampiyona -
da mühim roller oynıyacağını tÜP

hcsiz sanıyoruz.,, 
Bugün Güneş, bu düşüncelerimizin 

yerinde olduğunu gösterecek bi~ va
ziyete gelmiştir. Hakikaten gedıkleı 
doldurulmuş ve takım Türkiyenin en 
ileri bir ekibi haline gelmiştir. 

Yaptığı 7 maçtan yedisini de kaza
nan ve 23 gol yaparken kalesine yal
nız beş gol giren bir takımın değeri
ni kabul etmemek, teknik bilgi ve üs
tünlüğünü inkar eylemek kabil mi
dir? Bu kazanışları teker teker tesa· 
düfe hamletmek bir hakikati inkar et
olur. Binaenaleyh bu hafta Ankarada 
milli küme takımlarının en müteca
nis ve en iyisini göreceğiz. 

Yalnız, bir takımın karşısındakile· 
re göre bazı noktalarda üstün bulun
ması galibiyetin muhakkak olmasını 
icab ettirmez. Först Viyenna bunun 
açık bir misalidir. 

Bu sebeble, Harbiye, Muhafızgücü 
takımlarımızın bu J.ıaftaki rakibleri
nin çok çetin olduğunu peşin kayıd 
ve bu iki takımı teşkil eden değerli 
gençlerimizin kabiliyet ve enerjileri-

'"ni yerinde sarfetmekle muvaffakıye
te ulaşmaları ihtimalinin de kuvvet· 
li bulunduğunu işaret ediyoruz. 

Bölge kupası maçlarına bugünden 
itibaren devam ediliyor 

Cihad 

Milli küme takımlarının 
puvan vaziyetleri 
Maç. 

Günee 7 
Beşikta1 7 
M. gücü 10 
Üçok 8 
G. ıaray 6 
Harbiye 6 
Alsancak 6 

Ga. Ber. 
7 o 
s o 
3 1 
3 o 
3 o 
2 1 
1 o 

Mağ. At. 
o 23 
2 18 
6 ıs 
s 14 
3 8 
3 8 
s 8 

Ye. 
s 
6 

2S 
19 
ıs 

7 
17 

Pu. 
21 
17 
17 
14 
12 
11 

7 

Re§ ad Yusut Rıza 

1 Ankara boksörlerlnl 
defle eden gene 

Boksör Abdi 

Om er Rebi_i Niyaz; 
Resmini koyduğumuz Ankara güç

lü boksör Abdi, bütün Ankara bok. 
sörlerini defiye etmekte ve 8 ravund
hık olmak şartile kendi kilosundan a. 
ğır olanları da maça çağırmaktadır. 

Güreı hakem kursu 
T.S.K. Güreş Fcdera.syonun· 

dan: 
Güreı hakern kursu sona enniıtir. 

Hakem namzedlcrinin nazari imtihan· 
ları 26 nisan sah akşamı saat 18,30 da 
Türk Spor Kurumu merlrezinde yapı· 
lacaktır. 

Salahattin Melih Murad Alakalıların hazır bulunmaları ilan 
olunur. 

Güneşliler geldiler 
Milli küme maçları için Ankaraya 1 

gelmesi beklenen güneş takımı dün 
sabah İstanbuldan hareket etmiş ve 
akşam üstü şehrimize gelmiştir. 

Güneşliler istasyonda kulüblere 
mensub sporcular ve teşkilat mensub
ları tarafından karşılanmışlardır. 

Bölge kupası maçlan 
Bu hafta yapılacak bölge kupası 

maçları neticeleri tayin noktasından 

çok mühimdir, bugünkü maç Hukuk 
ve Terbiye enstitüleri arasmdadır. 
Hukuk mektebi ilk maçını yapıyor. 
Terbiye enstitüsü de üçüncü karfılat
masına çıkıyor .. Bugün de yenilirse 
sonuncu olacaklardır. Yarın Ticaret 
lisesiyle 2 beraberlik ve bir mağlfıbi
yetten sonra inşaat ustaya yenilen 
Erkek lisesiyle oynuyor. İnşaat usta 
mektebi de son karşılaşmasını şimdi
ye kadar hiç yenilmiyen Gazi lisesiy
le yapıyor. 
Haftanın maçları arasında B. ta

kımları müsabakaları da oldukça en
teresandır. Bu maçlar panr günü sa
bahı saat 9 dan sonra Muhafızgücü sa 
hasında yapılacaktır. 

Bölge kupasında mühim maçlardan 
birisi de pazar günü Güneş ve Gala
tasaray arasında olacaktır. İki takı
mın birer mağlUbiyeti var. İkinci bir 
yeniliş o takım için kupaya kavuş
mayı uzaklaştıracaktır. Maçın bu se
beble hayli heyecanlı olacağı tahmin 
edilebilir. · 

Bölge futbol ajanlığının bu maçla

ra aid tebliğini aynen koyuyoruz: 
Bölge futbol ajanlığından: 
Bu hafta yapılacak "bölge kupası., 

maçları aşağıya yazdmıftır. 

1 - Lise ve meslek okulları; 
A - Erkek lisesi - Ticaret lisesi 
23-4-938 cumartesi ııaat 12,15. Ha-

kem: Avni. 

B - Gazi Liaesi - lnpat usta oku· 

Ju. 
23-4-938 cumartesi saat 14. Hakem: 

Adil. 
Bu maçlar Muhafızgücü sahasında 

yapılacaktır. 

C - Yüksek okullar: 

Hukuk Fakültesi - Terbiye Ensti
tüsü. 

22-4-1938 cuma saat 16. Hakem: Ke
mal Halim. 

lzmir muhteliti Först 
Viennayı nasd yendi ? 

Çarşamba günü İzmirde Förat Vi
enna ile İzmir muhteliti arasında ya. 
pılan maçın neticesini telgraf haberi 
olarak bildirmi§tik. Muhabirimizden 
maçın tafsilatı hakkında aldığımız 
mektub şudur : 

İzmir (Hususi) - Först Vicnna 
çarşamba günü İzmir muhtcliti ile çar
pıştı. Günün çarşamba ve havanın da 
kapalı olmasına rağmen kalabalık bir 
halk kütlesi tribünleri tamamen kap· 
lamıştı. 

Hakem M ustafanın daveti üzerine 
sahaya çıkan takımlar şu şekilde sıra
lanmışlardı : 
İzmir muhteliti : 
Hilmi, Cemil, Ali, Rasim, Adil, 

Enver, Hamdi, Ömer, FlWld, Said, 
Saim. 

Viyana taknnı : 
Havliçek, Koller, Smava, Savdon, 

Hofman, Mahu, Molzer, Ariınan, 
Fiıer, Baryli, Kadner. 

Oyuna saat 17,30 da misafirlerin vu
ruşu ile başlandı. İki takım da seri ve 
canlı oyunları maçı zevkli bir şekle 
soktu. Rüzgarla beraber oynıyan İz
mir, güzel anlaşmalarla Viyana kale· 
sini sıkıştırmağa başladı. Bu hakimi -
yet 17 inci dakikaya kadar tek kale 
vaziyetinde devam etti. Fakat 18 inci 
dakikada viyanalılar güzel bir eşape 

Bu maç Ankaragücü sahasında ya-
pılacaktır. 

Spor lculüblerinin B takımları: 

A - Ankaragücü - Muhafızgü.eü. 
24-4-938 pazar saat: 9. Hakem: Ali 

Rıza. 
B - Galatasaray - Gençlerbirliği. 
24-4-938 pazar saat: 10.45. Hakem 

Ömer. 
Bu maçlar Muhafı1Jgiic:ü sahasında 

yapılacaktır. 

4 - Spor kulüblerinin birinci ta
kımları. 

Ankara Güneş · Ankara Galatasa
ray. 

24-4-938 pazar saat: 13.30. Hakem · 
Mehmed Ali. 

Bu maç şehir stadında yapılacaktır. 

ile lehlerine ilk golü kaydettiler. 20 
inci dakikada sol haf Rasimin yerine 
Said ve sağ açık Saimin yerine de Ke. 
mal geçti. 21 inci dakikada Först Vi
enna aleyhine favul oldu. Adil sıkı bir 
şiltle topu kaleye gönderdi, aşırtma o
larak gelen topu kaleci bloke edemedi 
ve elinden kaçırdı. Yetişen Ömer de 
topla beraber kaleye girerek İzmirin 
beraberliğini temin etti 

Müsavi vaziyete gelen İzmir, Först 
Vienna'ya bütün hızla yüklendi. Bu 
canlı hücum karşısında Viyana müda
faası şaıaladı ve 25 inci dakikada yapı 
lan sıkı bir şiltle İzmir 2 - 1 galib va
ziyete geçti. 30 uncu dakikada gene 
bir İzmir hücumunda Saidin Fuada 
verdiği ara pasını sağ bek elle kesti. 
Penaltıyı gene Fuad çekerek İzmirin 
üçüncü golünü kaydetti. 

Üstüste yapılan bu goller viyanalı . 
ları ıaşırtmıştı. Bu defa onlar hüciı.m
larını sıklaştırdılarsa da başta Hilmi 
olmak üzere Ali, Cemil, Adil müdafa
asının fevkalade güzel kurtarışları vi
yanalılara fırsat vermiyorlardı. 32 in
ci ve 35 inci dakikalarda Hilmi iki 
muhakkak golü, oyuncuların ayakları-

na yatmak suretile kurtararak alkış -
landı. 39 uncu dakikada Ömere dör. 

düncü golü yapabilecek fırsat geldi 
ise de Ömer bunu acele yüzünden ka
çırdı. Devre Först Viennanın hakimi
yeti altında 3 - 1 İzmir lehine bitti. 

İkinci devreye başlandığı zaman 
rüzgira karşı oynayan İzmir muhteli
tinin 3 - 1 vaziyeti muhafaza edece

ğinden fÜphelenenler çoktu. Nitekim 
dakikalar geçtikçe viyanalılarm ha
kim oynamaları bu şüpheyi kuvvetlen

diriyordu. Müdafaa ile haf hattı irtiba 
tı kaybettiklerinden viyanhlar kolay -

lıkla İzmir kalesine iniyorlardı:. 21 in.. 
ci dakikada viyanalılar ikinci sayıları
nı yapınca İzmir muhteliti galibiyeti 
elden kaçırmamak için kati olarak 
müdafaaya çekildi. Başka gol olmadan 
maç 3 - 2 İzmir muhtelitinin galibi · 
yctilc bi.W. 

Yazan: Norah Burke 1 

R usyada insan kanı konserve 
hal inde muhafaza olunmakta 

ve ıcabında başkalarına şiringa e
dilmektedir. 
Viyanalı doktorlardan Fredrih 

Gotlendeuter de kimyevi usullerle 
insan kanının ayni bir tcrkib vücu
da getirdiğini iddia etmektedir. 
İngiltcrede bir kadın doktor bir 

tecriıbe tübünde bir dişi büyütme
ğe muvaffak olmuştur. 

Doktor Aleksi Karel de bir insan 
kalbini vücudun dışında ve im;an 
vücudunu da kalbsiz yaşatmağa mu
vaffak olmuştur. Hasta bulunan bir 
kelb, yerine suni bir kalb konulmak 
suretiyle dışarıya çıkarılıp tamir e
dilmekte, sonra tekrar yerine takıl
maktadır. Bugün Aleksi Karel tara
fmdan takılan yeni bC>brekler saye
sinde yaşayan insanlar vardır. 

Bunlardan daha ehcmiyetlisi Dr. 
Pinkus canlı tavge.nlar yaratmağa 
muvaffak olmu,tur. 

Rus hastahanelerinde kanlar gruy 
larına göre ayrılmakta ve kan için 
lazım olan hararet için.de muhafaza 
olunmaktadır. 

Şişelere konan bu kanlar, sovyet 
memleketinin her tarafında tren, o
tomobil ve tayyare ile sevkolunu
yor. 

Amerikada da dondurulmuş kö
pek kanlariyle ayni neviden tecrü
beler yapılmaktadır. 

Ölen admın bula~ık hastalıklarla 
malul olmaması şartiyle, ölülerden 
de alınan kanlar, dirilerin işine ya
rayabilmektedir. 

Şi,,eJerde muhafaza edilen tabii ve 
yahud suni kanlar pel( yakında in
sanların hayatını kurtaracaktır. Fa
kat acaba bu sayede insan yaratmak 
mümkün olacak mıdır? 

1914 - 18 muharebesinden önce 
doktor Aleksi Karcı, insan kalbinin 
vücuddan çıkarıldıktan sonra da at
mağa devam edeceğini ve yaşayaca
ğını iddia ettiği zaman bütün trıbbi 
mecmualar kendisiyle alay etmişler
di. 

Fakat Karcı, boş bir şey iddia e
decek bir adam değildi. Evvela ken
disi gerek Pariste, gerek Nevyork. 
taki Rokfcllcr müesse~sindc çalı

şan usta bir operatördü. Daha tale
beliği zamanında parmakları en na
zik operasyonları yapabilmek melc
keaini kazanmıştı. Hele kesilen yer
lerini çabuk ve muntazam dikmekte 
fevkalade mahareti vardı. 

Karel piliçlerin kanını tahlil et
miş ve kimyevi terkiblerle bunun 
aynını vücude getirmişti. Sonra he
nüz doğmamış bir civcivin yüreğini 
alıp bu terkibi kanın içine koymuş
tu. Tam bu sırada harb çıktığı için 
Karcl bu tetkikler.ini yarıda bırakıp 
Fransaya koştu. 
Beş sene sonra geri döndüğü za

man bu yürek, hala, yaşıyordu. Asis
tanları bu yürekten bir takım parça
lar Jıcsmişlerdir; böyle olmakla be
raber, hala, bir parça nesiç yaşamak
ta ve büyümektedir. 

Bundan sonra, artık, sıra insan 
kalbine gelmişti. Yalnız bir kalbin 
dı~arıya alınıp tamiri sırasında o
nun yerine koyacak suni bir kalbe 
lüzum vardı. Meşhur tayyareci Lind
berg'in yardımı ile bu suni kalb de 
icad edilmiş ve bir kaç defalar mu
vaffakiyetle tecrübe olunmuştur. 

K arel, pek yakın bir zamanda 
vücuddan ayrı bir takım sıh

hatli kalblerin, böbreklerin, midele
rin ve sair buna benzer cihazların 

canlı olarak saklanabileceğini ve lü
zumunda isteyenlere takılabileceği
ni söylemektedir. 

Rus doktorlarından birisi bir in
san gözünü canlı olarak altı gün 
müddetle muayyen bir hararet için
de bir kavanozda saklamaya muvaf
fak olmuştur. 

Bugün sair insan azaları tecrilbe 
tüblerinde canlı olarak saklanmak
ta ve büyütülmektedir. 

Bir kaç sene sonra çıkarılan dişi
mı..,ı.- .verirıe onun gibi yaşayacak 
sentctık dışıt.. konulması mümkün 
olacaktır. 

Gene çok geçmeden nt.t..s almak
sızın hayat da imkan altına gu ... •k· 
tir. 

Tecrübe tüblerinde büyütülen 
canlı azalara içinde bulundukları 

kana lazım gelen mikdarda oksijen 
zerketmek k~fi gelecektir. Ondan 
sonra yerlerine konulunca ciğerler 
bu vazifeyi göreceklerdir. 

Bütün bu sahalarda yapılan tecrü
beler, esasırida canlı olan uzuvların 
yap.tılmaaı. büyütülmesi rnümkün 
olduğunu gösteriyor. Acaba a i-
leri gidilip hayatın sırrı öğrenile
cek, doğrudan doğruya hayat yara
tılabilecek midir? 

Son icadlar ve terakkiler göz ö
nünde bulundurulursa buna da im
knsız dememek lazım gelir. 

Kembriç üniversitesinden iki dok
tor, Dr. Bemol ile Dr. Frankuhen 
bu sahada bir takım icadlarda bulun
muşlardır. Bu yolda bir takım tecrü· 
beler yapılmaktadır ki bunların ne-

ticesinde bu büyük davaya muvaffa
kiyet elverip elvermiyeceği anlaşı• 
lacaktır. 

Eğer muvaffakiyet elverecek <>"' 
lursa o zaman laboratuvarlarda v~
cuda getirilecek bebekler, gerı~ ora
da büyüyecek, büyük adaJJ' olacak· 
!ardır. 

Bunlar acaba n~ ciirlü mahluklar 
olacaklar? D<'.!..tor Pinkus tarafrn· 
dan yaratılan bütün tavşanlar dişi· 
dir. Acaba laboratuvarlarda yaratı
lac•R insanlar da tek cinsli mi, yok· 
ııa büsbütün cinssiz mi olacaktır? 

Bunlar, böcekler gibi erkek, di· 
şi ve cinssiz mi olacaklar? 
Kimyanın yaratacağı bu cinssiz ve 

ruhsuz mahluklar hakiki insanlat· 
dan baskın mı çıkacaklar ? 

Cüsselerimiz bu yüzden değişe· 
cek midir? Düşününüz ki yukarıda 
bahse mevzu ettiğimiz tavuk kalbi, 
hala, büyümekte devam etmektedir 1 

.... ,. .. ...... 
..... ~,;. 

.... r"'.· ·;, 

Krem Balsamin 
Kumral, Sanş.m, Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhl krem· 

lerdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sivilceleri kiimilen izale eder. Yarını 
asırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları sıhhi güzellilt 
kremleridir. 

KREM BALSAMIN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balsam.in yağlı, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balsam.in yağsız, gündüz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem, gündüz için beyaz renkli 
4-Krem Balsam.in acı badem, gece için, pembe renkli. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 
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Zelzele her §eyi harab etmi§tir. Ev kalmamıı, yatacak yer kalmamış, kullanacak 
ev e§ya8l kalmamııtır. 

Fakat" ne de olıa hepn kurtarılamadıya. .• Y aTın ortalık aükUnet bulduktan .om'a hayat tekrar 
ba§layaca.k, ulak telek ev qyası gene lazım olacaktır .... Hayat bu! 

Zelzele sahasında 
harabeler arasında 

ULUS'un husu~i surette zelzele ~ahasına gönderdi~i 

1\luharrirlerinden CEi\IAL KUTAY yazıyor : 

Akpınardan, elem ve acı içinde ay
rılıyoruz. Ölüm, her zaman belki bu 
kadar feHiketli ve ezici değildir. Fa
kat, kendisine gösterilen bütün emek
leri, bir anda unutan tabiatin şuursuz
luğu ile yok olan vatandaş ölüleri, bi
ze lüzumsuz bir kaybın kalb tırmala_ 
yıcı azabını verdi. L üzuml u kayıb olur 
mu diyeceksiniz. Sakaryada türk ka-
nının memleket kurtuluşu için oluk 
gibi aktığını gören jandarma kuman· 
danının bile gözleri yaşlı idi. 

Saat 9.5 ..• Ilık, güzel bir hava var; 
birçok vatandaşların yersiz yurdsuz 
kaldığını ve hafif çadırları düşündük
çe güneş ve sıcak gözümüzde mukad
desleşiyor. Dün gece biraz soğuk ol
muş. Duvar altında kalmak felakein
den kurtulmuş olan Akpınarlı çocuk
lar ?oğuk boğuk öksürüyorlardı. 

Bu: Akpınardan ayrılırken Kızıla
}'ın ekmek dolu kamyonlarının yolda 
olduğu haberi geldi. Yakın köylerden 
gelen yaralıJar da Akpınarda toplan-
mışlardı. Kamyon, geri dönerken bun 
lan Kırşehir hastahanesine götüre
cekti. 

Zelzelenin şiddetli olduğu köyler
den biri olan Eldelekliye doğru gidi
yoruz. Birkaç tanesi birleştiği için , 
yolu kaybetmek korkusiyle sürüsünü 
otlatmakta olan küçük çobanı çağır
dık. Kendisi Hacımusah imiş. Hacı
musa, Köşker Nahiyesinin zarar gö
ren köylerinden biri ... Küçük Dursun 
50-60 olan köy evlerinin hemen he
men hepsinin yıkıldığını söyledi. Ken 
di köylerinde mekteb olmadığı için 
okuduğu Sofulardaki mektebten dö
n11l"ken her zaman geçtiği yolun orta
sında bir yarık meydana geldiğini an
lattı. Küsük Dursun da bütün kayıb
ların kolaylıkla yerine getirileceği
ne kanidir: "- Ölenimiz yokya! en 
Çok ona seviniyoruz.,, diyordu. 

Yolumuz Eldelekliye uğradığı za
man Akpınarmkine benzer bir manza
ra ile karşılaştık. Etraflardaki tepe
lere birçok çadırlar kurulmuştu. Bir 
Otomobilin geldiğini gören köylü te
peden bi.ze doğru indi. 
. Saadet ve neşe getiren hadiselerin 
ınsanlar üzerinde türlü türlü tesirleri 
oluyor. Fakat bir felaket, geldiği sa
hada hemen hemen aynı tesirleri yap 
'ltlaktadır. Burada da dekor Akpına
rın aynıdır. 

Zelzele uf ki oldıı 
.. Zelzelenin ufki olduğunu ve topra
gzn altındaki muazzam bir çöküntü 
d~layısile vukua geldiğini anlatan ha
dısclere Eldelek'lide rastladık. Ya
;;ıaçlara yapılmış olan 7.8 ev, yalnız 
Uvarları çökmüş olduğu halde kur -

;ulmuşlardı, fakat vadinin içinde o
anlar tamamiyle mahvolmuşlardr. 

1 
Eldeleklide on kişi ölmüştü. Ôlen-

Crden 3 ü kadın, 7 si çocuktu. Zel
~ele b d d M • ura a a aynı saatte olmuştu . 
• Uhtar Hüseyin, köyün on ölü ile 
=~rtulmuş olmasmı, bugün havanın 
"'Uzelliğinde buluyordu: 

":- Bir haftaya yakın zamandan-
t>crı y ğ ~ .. ~ mur yagıyordu. O gün hava 
guzeldı. Bahar güneşi almak için her
~e~ meydanlara çıkmıştı. Gündüz ol
d~g~~dan erkekler de işlerinin başın-

ıdıler. Evlerde olanlarla duvarla
~ın dibinde oturanlar öldü. Ne yapa· 
ım, kader.,. diyordu. 

ölmü~. karısı başından ağırca yaralan 
mıştır. İsmail de yakında terhis olup 
gelecekmiş. Başı sarılı olan karısı, 

bize ağlayarak içini yakan hicranı an
lattı: 

"- Ba}?aları askerden önümüzdeki 
ay tezkere alıp gelecekti. Çocukları 
ona hasret gitti, o çocuklarına hasret 
kalacak.,, 

Vaka o kadar fecidi ki, teselli edi
ci söz söylemeye bile kendimizde kud 
ret bulamadık .• 

Sıcak su fışkırıyor 
Eldeleklinin yaylası olan Demircide 

zelzelenin en orijinal hadiseleri ol
muş. Burada yıkılan bir evin enkazı 
arasından sıcak su fışkırmaya başla
mış. Gece ı;abaha kadar akan su, sabah 
leyin ikinci bir hareketle kaybolmuş. 

Demircinin, kırk üç evinden yirmi 
yedisini tamamen harab bir halde 
bulduk. Burada biri erkek, biri kız 
çocuğu olmak üzere iki :yarah vardı. 
Çocuklardan erkek olan yedi yaşla

rında kadar Mahmudun kurtuluşu ha
rikuladedir. Mahmud, ilk sarsıntı ol
duğu zaman evlerinin önünde ve du
vara yakın bir yerde oynuyormuş. 

Zelzele evin duvarını üstüne yıkınca 
zavallı çocuk toprak altında kalmış. 

Yalnız onun ölmemesini istiyen kuv· 
vet, bir de ilk sarsıntıda onu kapının 
yanına kadar fırlatmış ve ufak bir a
ralıktan hava alarak kurtuluncaya ka
dar yaşamış. Onu, baygın bir halde 
ve kendinden geçmiş olarak toprağın 
altından çıkarmışlar. Küçük Mahmud, 
ölümle yüzyüze gelmiş ve ondan bir 
tesadüfle kurtulmuş olmaktan haber
siz, gülerek yüzümüze bakıyor, elin
deki ekmek dilimini iştaha ile yiyor
du. 

Demircide sıcak su çıkan yere kadar 
gittik. Parmağın dayanamıyacağı ka
dar sıcak ve biraz tuzluca olan bir su .. 
Gece, köylüyü korkutacak kadar çok 
ve fazla akan su, yavaş yavaş azalmış .. 
Şimdi hafif bir pınar gibi kaynıyor. 
Buranın biraz ileriı;inde toprağm iki
ye bölündüğünü ve arasının koca bir 
yarık halinde açıldığını söylüyorlar
dı. Bize bunu anlatan köylü, içindeki 
endişeyi saklayamadı: 

"-Düşün bir kere efendi, dedi.. Ya 
bu yarık, bizim köyün olduğu yerde a
çılsaydı .. ,, 

Daha fenayı düşünerek fenanın te
sellisini yapmak bizim köylüye mah
sus olan biı iç kuvvetidir • 

Deveci köyii.nde 
294 erkek, 357 kadın olarak 651 nü

fuslu olan Devecide 15 ölü, sekiz yara
lı vardı. 

Bu köy hemen hemen Akpınar kadar 
mahvolmuş. Yolda, yerinden fırlayıp 
belki yirmi metre ötede toprağın içine 
amudi olarak gömülen bir değirmen 
kanadı gördük. 

Devecide, bütün zelzele mıntakası
nın aksine olarak zelzele gece olmuş 
ve evlerin bir kısmı o zaman yıkılmış. 
Ölenler arasında büyükler de vardı. 
Biz gittiğimiz zaman son cenaze kal
kıyordu. Köyleri dolaşarak hastaları 
ve yaralıları tesbit eden doktor heyeti, 
buraya bizden bir saat evci gelmiş ve 
üç yaralının tedavisini yapmışlar. 

Devecide zelzelenin en bahtlı adamı 
olan Ömer çavuşa rastladık. Yeşil bir 
tepeciğin üstüne kurduğu çadırda bizi 
güler yüzle karşıladı. Çadırın içinde 
irili ufaklı dokuz çocuk vardı. Küçük
lerden birkaçı uyuyordu. 

Eldeleklideki ölümlerin en hazini 
~sker Mustafa oğlu İsmailin iki çocu
g~nun ölümüdür. İsmail - E!azığda 
0

• an 25 inci alay, ikinci taburun 7 in
cı böIUğünde askerlik hizmetini yap
lllaktadır. 

"- Bunların hepsi sizin mi?,, diye 
sorduk. 

Zelzelede İsmailin iki ~ocuğu da 
"- Evet, dedi. HeJ>6i benim .. Allaha 

ş.ükür hiç birinin burnu bile kanamadı. 

di. Kurtuldular. Evim yıkıldı, malım Yıkı lan ev sayısı 2000 i geçiyor! 
Zelzele olduğu saatte hepsi dışarıda i-ı 

mülküm mahvoldu ama ne ziyanı var?., 
Ömer çavuş, kendi bahtlılığı ile, yav • 

ruları ölen diğer köylülerin bahtsızh. H • • k • • t K 1 
ğını hatırlatmamak için çocuklarını u u m e 1%1 ay 
çadırdan pek sık çıkarmıyor.. / 
Şu hissi ~lon adamlarının hepsinde 

lıu:·:::::·:~:;,~7:~~ele mmtaka- ya rd 1 m teş ki 1ôt1 
sının idari merkezine gideceğiz. Çün. 

kü Köşker, zelzelenin bilhassa şiddet- f b h 1 d d • ' 
1i olduğu ve zarar verdiği yirmi köyün se er er a e 1 r. 
nahiye merkezidir. 
Köşkerde zelzele mıntakasını dola

şan doktorlarla buluştuk. Burada 16 
ölü, beş yaralı var. 

Doktorlar, bütün köylerdeki ağır 

yaralıların toplanarak Kmıehir hasta
hanesine götürüldüklerini söylediler. 
Yaraların çoğu ezilme ve tazyikten ol
muştur. Nahıye müdürlüğü binası e
ıı.asıı olarak çatlamış .. 'l'eleton makine
sini bcı.nçeye koymuşlar .. 

Kırşehır, durmadan haber istiyor. 
.Celetonun başındaki jandarma neferi, 
vaziyeti, önündeki notu, her sual so
rana okuyor. Son iki gündenberi Köş
kerden bütün sorulanlar, hep zelzeleye 
aid haberlerdir. Nahiye müdürü B. 
Nazmi, bize son gelen rakamları ver
eli. O saate kadar nahiyenin sekiz kö
yünden malumat gelmişti. 

Burada zelzeleye uğrayan saha hak
kında biraz daha tafısili-t ve rakam a
labildik. Nahiycnın asıl tekasüf ettiği 
Kırşehirin iki nahiyesi olan Kaman, 
935 nüfus sayımına göre 9618 i erkek; 
11.104 ü kadın olmak üzere 20. 722; Köş 
ker 4064 erkek, 4614 kadın olmak üze
re 8.678 nüfusludur. Her iki nahiyede 
56 köy vardır. 

Doktorlardan biri :iU izahatı verdi: 
"- Bu iki nahiyede tekasüf eden 

zelzelede köylerden asgari yarısı ziya
na uğramıştır. Burada ziyan iki mana
dadır: evler yıkılması ve insan kcıyıbı .. 
Çok ı;ükür ki insan kayıbı bütün köy
lerde değildir .. ,, 

Doktor bize bir azı zelzeleye fakat 
büyük kısmı türk köylüsünün hususi
yetine aid hadiselerden bahsetti. Ken
di yarasını iyileştirmek üzere verilen 
ilacı evladının yarasına bol bol koyup 
onu bira nevel kurtarmak için saklayan 
anneleri, kendi mal kayıblarını unuta
rak, can kaybı olan köylere yardana 
koşan köylüleri de anlattı. 
Köşkerde köylüler, Hacı Selimli kö

yünde bir buğday kuyusunun ateş al
dığını söylediler. Yıkılan bir evin ya
nı başında olan bu kuyu, kendi kendine 
yanmaya başlamış .. 

Burada bir de kaynar kızıl su hika
yesi dinledik. Toprağın altından kan 
renginde bir su fışkırmaya başlamış. 
Bunu gören köylü, suyun "içine canlı 
tavuk atılınca beş dakika içinde pişe
cek kadar sıcak,, olduğunu söyledi. Ve 
aradan birkaç saat geçip ikinci gidi-
~inde suyun kaybolmuş olduğunu ila-
ve etti. 

Yine olacak mı? 
yine ol.acak mı ? 

Şimdi zelzelenin tahribler yaptığı 
yukarı mıntakaya doğru çıkacağız. 
Bu mıntaka Kaman nahiyesinin hudu
du içindedir. Zelzelenin yeniden baş
lıyacağı kaygusu, gezdiğimiz bütün 
köyleri sarmıştı. Biz, Köşkerden ay
rıldığımız sıralarda iki evladından bi
rini kaybetmiş, diğerini de toprak al
masın diye bağrına basan bir derdli a
na, yolumuzu kesti ve gene gürlcmek
te olan toprağı işaret ederek: 

"-Gene olacak mı? Gene olacak 
mı?,. diye sordu. 

Ona, nasıl kati bir cevab verebilir
dik? O tabiat ki, kısırlığını hiçe saya· 
rak onu benimsemiş ve çetinliğiyle 
mücadele etmekten zevk duymuf olan 
cevherli bir insan yığınını harab et
mekten çekinmemişti. 

Zümrüd gibi yeşermiş olan yolları 
takib ederek gidiyoruz. Köylüler üç 
gündenbcri tarlalarının başlarına gi
dememişlerdir. Bozkırın biricik incisi 
olan yeşili bile rcnnizlenmiş ve sarar-
mı§ olarak &örüyor gibi1,İh 

(Başı 1. inci sayfada) 

bir faciaya sebeb olmamıştır. 
Kırşehir vilayeti birinci zelzele ile 

bu aon zelzelenin hasarını tesbite de
vam etmektedir. 

Gece aldığımız mah'.'ımata göre zel
zele Köşker nahiyesinde kısa fasıla
larla elan devam etmektedir. 

Nahiyenin merkezi ile harab olan 
bütün köylerinde yıkılan ev sayısı 
2000 den fazladır. Fakat yapılan tah
kikat bu rakamın çok aşacağını tah -
min ettirmektedir. 

Kırşehir valiliğinden gelen malU -
mata göre zelzelenin vilayet içinde az 
çok tahribat yapmadığı kasaba ve köy 
kalmamıştır. 

Düne kadar Köşker nahiyesinin 6 
köyünde 106 ölü defnedilmiştir. ö
lenlerin ekserisi kadın ve çoeukt-ur. 
4 kayıb vardır. Zelzele esnasında çö
ken binalar altında kalarak yaralanan 
lardan 42 si Kırşehir hastahanesine ya 
tmlmıştır. Nahiyenin geri kalan 16 
köyündeki ölen ve yaralananların tcs 
bitine devam olunmaktadır. 16 köy 
de bulunan yaralıların tedavisi ile sı
hi heyet meşgul olmaktadır. 

Kırşehir merkez kazasının 
kiiylerinde ölenler 

Akşamki zelzeleden Kırşehir mer
kez kazasının bazı köylerinde de ölü 
ve yaralı bulunduğu bildirilmektedir. 
Şimdiye kadar gelen malfımata göre 
merkez kazasına bağlı Arablı köyün
de 1 ölü ve 1 yaralı, Avanos kazasında 
b~:_ ölü. tesbit edilmiştir. Bu köylerle 
dıger cıvar köylerde de tahkikata de
vam olunmaktadır. Evelki geceki zel
zele Çorumda da saat 1 de iki dakika 
fasıla ile olmuştur. Bu zelzelenin de 
oldukça zarar yaptığı tahmin edil
mektedir. Şimdiye kadar tesbit olu
na~ vaziyete göre Sungurlu kazasına 
bagh Cogul köyünde 3 samanlık bir 
ağıl, bir oda yıkılmış, Tatlı köyUnde 
de bir ev yıkılmış. enkazı altında ka
lan Ahmed oğlu Süleyman ölmüş ve 
kardeşi Ömer yaralı olarak enkaz al
tından çıkarılmış ve kurtarılmıştır. 
Avcı köyünün camii yıkılmıştır. 

Ankara valiliği Haymana, Şerefli
koçhisar ve Keskin kaymakamlarnı 

kazaları içindeki zelzeleden zarar gö
ren köylere göndermiştir. 

Yozgad, Çorum, Kayseri, Kır~hir 
valilikleri tam teşkilatla zelzeleden 
harab olan mıntakalarda çalışmaları
na devam etmektedir. 

İç Bakanlık tarafından Kırşehir 
mıntakasındaki zelzele mahalline gön 
derilen Mülkiye Başmüfettişi Ali 
Server Köşker'e varmış ve tetkikatı
na devam etmekle beraber yapılan 
yardımlara nezaret etmeğe başlamış· 
tır. 

Diğer taraf tan Kızılaya gelen ma
llı mata göre Kızılay müfettişi mazlfun 
ve beraberinde götürdüğü çadırlar, 

Köşker'e varını~ ve Kızılay esaslı yar
dımları yapmağa başlamıştır. 
Kırfehirden geç vakit aldığımız 

mal<imata göre Kırşehir valiliği Köş
ker köyleri için 1000, diğer köyler i
çin de 500 çadırın gönderilmesini is
temiştir. 

Zelzele mıntakasında 
Zelzele mıntaaksında bulunan An

kara, Kayseri, Yozgad, Çorwn ve Kır
şehir vilayetlerindeki hasarın şimdiye 
kadar tesbit edilen son bilançosuna gö· 
re yıkılan ev sayısı 2061 dir. Hayvan 
zararı şimdiye kadar 12 kuzudur. 

İç bakanlık, zelzele mıntakalarında 
zelzele olup olmadığını bütün vilayet
lerden telgrafla sormuştu. Şimdiye ka
dar 57 vilayetten maliimat gelmi~tir. 
57 vilayetten 19 unda sarsıntı hissedil
mişse de bir hasar yapmamış, 33 vila
yette ise sarsıntı kaydedilmemi'1ir. 5 
vilayette hasar vardır. 

Ha.'Jar olan vilayetler 
Ankara, Yozgad, Kırşehir, Kayseri, 

Çorum, 

Ha~ar olmı)·an viüiyetler 
İstanbul, Niğde, Eskişehir, Sıvas, 

Tokad, Çankırı, Bolu, Kastamonu, 
Konya, Seyhan, Zonguldak, Sinop, Te
kirdağ, Samsun, Maraş, Çanakkale, Gi
resun, Amasya. 

Zelzele olmıya nviliiyetler 
Çoruh, Manisa, İzmir. Denizli, Ba-

r 

Kızıla ya 
Felaketzedeler i~in 
yardımlar 

Türkiye Kızılay Cemiyeti 
Genel Merkezinden : 

Yer sarsıntısından felakete uğ
rayan vatandaşlaruruza yardım 
yapılmak üzere aşağıda isim ve 
adresleri yazılı zevat tarafından 
hizalarında yazılı paralar vezne· 
mize yatırılmı~tır. Bu hayır se
ver zevata gerek cemf'=timiz, ge
rek felaketzedeler namına tcşek· 
kürlerimizi sunarız. 

Lira Kş. 

10 
25 

Albay Sırrı refikası Bn. Zehra 
Hasanpaşa fırını sahibi B. 
Halid Tura. 

37 25 Vehbi Koç müene.csi _. 
mur ve müstahdemleri 
Maktu makbuz mukabilinde 
Manisa saylavı B. Kizuı:ı Na
mi Dur utarafrndan derlenen. 
Devlet demiryollan Tekaüd 
sandığı memurları, 

92 

15 

10 
10 
10 
JO 
ıo 

10 
5 
5 
5 
s 

1000 

1259 25 

Atpa:ıarr esnafından BB.: 
Mustafa Mermerci 
Servet Cansız 
Sabri Toplu 
Kadir Kızılkan 
Ali Şenöz 
Rıza Şahin 
Ömer Balıkçıoilu 
Rıza Kanber 
Hüseyin Çelik 
Yiscf Yüc:ebaı 
Askeri fabrikal~r ~ühendiı, 
memur, usta ve ışçılcri 

.. 

lrlceeir, Mardin, Kocaeli, Ağrı, Mu~ 
Bilecik, Kars, Burdur, Antalya, Muğ
la, Bingöl, Gümüşane, Hakkari, Ela
zığ, Edirne, İsparta, Aydın, Malatya, 
Afyon, İçel, Siird, Bitlis, Van, Erzu· 
rum, Diyarbakır, Rize, Trabzon, .Ec· 
zincan, 'Gazianteb. 

Zelzele mıntakasma bir ilmi 
heyet gönderiliyor 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Maadf 
Vekaleti orta Anadoluclaki büyük zel

zeleyi tcdkik etmek üzere profesörler

den mürekkeb ilmi bir heyetin gönde
rilmesini üniversiteye bildirmi§ ~ 

üniversite fen fakültesi jeoloji ocdL 
naryüsü profesörü isviçreJi B. Pare
jak ile B. Hamid Nafiz Pamir'i bu ite 
memur etmiştir. Heyet deriıal hanZ« 
edecektir. 
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Dış ticaret vaziyetimiz 
hesabları bakiyeleri 

ithalat taahhütleri 
Kliring 

ve kredili 
Türkiye Cumhuriyet Merkez banka

sından alınan hesap hulasalarına göre 
16.4.1938 tarihindeki kliring hesapları 
bakiyeleri ve kredili ithalat için Cum
hüriyet Merkez bankasına verilmiş te
ahhütler yekünları: 

CETVEL: 1 
Tüakiye Cumhuriyet Merkez Banka

aındaki klirinc hesablan borçlu 
balüyeleri 

Memleket Miktarı T. L. 

Avusturya 
Çekoslovakya 

1.504.700 
3.565.200 

Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
lngilte~ 
İepanya 
İsveç 
lav içre 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
Rusya 
Yugoslavya 
Yunanistan 

668.300 
3.614.200 
1.077.800 
9.083.600 

446.000 
1.983.700 

948.000 
71.400 

1.112.500 
878.500 

1.711.900 
966.300 
366.200 
185.100 

CETV°EL: 2 
Kredili ithalat için Cumhuriyet Merkez Bankasma 

verdmiş olan taahüd Jer yekunları 

Resmi daireler Huı;usi ,ahıslar Yek\ln 

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

Almanya 12.967 .148,19 8.541.0•\7 ,43 21.508.195,62 
Avusturya 46.074,00 198,651,18 244.725,18 
Belçika 3.149,00 14.663,09 17.612,09 
Çekoslovakya 513.270,00 333.747,29 847.017,29 
Estonya -,- 21.053,00 21.053,UO 
Finlandiya 170,00 9.139,00 9.309,00 
Fransa 5.011,00 218.374,68 223.385,68 
Hol anda 83.864,00 60.549,00 144.413,00 
İngiltere 338.248,00 519.162,99 857.410,99 
İspanya 14.849,00 6.330,00 21.179,00 
lsve~ 1.742.507,00 272.276,80 2.014.783,80 
ls-viçre 61.305,00 223.926,44 285.231,44 
İtalya 171.089,00 308.664,71 479.753,71 
Macaristan 419.133,68 116.688,16 535.821,84 
Norveç 554,00 58.418,00 58.972,00 
Lehistan 5.997,00 33.936,00 39.933,00 
Yugoslavya 12.515,00 8.554,00 21.069,00 
Yunanistan -,- r 30.652,00 30.652,00 
Rusya 2.744,00 26.817,00 29.561,00 

X ukandaki 2 numaralı ced velde yazılı kredili ithalatın 
vadelerine gö re vaziyetleri 

6 aya kadar vadeli Daha uzun veya ba9ka vadeli 

Resmi daireler Hususi ıı~ Resmi daireler Huıuıi phıslar 

Memleket T.L. T.L. T.L. T.L. --
Almanya 1.237.564,19 4.671. 719,31 11.729.584,00 3.869.328,12 
Diğer mem. 378.673,20 1.512.191;26 3.041.806,48 949.412.08 

CETVEL: 3 
' Muhtelif memleketlerin merkez bankalannda tutulan 

kliring heaabla nndalö alacaldanmız 

Memleket Miktar T. L 

Almanya 
Belçika 
Estonya 
İtalya 
Lehistan · 

(A ve B hesapları) 10.315.100 
3.600 

43.200 
1.706.900 

196.500 

ANKARANIN 
sıhati yerindedir 

(Başı 1. inci sayfada) 
kazada beşer yataklı olmak üzere on
bir dispanser günün her saatinde mü
racaat edenleri muayene ve muhtaçla
ra da eczahanelerinden ilaçları bedava 
verilmektedir. Halkın bu dispanserle
re rağbetleri çoktur. Senede orta he
sapla 30-40 bin kişi buralarda ayakta 
ve 500-600 kişi yatırılarak tedavi gör
mektedir. 

Vilayetin bu mutad sıhi hizmetlerin 
den başka merkezde bulunan bir ıey
yar müvellid tabibi vardır ki kaza ve 
köylerden güç doğuın vakalarında yıl
dırım telgrafiyle haber alınır alınmaz 

hemen hizmete koşar. Bu suretle sene
de birçok analar ve yavrular kurtarıl
maktadır. 

Ankaranın sıhi ihtiyaçları mevcud 
teşkilatla ve ahnan tedbirlerle tatmin 
edilmiş sayllamıyacağı için 1937 yıhn
da tatbikine başlanan üç senelik köy 
kalkınma programında sıhat işlen de 
planlaştuJlmış ve hususi ve umumi 
hela tipleri, çeşme ve subaşları, so 
nakli, çamaşırlık, mezarlık, gübrelik 
tesisi gibi köylülerimizin sıhatlerini 
koruyacak tedbirlere tevessül edilmif, 
tekmil ·köylerin sıhat anket fi§leri 
yapılmıştır. Bu anketin verdiği neti
celere göre hareket edilmektedir. 

Bunlardan baıka köylerde - şimdılik 
500 nüfuslu köylerden başlanarak - u
mwni yıkanma yeri, buğu sandığı 
(kehle itlif ı için) tesisine çahıılmak
tadır. 

yardım ve mütavere evleri tesisi taaav
vur edilmektedir. 

Ankaranm aıhat bakımından dünü
nü, bu gününü ve yarınını itte bu su
retle tesbit edebiliriz. Cumhuriyetin 
merkezi ve vilayetin on bir kazası A
nadolu yübek yaylasının hava l'U'tla
rından da istifade etmektedir. Bu prt
lar ise hemen hemen sabit ve rutubet 
Ankaranın ldeta meçhulü bulunduğu 
için ankaralılar hayatları hakkında 
müsterih olmalıdırlar. Fakat Ankara 
tııb fakültesi ve Nümune hutahaneıi
nin yeni paviyonları da yapılıp yatak 
sayısı bugünkünün birkaç mialine çık
tığı zaman Ankara memleketin eıı sı
hatli yerlerinden biri olacaktır. 

N. B. 

Boluda halka fidan 

datıbhyor 
Bolu, (Hueust) - Geçen yıl Dib

cede teaiı edilmit olan vlllyet fidan
lığından bu yıl 25000 dut fidanı ye
ti9tirilerek paraıız olarak vil_,et hal

kına dağıtılmak bere kazalara 1ön
derilmi9tir. 

Bu yıl ıenitletilen fidanlıla yeni 
aene içinde elma, armut, erik. kiraz, 
dut ve saire olmak UJıere 50 kilo to-
hum ekilmittir. · 

Geçen sene yetlıtirilmlt olan 25000 
aded muhtelif fidan f&f ırtm& makta. 
larına geçirilerek ıelecek aene halka 
dağıtılacak bil' hale ıetirilmeie çalı· 
ııimaktadır. 

Zelzele felaketi 
dolayisiyle 

Metıksaslı Celal 
Bayır arısında · 

19kllen telgraflar 
· (Bqı 1. inci sayfada) 

biuiyatını kabul etmenizi rica ede
rim. 

BafVekil Metaksas 
EKSELANS B. MET AKSAS 

BAŞVEKiL 
ATİNA 

TQrk milletinin maruz blal(eldiii 
mateme dostane iştiriklerinden dola
yı eks~lanslarına hararetle te~ekkür 
ederim. 

Müttefik dost milletten gelen sem· 
pati teminatı bizim için çok kıymet
lidir. Ve bütün türklerin kalbinde en 
derin akis bulacaktır. 

Celal Bayar 
Teessürlerini beyan edenler 
Ankara, 21 (A.A.) - Kırşehir zel

zelesi münasebetiyle Amerika, Alman 
ya ve İngiltere biiyük elçileriyle Nor· 
veç, Çekoslovakya ve Bulgaristan el
çileri ve Sovyet mümessili tahriren 
ve Yugoslavya elçisi de şifahen Hari
ciye Vekili Dr. Aras'a taziyede bu
lunmuşlar ve Dr. Aras da hükümetin 
teşekkürlerini bildirmiştir. 

Bulgar Kıralının teessiirkri 
Ankara, 21 (A.A.) - Bulgar kıra

lı Majeste Boris Sofya Haricinde bu
lunduğu esnada Kırfeh.ir zelzelesi ha
berini almış ve Türkiye sefaretinden 
teessürlerini Cumhur Başkanı Ata
türk'c iblağı iltimasmda bulunmuş
tur. 

Reisicumhurutnuz bulgar kıralmın 
bu pek dostane allkaıından çok müte
hassis olarak kendisine tC1ekkürleri
nin iblağı için Sofya elçimizi memur 
buyurmuşlardır. 

}' ugoslav hii kiimetinin 
ıees.ffİİ rleri 

Ankara, 21 (A.A.) - Yugoslavya 
elçisi B. Ecemoviç Hariciye Vekili
mizi ziyaret ederek Kırşehir zelzele
sinden dolayı Yugoslav hükümetinin 
teeaaüTünU arzeylemiştir. 

Hariciye Vekili Dr. Aras bu hazin 
münasebetle ırhar olunan alakadan 
dolayı doat ve müttefik milletin dip
lomatına hararetle teşekkür eylemi9-
tir. 

Polonya gazeteleri 
dörtler paktının 

dirilmesinden korkuyor 
Var~a, 21 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: İngiliz - italyan anlaş
masının imzası haberini bir nebze ihti
razla kar9ılamış olan Polonya matbu
atı, bugün dörtler misakı projesinin 
yeniden doğmasına fahid olmak kor
kusunu izhar etmektedir. 

Bilhassa hUkümetin organı olan 
Pol&ka Zbrojna gazetesi, italyan siya
seti hakkında alaylı bir tenkid neşret
miştir. Bu gazete, italyan politikasını 
iki yilzlülükle muaheze etmekte oldu
ğu gibi bu polit_ikarun italyan gazete
lerinin iddia ettikleri gibi cihana şa
mil sulhun gayelerinden bambaşka o
lan gayelerini de tenkid eylemektedir. 

Bu gazete, italyan hükümetini Av
rupada muhayyel dört devlet grupu i· 
çinde hakem rolü oynamak istemekle 
muaheze ettikten sonra cıvaya benze
tilmesi kabil olan italyan siyasetinin 
dönekliklerini saymaktadır. 
Sağ cenah muhalifler inin gazetesi o

lan Vieczor Varzavski diyor ki: 
"Şimdiki vaziyet dahilinde bir dört

ler paktı, Avrupaya müstakar bir mu
vazene temin edemez. Mümkün olan 
tek hal sureti, dörtler misakı fikrin
den Polonyayı da içine alacak olan bir 
beşler paktına geçmektir . ., 

Bu muhtelif makaleler münasebeti
le siyasi müşahidler, bu son günlerde 
hükümet gazetelerinin B. Bekin mart 
ayında Romanyaya icra etmiş olduğu se 
yahat esnasında B. Musolininin muma
ileyhe vermiş olduğu teminatı hatır

latmış olduklarını ehemiyetle kaydet
mektedirler. Bu teminata göre İtalya, 
Polonyanın enternasyonal görüşmele
re iştirakini her zaman istiye<:ektir. 

Prenses Elizabet 
on iki yaıını doldurda 

Londra, 21 (A.A.) - Prenses Eli -
zabet, bugün doğumunun on ikinci 
yıldönümünü tesid etmektedir. Pren -
ses, Vindsor şatosunun kendisine aid 
olan apartımanında kıra! ve kıraliçe, 
valide kıraliçe Mari'ye, prenses Mar
gerit Roz ve hali hazırda kıral ve kıra. 
liçenin misafiri olan zatlara bir çay 
ziyafeti vermi§tir. 

Üç günden beri Vindsor §Cltosuna 
birçok hediyeler gelmiştir. Bu hediye
ler, husust bir salona konulmuş olup 
gizli fakat sıkı bir kontrol altında bu -
lundurulmaktadır. 

Ziraat vekili 
enstitüde dün 
tetkikler yaph 

(Başı 1. inci sayfada) 
Jeti müsteşarının iştirak ettiği bir top 
lantı olmuş ve B. Kurdoğlu bu top
lantıda enstitü ve Ziraat Vekaleti teı
kilatı ve zirai kalkınma programı hak 
kında' fikirlerini söylemiştir. 

Bir saat süren bu toplantıda göril· 
9ülen 9eylerin teferruatı hakkında 
mal\lmat alrnamamış olmakla beraber, 
fikir ve intibalarını soran muharriri
mize, enstitü Rektörü, vekil tarafın
dan ileri sürülmüş ve izah edilmiş o
lan fikirlerin, tamamen yerinde ve 
çok olgun düşünceler bulunduğunu 
ve memlekette müsbet bir zirai kal
kınma için en iyi yollar olduğunu ve 
bu arada enstitüyü yalnız ilim ve ted
risat duvarları içinde bırakmıyacak 
işle ve açık hava ile temasa getirmek 
ve dinami1c bir zirai kalkınma planın
da aktif rol sahibi yapmak düşünce
lerine enstitüce takdir ve teşekkürle 
iştirak edilmekte olduğunu söylemiş
tir. 

Vekil, bundan sonra mektebi ve ba
zı dershaneleri dolaşmış ve ders es
nasında talebeye bazı sualler sormuş
tur. 

Ders fasılası sırasında enstitüden 
ayrı1an vekilin etrafında talebe bir 
kere daha toplanmış ve gösterdiği a. 
lakaya teşekkür etmi,terdir. Vekil, 
Kemalist inkılabın ve Türkiyenin en 
hayati ve en şerefli vazifesinin zira· 
atçilere düşmekte olduğunu ve tale
benin, bu vazifeye layık olarak ye
tişmek için, iyi çalışması icab edece
ğini ve Türkiyenin, ilmini toprağa 
tatbik eder, müsbet çalışır ziraatçiye 
ihtiyacı derecesini ve bunlara açtığı 
muvaffakiyet ve şeref ufkunun geniş
liğini izah etmiş ve hararetle alkışlan 
mıştır. 

Ziraat Vekili enstitüden doğru Or
man Çiftliğine gitmiş ve Müdür Bay 
Osman ile uzun müddet görüşmüştür. 

Bundan sonra zirai işletmeler ida
re meclisi Reisi Tah.sin ve Ziraat Ve
kaleti Müsteşarı Naki ile bazı çiftlik 
tesisatını ve yeni inşaatı gezmiştir. 

Ziraat Vekaletinde kendisini gören 
ve çiftlikteki tetkikatı hakkında ma
IUmat istiyen muharririmize Vekil: 

"- Bu modern çiftliği, Atatürkten 
aldığımız gibi muhafaza etmek kafi 
defildir. lnkıllbnnızm ve blıfarıları
nm ana karakteri dinamik oluşları ya-
ni durmadan tekamüle doğru gidişleri 
dir. Onun zamanındaki hızla ve aynı 
istikametlerde ve planlı şekilde inki
şaf ettinneğe mecburuz. Bu istika
mette sarfedilmekte olan ve sarfedi
lecek bulunan mesai için gittim.., de
miştir. 

Enstitü muhitinde şayi olan bir ha
bere göre enstitünün çiftlik sahasına 
nakli bahis mcvzuudur. 

Samsun ziraat bankasmm 

köylüye bir tavsiyesi 

22- 4 - 1938 

B. Henderson Peştede 
Budapette, 21 (A.A.) - İngiliz iş

çi mebuslarından Artur Henderson 
Londradan buraya gelmiştir. 

B. Henderson Budapeştedeki ika
meti emıasmda Naip Horti tarafın
dan kabul edilecek ve Başvekil ve di
ğer siyasi fahaiyetler ve Macar işçi 
partisi mebusları ile ıgörüşecektir. 

B. Henderaon buradan Parise gi
decektir. 

Küçük Deş Haberler 

XMalta - Bay Hor Beli§a teftişle
rine devam etmektedir. Cuma günü ha
reket edecektir . 

X Belgrad - Yugoslavyayı ziyaret 
eden turistlere yeni kolaylıklar göste
rileeektir. 

X Prag - Çekoslovakya da herkesin 
gaz maskesi alması mecburi kılınmıştır. 
XVarşova - Polonya ve Litvanya 

arasında yakında dcmiryolu görüşme
lerine başlanacaktır. 

X BeJgrad - Bay Stoyadinoviç Bul
garistan elçisini kabul etmiştir . 

X Roma - Roma şehrinin kuruluşu
nun 2691 inci yıldönümü kutlanmıştır. 
XVarıova - Polonya Arnavudluk 

nezdine bir elçi gönderecektir. 
X Bükret - Kıral Karolun szhi vazi

yeti düzelmektedir. 
X BerJin - Olimpiyadlar hakkında

ki biiyük film ilk defa olarak gösteril
miştir. 

X Berlin - Alman demiryollan ida
resi 1 mayıstan itibaren bütün şebeke 
üzerinde bilyük tenzilat yapacaktır. 

X Berlin - Alman talebleri balkan
larda bir seyahat yapacaklar, Sofya ve 
Bükreşte mecmua sergileri açacaklar. 

X Roma - Bu yılrn ilk üç ayında 
İtalya 35.770 ton buğday idhal etmŞ
tir. Geçen yıl aynı devrede bu mikdar 
552.637 ton idi. 

Ankara icra Dairesi Gayri Menlml 
Sabt memurluğundan : 
!zalei ~üyudan dolayı satılmasma 

karar verilen ön Cebecide Erdem so
kağında 1016 ada 7 parsel numaralı 

gayri menkul aşağıda yazılı ı}&rtlar 
dairesinde açık artırmaya çıkarılmış
tır. 

EVSAF VE MUŞTEM1LATI 
Arsası 497 metre murabbaı sahasında 

dır. İçinde tavanlı ve tabanlı iki oda 
bir koridor ve bunun üzerinde henüz 
kapı ve pencereleri ve sıva ve bada
nası olmıyan ve yalnız çatısı yapılan 
kısım ile ve kenar ve bölme duvarlar
la pencere ve kapıları konulan ve ta
-n - çat191 ikmal edlhnlyen ü~ ııt-

çık natamam kısımdan ibaret bir ev 
vardır. Ve ağaç ve kuy.usu vardır. Ta
mamına 4928 lira kıymet takdir edil
mi§tir. 

SATIŞ ŞARTLARI 

1 - Satış peşin para ile 26-5-938 
perıembe günü saat 14-16 ya kadar 
dairemizde yapılacaktır. Talipler gay 
rimenkulün satılacak hissesinin yüz
de yedi buçuğu nisbetinde pey akçe
si veya milli bir banka mektubu veya 
teminat olarak kabulü Uizrm gelen 
tahvil vereceklerdir. DellaHye ve ver
giler satı§ bedelinden ödenecektir. 
Tapu harcı ve tahliye masrafları milf

Samsun, (Hususi) - Ziraat bankası teriye aittir. 
köylüler için faydalı bir broşür bas
tırmış ve dağıtmıştır. Bunda, köylü
ye tütün tarlalarının iyi hazırlanma. 

sı fenni şekilde tarif ve tavsiıYe edil
mektedir. Bundan sonra hulasa ola
rak şu tavsiyeler de bulunuyor: 

Makarna imalinde çalııan iı~iler 

800 kilo orta kıymetli tütün meyda
na getirip 300 liraya satmaktansa da
ha az masraf ve emekle 400 kilo iyi 
tütün yetiştirip (600) liraya satmak 
şüphesiz ki daha faydalıdır. Bahada 
ağır yükte hafif suretindeki atalar 
sözünü unutmamalı ve gücünüzün ye. 
teceğinden fazla işe girişip mahsul
larınızı tarlalarda ve ambarlarda peri
şan etmemelisiniz. 

2 - Satış günil artırma bedeli tak
dir olunan kıymetinden mezk\lr hi• 
seye isabet eden miktarın yüzde 75 -
ini bulduğu takdirde Uç defa nida et
tirildikten sonra en çok artırana iha
le olunacaktır. İşbu artırmada yüzde 
75 ini bulmadığı takdirde 10-6-938 cu
ma günü saat 14-16 da yapılacak ikin
ci artırmada en çok artırana ihale e
dilecektir. 

Makarnalarımız memleket 
dışında satılmıya başlandı 

3 - İhale bedeli hemen verilmedi • 
ği takdirde milşterinin talebi üzerine 
yedi güne kadar mehil verilebilecek· 
tir. İşbu müddet içıinde ihale bedeli 
yatırılmadığı takdir6e ihale bozula· 
cak bundan evvel teklifte bulunan ta
libe ihale edile.cek ve almağa razı ol· 

Sel&nik enternıuyonal •ergİ•İn
Je verilen madalya 

jüri tarafından (büyük altın madal
ya) mükifatı verilmiştir. 

Piyasada mamullerini (Aşçıbaşı mazaa yeniden 15 günlilk ikinci bir 
patenti altında satan bu fabrika, gün- ,.--------------~ artırma ile en çok artırana ihale edi .. 
de 4000 kilo makarna imal etmekte- lecektir. Alakadarlar bu gayrimenkul 

Ankara Borsası üzerindeki hak ve iddialarını yirmi 
dir. 60 kadar çalışanı tamamen türk o-
lan bu fabrikanın mamulleri bütün gUn içinde dairemize bildirmeleri ve 
memlekette istihlak edilmektedir. 21 - 4 - 1938 aksi halde hakları tapu sicilli ile sa

bit olmadıkça talepleri dinlenmiye· 
Memleket dışına, bu arada Lübnana, ÇEKLER cektir. 
Suriyeye, Filiatine gönderilen mallar 4 - Artırma şartnamesi 10-5-938 
büyük bir rağbet görmüştür. Selanik Açılıe Kapanı• den itibaren dairemizin 38/29 dosya· 
sergisinde, bu aanat sahasında enter- Londra 629•75 630.- sında herkese açık bulundurulacaktır. 
nasyonal bir töhreti olan birçok ital- Talipler daha evvel gayri menkuliln 
yan firmalarına rağmen birinciliği Nevyork 0.792266 0.791950 • 

Paris 25.1725 25.1625 ımar vaziyetini ve aaireyi ve uırtna· 
alması, makarna, irmik ve şehriyele • Milano 15.0535 15.0475 :r 
. f' r~· hakk d b• f'k" Brüksel 4.697S 4.6960 me ve satış şartlarını görmüş okumuf 

~ıi~ir~e ıs ı .. ı ın a ır ı ır vere- Atina 86.78 86.7460 addolunacağı ilan olunur. 2258 
Cenevre 3.4422 3.4410 

Yüzbin liradan fazla bir tesis ha- Sofya 63.517S 63.4920 
Amıterdam 1 4238 1.4233 

linde çalıpn fabrika, senede iki mil- Prag 22:11160 22.7575 
yon kilo gibi mühim bir buğday ato- Madrfd 12.7034 12.6984 

Bcrlin 1.9682 1.9675 
ku istihlAk etmektedir. Orta Anado- Varşova 4.1970 4.1950 
lunun, bilhassa Konyanın sert buğday Budapeate 3.97 3.9682 

cinsini kullanması buğday mıntakası ::~;::d 1~!:~~~5 1~!:~~!~ 
olan bu çevre için bir iç pazar hare- Yokohama 2.7219 2.7208 
keti doğurmaktadır. Fabrika ken- Moakova 23.80 23.St 

Ankara Oçüncü Sulh Hukuk Mab• 
kemesinden : 

1938 mali yılında her nahiyede (vi
layetin 36 nahiyesi vardır) altı hafta
lık nazari ve ameli derslerle yetiıtiri
lecek "sıhat korucusu .. teıkilatı yapı
lacak ve her nahiye merkeziyle büyük 
köylerde aıhi imdaö-ve iLk acil yardım
lar için ilaç ve saire tedarik olunacak
tır. 

Gelecek senelerde iıe srhat korucu
ları te9kilatı teflllil ve tamim edile
cektir. 

Fidanlıkta diler ııda ve yem n u
nayi nebatlarına ald 100 er metre 
murabbalık tecrilbe maktaları yapıl
maktadır. 

Stokholm 3 0812 3 08 
di benzerleri arasında bir hususiyet · · 

Sellnlk enternasyonal fuarında bi- olarak, doğrudan doğruya kendi 
rlncllili alan pavyonumuzda mamul- vasıtalariyle buğdaydan makarna imal 
lerlnl tefhir eden firmalara, TUrkofis etmektedir. lstanbulda ve memleke
birer te,ekkUr mektubu göndermi§· tin diğer yerlerinde fabrikalar ise, ilk 
tir. madde olarak onu kuJlanmaktadrrlar. 

ESHAM VE TAHVİLAT 

1933 tUrk borcu I 19.55 19.575 
(Vadeli) 

19.52S 19.525 
(Peşin) 

Ankaranın Etimesur nahiyesine bai 
h Yapracık köyünde mukim iken vefat 
etmif olan Oaınan oğlu Mehmedin tc• 
rekesine mahkemece vaziyet ediln:ıif 
olduğundan mirasçıları ve kefaleti ha· 
sebiyle alacaklı ve borçlularının veaai· 
ki resmiyeleriyle beraber bir ay .zar 
fında Ankara üçüncü sulh hukuk ınab• 
kemesine milracaatları ve alacaklarıııl 
vaktile kaydettirmiyenlerin miratÇ1" 

ya ne ,ahsan ve ne de terekeye izafe"' 
ten takib edemiyecekleri ve ibraz ede"' 
cekleri vesika için makbuz iatiyebilr 
cekleri lwumu ilan olunur. (1179) 

..Gelecek senelerde vilayet mıntaka
lara ayrılarak 2·3 seyyar hekim ve Bey 
pazarı, Keakln kazalarında sUd çocuğu 

İki aene milphededen sonra muhit 
ve topraia uyıun ıelenler çolaltıla
rak tohumları halka dağıtılacaktır. 

Fidanlıkta bir bai çubuiu maktala
rı yapılmaktad~. 

.. .. " 
il 

1933 ikramiyeli 
Eraanl 95.- 95.-

- Fuarda bazı firmalarımız ve bu Bu şekilde çalışan fabrika, memleke
arada 16 senelik bir müessese olan timizle beraber Balkanlarda da yok- .._ 
Tahsin Piyale makama fabrikasına tur. ~-------------" .... 2257 



22 - 4- 1938 

H i K A y E 
Hizmetci kız 

1"GZan: Vilhelm Li§tenbeTg Çeviren: Hikmet Tuna 

ULl1S 

i~K·Jll•Z•Jmi 
. Nöbetçi Eczaneler 

Pazartesi : Ankara ,, 
Salı : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Çarşamba : Halk ve Sakarya ,. 
Perşembe : Ege eczanesi 
Cuma : Sebat ve Yenişehir • 
Cumartesi : İstanbul eczanesi 
Pazar : Merkez 

HALK ve YEN 1 
Sinemalarda matineler 

Rergiin 

14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesı 

13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 

ıı.ou 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 

Türkiyenin dış politikası 

9 

Avrupa politikası değişiyor 

Gazeteler, Rmoa'da başlanan fran
sız - İtalyan görüşmeleriyle meşgul 
olmaktadı~. 21.00 

Pazar ve cumartesi günlerinden başka 
H A L K sinemasında hergiin halk 
matineleri: 12.15 

Film değişme giinleri: 
P a z a r t e s i ve C u m a •• 

Lüzumlu Telefon 

Türkler dürüst.ve faydalı işbirliğini 

sevinçle kabul ederler 

Deyli Telegraf diyor ki: 
"Roma'dan gelen haberler, B. Dala

diyenin Fransa ile İtalya arasında, in
giliz - İtalyan anlaŞ:masma benzer bir 
anlaşmaya varmak niyetini güdmekte 
olduğunu bildirmektedir. Bu takdir
de, Avrupa politikasında tam bir d~ 
ğişme vukua gel ecektir." 

Numaraları 

. \ 1 ,,~, 
' "' . 

Yangın ihban: (1521). - Telefon, müra
caat şehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havaga:ı:ı 
Arıza Memurluğu: (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi Te
lefon numaraları: Zincirli cami civarı: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazarı civa
rı: (2806, 3259). - Yenişehir, Havuzba
şı, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaşı: 

31 mart tarihli Pari-Midi gazete
sinde, feci hatalarla dolu bir makale
yi derin bir hayret ve büyük bir tees
sürle okudum. Baknız neler yazıyor: 

" ... Şimdi Türkiye de Alman nüfu
zu altına girmektedir. Alman diplo
masisinin hedeflerinden biri de onu 
Moskovadan ayırmak, Türk _ Rus it
tifakım bozmaktır. Bu hedefe var
mak için tavzif edilen kimdir? B. 
Von Papen, Avusturyayı öldürmüş 
olan ve gelecek hafta Almanyanın 
Ankara elçisi olacak adam... Alman 
mili terlerine gelince; alman tesiri al
tında bir Türkiye, onların nazarınja, 
yalnız Bağdadın anahtarı değil, -
Akdenizde sahili olması itibariyle -
Okranyaya taarruz için ciddi bir yar
drmdır. İl.ive edelim ki 1936 da Al
manya tüı;kiyeye ihracat :y·apan dev. 
letlerin başında geliyordu ... " 

... Türkiye bu esas 
dahilinde güZel 

dostluklar kurm111, 
fakat hiç bir nüfuz 

~tına gİnnemiftir 
YAZAN 

Güven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankm caddesi, Ulus taksi: (1291). 

Otobüalerin ilk ve son 
Seferleri 

Sabah 
İlk 
sefer 

Akşam 
Son 
sefer Jerar Tongas 

Endepandan gazetesinden 

Ufacık tefecik bir kadın ve kimse
~ ehemiyet vermediği bir artist olan 
" zavallı Edit Salla doğar doğmaz, 
senin rolün hizmetçilik olacaktır" di

Ye, her halde kulağına fısıldanmamış
tı. Tiyatro ilanları ele ahndıgı zaman, 
~hıslar listesinde "hizmetçi kız"a göz 
llişince, ötesıni okumaga hacet kalmı
Yordu. Çünkiı, bunun arkasından ba
Yan Salla geliyordu. Ne demeli? Tür
l"' 

otomobili gelip kapı önünde durduğu 
için, sevgilisini uzaklaştırsın diye te
laşla içeri girerek hanımefendiyi ikaz 
ederken, hep ayni kostümle dolaşıyor, 
ses, eda ve tavrı hiç değişmiyordu. 

il Yollardan geçtıkten sonra hayata 
~~kil_ veren mukadderat, insaf nedir 
ılrnıyor. Diktatörce hüküm süren bu 

tll1Jkadderat, en ufak bir itiraza bile 
tahammül edemiyor. 

Bayan Salla, her halde, yalnız ve sa
d_ece hizmetçi kız rolünü oynamak i
S~n bundan yirmi yıl evel tiyatroya in
~16ab ~~emişti. Tiyatro artisti olmak 
evC$ı ıçlerini kemiren bütün genç ka

dınlar gibi, o da hayalinde bir Jan 
d'ark b" ' • ır kıraliçe veya gayet mutena 
;~~-ık tuvaletler giymiş bir bayan ro
. u h ayalinde canlandırmıştı. Halbu
, onun bu hUly-ı. -dece bir kaç yal 

"'ren kasaba turnelerinde gülünç bir 
\kikat olmuş.tu. Fakat bundan sonra 
~un karşısına beklediği büyük saadet 
dikilmişti. Büyük bir şehir tiyatrosu 
bayan Salla'yı angaje etmiş ve onun 
llıukadderatı da belli olmuştu. 

baha ilk piyeste ona hizmetçi kız 
toıu verilmişti. Edi.t Sallr.ı daha gelir 
t.tlrnez kendisine birinci rollerin ve
;1lı:niyeceğini biliyordu. Ve gene bili
b 0 tdu ki, büyük şehirlerde ufaktan 
t aşlarnak ve ya va~ yavaş yükselmek za
ııqreti vardır. Bundan dolayı, kendisi
b e ~erilen bu hizmetçi kız rolünü, o, 

8 ~un kudret ve istidadını harcamak 
,~reti.yle oynuyordu. Bütün rolü esına
c:da __ Sôylediği bir kaç cümleyi, gece 
() n<tuz tekrarlayarak '.alim ediyordu. 
le tıu_ıı bütün derdi. rolimdeki tabiilik
ti dıkkati üzerinde toplamak ve artık 
'-Yatronun hizmetçi ı.u2 rolünden ya
'l;ıı; 

b·~ 1.~ı sryırm:ıktı. Muvaffakiyet çok 
~11YUktü. Lakin, o bu muvaffakiyeti ne 
b·atbuat aleminde ve ne de söylediği 
ırka k . . 

ti) ç elımeye aldınş etmeyen seyır-

İnsanlar, değişmiyen şeylere kendi
lerini uydurmak g~bi akilane marıfeti 
uzun yıllar geçtikten sonra öğreniyor
lar; ancak, insanlardan daha gururlu 
olan taraf, onların şu\irları altın.da giz
lidir. Şuurun altına gizlenen şey ise, 
hiç bir anlaşmaya yanaşmamakta her 
türlü cebri harekete isyan etmektedir. 
Nitekim, sabah ve akşam matineleri 
verilen bir pazar günü idi. Bugün, ba
yan Salla'nın ilk defa kendine güvene
mediği bir gündü. Bugüne kadar onun 
oynamış olduğu yüzlerce hizmetçi ro
lü, kafasının içinde birdenbire geçid 
resmi yapmağa başlamıştı. 
Akşam matinesinde, bir kontun e

vinde yavaşça kapıyı açarak Gloster 
dükünün gelmiş olduğunu kontese ha
ber veren şık bir hizmetçi kızı rolünü 
yapayordu. B9&sa S.U.'ııaaa. t•~ i
çeri girmek ve 

- Kontes, sevgilinizi çabuk dolaba 
sokunuz, 'Gloster dükü geldi, bahçe ka
pısı önünde duruyor, nerede ise içeri 
girecek .... Demek kim bilir aklına ne
reden geldi. Bunu hiç kimse anlaya
mamıştı. Olan olmuştu. Kontes rolünü 
yapan yıldız, apışıp kalmış ve seyirci
lerin homurdanmalarını durdurmak i
çin, 

- Mari, neler söylüyorsunuz? Be
nim hiç bir zaman sevgilim olmamış
tır. Kimi dolaba sokacakmışım? 
Karşılığında bulunmağa mecbur ol

muştu. Bayan Salla da şaşalayıp kal
mış, bir müddet konuşamamış, fakat 
devirdiği çam yetmemiş gibi, 

- Hayır, kontes, hayır, dük'ün gel
diğine hıç şüphe etmeyiniz. Şayet sev
gilinizi görecek olursa, onu olduğu 
yerde öldürür l 

Kendine hakim bir artist olan yıldız, 
- Mari, siz pek bayağı ve utanmaz 

bir kadınsınız 1 Vazifenize nihayet ve
riyorum. Derhal çıkınız! 
Demişti ama, seyirciler de kahkaha

yı koparm19lardı. Vaziyetin kurtarıla
cak tarafı kalmamı§!tı. 

Ulus M. dan K. dere'ye b.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Cankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 

Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 19.00 
Dikmen'den Ulus M. na 8.00 19.30 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.30 21.00 
Keçiören'den Ulus M. na 7.00 21.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 20.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.00 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'denUlus M. na 7.00 23.00 

Cebeci'den As. fabl. ra 7.00 -.-
As. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 

Yenişebir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.10 23.00 

S. pa.zarı'ndan Akköprü"ye 6.45 7.30 
Akki.. .. iJden S. ·pazarı'na 8.00 9.45 
~ U. Meydanı ile İstasyon arasında her 

beş dakikada bir sefer olup tren za-
manlan seferler daha uktıı:. 

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

~ Akş_amları Ulus Meydanından saat 23 
dekı son seferlerle bunların Ulus Mey
danına doııilaled ••n-m•••rm ~ 
•aatlerfne ta&ldfrler. 

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

Tren Saatleri 
Haydarpaşa'ya : Her sabah 8.20.Her• 

akşam 19,15 ve 19,45 
de (sah, perıembe, cu
martesi Toros sürat.) 

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

Diyarbakır hath : Hergiin 9,40 
Zoni'Uldak hattı : " 15.00 
Kınkkale'ye rayotobüs " 16.05 

GÜNDELiK 
" 

Hicri - 1357 
Sefer: 21 

S. D. 
Güneş: 5 08 

Rumi - 1354 
Nisan: 9 

S. D. 
Akşam: 18 56 

beş yıl evel, rolünü hakiki bir hizmet

çi kızı gibi yapmağa muvaffak olan E
dit, bu defa prenses rolünü oynamakta 
hiç güçlük çekmiyordu. 

ProvaJarda, herkes, bayan Salla'nın 
rolündeki tabiiliğe hayran kalmıştı. 

Rolü ufaktı ama, Edit, bir prenses gi

bi yürüyor, konuşuyor, tavır takmma
s.nı biliyordu. 

h: rar_asında kazanmıştı. Yalnız ti
ılat ro -~ırektörü, hiç bir sahnede bu ka
di. ~~kemmel bir hizmetçi kız görme
"e gı~ı söylemek suretiyle kararını 
!~tnışti. Ve bu kararın verildiği ak
ha.1tİc genç bayan Edit Salla'nın .hayatı 
Ctjil 1~daki hüküm kati surette tesbit 

lllt .. ti o :c. 

ı:ı:yn artık sadece hizmetçi kız rolünü 
l!a.ğ Uyordu. Yeni bir pıyesde roller 
yilll ıtılırken, rejisör, hizmetçi kızın 
Ya;: 1 başrna, tabii bir sevkle ··salla" 
lqS •~ordu; programı dizen mürettib, 
l\llla ~krnadan her hizmetçi kızın ya
~i , Salla"yı diziyordu; tiyatronun 
hil:ı ~üşterileri, şahıslar arasında 
t~d etçı rolü kime verildiğini prog
beş }'al aramıyorlardı bile. Bu rol on 

lıa \ hep bayan Salla'ya verildi. 
Cct111 ş angrçta Edit'in bu muameleden 
~ Sıkıldı. Fakat, çar naçar katlan
l'ıcsi .. ~ecburiyetinac idi. Alman sah
ı .. ın en .. k 
r .ı~u . . mu em.mel hizmetçi kızı ol-
'ı::Hs·· ıçın, ona başka bir rol vermeğe 
ı. · Orleri . . . . 
"ilYct E . n sanat hıslerı engeldı. N ı-
~•ıı d'; de her şeyi tevekkül ile 
llc ll:ı'~aga karar verdi. Mukadderat 
'

1
ucadele etmcğe artık takati kal

Ytır tştlı. Kapıyı açıyor, odayı temizli
h ' c efo d" il.atlı bü .. n e ıyor, sofrayı hazırlıyor, 
~ŞU tun rolleri artık uzun uzadıya 
l>ıy0;:edc.? ,tere~d~ds,ü_z . olara~ ya
"etiinı· · Ruyada ımış gıbı, kendısine 
~Otd 19 olan hizmetçi rolünü oynu-

h u. 
.. \.Ol • 

~S c·!erindc, topu topu söylediği '..>ir 
"c düurnıe ~ai~a.?e.ğişiyordu ama, dük 
~ar0 ş~. d Obını yı karş.ilarken veya 

Bu akşam Salla'yı bir daha s;ı.hneye 
sokmamışlar, hizmetçi kılığına soku
lan Statis'lerden bir kız onun rolünü 
bitirmişti. Bu hadiseden sonra sinir 
sarasına tutulduğu için Edit bir oto
mobile bindirilerek evine gönderilmiş
ti. Yatağında hülyalara dalan hizmetçi 
kız, bin bir çeşid şeylerin fantezısini 
yapıyordu. Son on beş yıl içindeki bü
tün hizmetçi kızlar ona randevüler ve
riyorlar, telefon ediyorlar, hokkabaz
lıklar yapıyorlardı. 

Direktörlük odasına gelen hekim, 
bayan Salla'nın gelecek haftalar için
de rol alamıyacağını si>ylüyordu. Di
rektör ise, Salla'ya artık hiç bir rol 
vermek niyetinde olmadığı kanaatinde 
idi. Hekim buna itiraz ederek, Edit'in 
tekrar vazifesini yapabileceğini, yal
nız - Hiç olmazsa kısa bir müddet -
ona hizmetçi rolü verilmemesi lazım
geldiğini, böyle sempatik bir artiste 
ba~ka roller de verilebileceğini söyle
di. 

İki ay sonra Edit yeniden iyileşmiş
ti. Direktörlüğe müracaat etmiş ve ha
kikaten ona artık hizmetçi rolü veril
memişti. Tiyatro hademesinin onun e
vine getirmiş olduğu incecik rol defte
rinde, "Prenses Malanse - bayan Sal
la." yazılı idi. Yeni rolünü eline aldı
ğı zaman, Edit, renkten renge girdi. 
Bu anda o, hakiki hayatta bir hizmet
çi kıza bir prC'ns tarafından evlenme 
teklifi yapılan bir insan vaziyetine 
düşmüştü. 

Ancak daha ilk gece tehlike kendini 

göstermekte t,ecikmemiştı. Piyesin i
kinci perdesınde kalabalık bir sahnede 

burjuva sınıfına mensub bir kadın ro
lünü oynayan artistlerden biri mendi
lini yere düşürmüştü. Bunda, seyirci
lerin dikkatini çekecek bir şey yoktu. 

Fakat, Edit, uzun müddet hizmetçı ro
lünü oynamıştı; sosyal mevkileri ken
disinden daha yüksek olanlara kadar 
gayet hürmetkar davranmak rolü onun 

iliğine işlemişti. İşte bundan dolayı, 
burjuva sınıfına mensub bir kadının 
mendilini.alıp kendisine vermek için 

birdenbire yere eğilmişti. Bunu yapan 

prenses Malanse idi... Seyirciler gül
mekten kırılıyorlardı. Onların bu hali 

Edit'i daha ziyade şaşırttı, ona emni
yetini kaybettirdi. On b~ yıllık hiz

metçilik devri, gözü önünde canlandı. 
Gözleri karardı; bu defa bir prenses 
olduğunu unuttu ve kendini, daha zi

y~de,. ya?lışl.ıilda k~bar bir sosyeteye 
gırım111 hır hızmetçi kız sandı. Onun 
kafasın~n iç.i~e, bir hizmetçi kıza yakı
şık ald~gı gıbı, çıkıp gi?nek düşüncesi 
yerleşt.ı. Sahnede ona yalnız bu düşün
ce ha.kını oldu. Asıl işte ondan sonra 
korkulan şey başa geldi: 

tc~~ ın sancısı tuttuğu için heki
efon ederken ve yaıhud kocasının Çok isti.dadlı olduğu i~in, bundan on 

Prenses, sofradaki çay takımlarını 
bir tepsiye toplayarak sahneden çıka
rıp götürdü. 

Jur-Eko dö Pari gaz.desinde Pietri 
diyor ki: 

Fakat hayır B. Mişel Gorel, B. Von 
Papen'in Almanyanrn Ankara elçili
ğine tayin edilmesi veya Almanyanın 
türkiye ile ticaret yapan memleketle
rin başında gelmesi gibi vakıalar size, 
Türkiyenin "Alman nüfuzu altına" 
girdiğini söylemek salahiyetini ver
mez. Bu korkunç bir yalandır! Ve bu
nu isbat için Türkiye dış politikası 
hakkında son zamanlarda yazdıkları. 
mı burada kısaca hulasa etmek kafi
dir. 

"Romada Kont Ciano ile B. Blon
del arasında cumartesi günü başlayan 
ve devam edecek olan görüşmelerin 

katiyen bir pazarhk zihniyetini taşı
mamasr lazımdır. Evvela güçlükleri 
halledelim, sonra bir büyük el~i tayin 
ederiz." 

B. Pietri'nin elçi olması 
muhtemel 

Epok gazetesinde Donadiö diyor 
ki: 

"Fransanm B. Musolini nezdine 
Dış po1itika hususunda Türkiye iti_ 

na ile tetkik edilmiş ve ciddi surette 
tatbik edilen bir plan tatbik etmekte
dir; Her şeyden önce de büıyük dev
letler karşısında mutlak istiklalini 
muhafaza etmek ister. Fakat, günün 
birinde vesayat şekline girebilecek 
her hangi bir ittifakı aramadan, ken
disine yardım etmek isteyenlerin yar
dnnını istihkar etmez. Türkiye, bu
gün modern rniUetlerin en iyi taraf
larını alarak kendi yurdunda tatbik 
etmiştir; onun yenileşme planı, bü
tün memleketlerin azami terakkileri. 
nin, parlak meziyetlere sahih olan 
tüI'k milleti tarafından mükemmel su
rette temessül edilmiş bir nevi sen
tezidir, denilebilir. 

bir büyük elçi tayin etmesi için 9 ma
yıs Cenevre toplantısını beklememe
lidir. Her halde Fransız hükumetinin 
Romada Fransayı temsil için birinci 
planda hangi yüksek bir şaıhsiyeti ta.. 
yin edeceğini yakında öğreneceğiz. 
Bu zatın, sabLk Milli Müdafaa, Mali
ye ve müstemleke nazırı B. Pietri o
lacağını tahmin ed-~ruz." 

Figaro gazetesinde Romie diyor ki: 
••tngiıt.eren.in "tanıdıfını" er~ bi

zim de "tanımak" mecburiyetinde ka
lacağımız için, bunu şimdiden kendi 
isteğimizle yapmamız her halde çok 
daha iyi olacaktır." 

Görüı.melerin tek hedefi 
Humanite gazetesinde 

ki: 
Peri diyor 

Türkiyenin dış politikası tetkik e
dildiği zaman, derhal hatıra gelen bir 
sual vardır : 

Lozan muahedesi (24 temmuz 1923) 
ve Montrö anlaşması (20 temmuz 
1936), Türkiye hususunda şark mese

lesini kati surette kapamışmıdır? Bu
na müsbet cevab vermek lazımdır; 
şark meselesi o zamana kadar ortaya 
atıldığı şekilde (Büyük Avrupa dev
letlerinin türkiye üzerinde mutlak ta_: 
hakkümleri) bugün mevzuu bahis o
lamaz. Çünkü Atatürk türkiyesi iç ve 
dış bakımdan tam bir istikrara sahib
dir. Türkler, inkilab eserlerine yapı
lan bütün dürüst ve faydalı işbirlik
lerini memnuniyetle kabul etmekte
dir, fakat asla "nüfuz" dan bahsedil
diğini işitmek istememektedirler. 
Yalnız bu tabir bile onların nefretini 
tahrike kafidir. Türkiye, işte bu zih
niyet dairesinde, bütün büyük devlet
lerle, ve bütün diğer devletlerle, hu
susiyle "Balkan Antantı" memleket
lı:riyle sağlam ve samimi kültürel ve 
ekonomik münasebetler tesis etmiş, 
fakat hiç birinin tesir ve nüfuzu altı
na asla girmemiştir. Eğer Fransa, 
Türkiyenin münasebetlerinde pek 
cüzi bir hisseye sahihse, bunun kaba
hati türklerde değil, yeni şartlara in.. 
tibak etmek suretiyle türkiyede birin
ci planda bir rol oynayabileceğimizi 
anlamak istemeyen biz Fransızlarda
dır. 

"Fransızların şurasını bilmesi la
znndrr ki 28 nisan Fransız • İngiliz 
görüşmelerinin, Fransanın, Musolini 
ile bir mukavele akdetmesi için İngil
terenin Fransayı tehdid edişindeki 
aceleciliğin bir tek hedefi vardır ve 
o da İtalyan - Alman kontrolu altın
da bulunacak bir Pirene hududunun 
Fr.ansa için büyük bir fenalık arzet
mediği keyfiyetine Fransayı inandır
maktır. Acaba Fransa buna "inanacak 
mı" bütün mesele buradadır." 

İnglllere 
lngiliz diplomcui•i Fransa-ltalya 
görüımelerini alaka ile bekliyor 

Gazeteler, Fransız diplomasisinin 
faaliyeti ile meşgul olmaktadır. 

Taymis gazetesi diyor ki: 

"Bütün Londra diplomatik mahfiL 
leri, dikkatlerini 28 nisanda Londra
da vukua gelecek olan Fransız _ İn
giliz nazırları görüşmeleri üzerine 
çevirmiş bulunmaktadır. Fransa tara
fından Romada yapılan ve Fransız -
İtalyan anlaşması ümidlerini fazla
laştıran .teşebbüs burada büyük bir 
memnunıyetle karşılanmıştır. Fran
sız nazırlarının Londr'-YI ziyareti ise 
elde. edilen kazançları takviye edecek 
mahıyette görülmektedir." 

Fransa, lngilterenin müttefiki 

Şiddetli Çemberlayn taraftarı ve 
ayn_ı_ zamanda infi~dcı politika mü
dafu olan Deyli Ekspres Fransız -
İ~gili: .a~ked anlaşmasının takviye e
~11~.cegı?ı .. habe.r verirken Fransa için 
muttefık kelımesini kullanmaktan 

çekinmemektedir. 

Sovyetlerbirliği, İngiltere, İtalya 
ve Almanya, türkiyeye karşı, politi
kalarını tamamiyle değiştirmekle, bu
rada ehemiyetli bir ekonomik iş saha. 
sı bulacaklarını iyice anlamışlardır. 
Bilhassa Almanya, bu hususta çok fa
al davranarak, türkiyenin ekonomi 
hayatında birinci safta yer almakta 
gecikmedi; fakat Almanya bu "işbir
liği" ni her hangi bir "nüfuz" şekline 
koymaya kalkışırsa, Almanların hata
larım anlamakta gecikmiyeceklerini 
iddia edebiliriz. 

Fransa 
Görü§meler pazarlık mahiyeiin

de olmamalı 

Gazeteler, komanterlerini gene 
Fransız - İtalyan münasebetlerinin is-
tikbaline tahsis eylemektediı'. • 

Bu gazete ezcümle diyor ki: 
"Fransa için · müttefiklerimiz diyo· 

ruz. Zira B. Çemberlayn, mukaddera.. 
tımızı her zamankinden daha ziyade 
kuvvetle Fransanın mukadderatına 
bağlaınağa karar vermiştir. Fransanın 
dahilde birlik kuramaması keyfiyeti 
üzerine hesablarmı kuran Fransız 
düşmanları, büyük bir hayal inkisarr
na doğru gitmektedir. Çünkü Fran
sızlar bir harb kar,ısrnda, kralcılar

dan komünistlere kadar bir teık adam 
gibi 

Anlaşmaya Almanyanın da gir• 
mesine gayret olunacak 

Deyli Herald diyor ki : 
"Halen imzalanmış olan ingiliz - İ

talyan ve yakında imzalanacak bulu
nan fransız - İtalyan anlaşmalarından 

sonra, Almanyanında bu anlaşmalara 

iltihak etmesi için çalışılacak ve bu 
takdirde bu anlaşmalar, bir "dörtler 
paktı" mahiyetini alacaktır. B. Çem
berlayn, ingiliz - alman görüşmelerine 
başlamak fikrinden caymış değildir. 

B. DaJadiye de uzun zamandan beri, 
bir fransxz - alman anlaşmasına taraf
dar bulunmaktadır. Her halde bu me

sele, fransız nazırlarımi Londrayı zi
yaretleri esnasında yapılacak görüş

melerin esas mevzuun uteşkiI edecek
tir." 

Almanya 
'' Anlaımayı sempati ile 

selamlarız" 

İngiliz - İtalyan anlaşmasından 

bahseden Fölkişer Beobahter diyor 
ki: 

"Biz almanlar, bu anlaşmayı büyült 

bir sempati ile selamlarız. Zira bu an

laşma, Roma - Berlin mihveri ile ifa
desini bulan Alman • İtalyan dostlu

ğu gibi, Avrupa sulhuna doğru giden 
yolda ileriye atılmış bir adımdır. Ba 
anlaşmanın nasyonal sosyalizm dış 

politikasının Avrupa sulhuna yardım 
için kullandığı iki taraflı ve doğru
dan doğruya görüşmelerle vücude g~ 
tirilmiş olmasından dolayı da mem
nuniyetimizi gizlememektedir. Ce

nevre kollektif usulünün meydana 
getirdiği Akdeniz havzası anlaşmaz
~ığmr bugün ancak bu usul sulh yolu 
ıle halledebilmiştir." 
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Diinkii çapraz kclimt'lcrin 
halledilmiş şekli 
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Soldan sağa: 
1- Tahta kesme aleti. 
2- Fena değil - kışın sabahları sıcak içilir 
3- B~Y~J,?.;-ıd~~ -:.~aş~n.ın kısaltılmış şekli 
4. Buyugun kuçuge ıyı muamelesi • 
5- Yabancı. 

6- En yüksek mahkememiz. 
7- Saati düzeltmek. 
8- Vahşi bir ~al'.'v~n - eldeki eşya. 
9- Tavır - zehı:lı sıyah bir hayvan, sokar. 
Yukandan aşagıya: 
1- Eski paşalar tepesi. 
2- Nida edatı - İsim. 
3- U~ul - Es~i Mısırda giınel) tanrısı. 
4- Bır erkek ısmi. 
5- Teessüf. 
6- Bir kadın ve erkek ismi - yapışkan bir 

madde. 
7- Yabancı - sevgili. 
8-Arkadaş - bir kız ismi. 
9- Radvonun .,R,.ç:;ni viılııoa .. ı ...... . ıa_. 
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ESMİ i LAN LA R [~!~~~~~~] 
Yazlık elbiselik kumaş ahnacak 

larla ihale giin ve aaatmıd-~ 

müracaatları itan olunur. (1054) 211'9 

Mamul kaput alınacak 
Orman Koruma Genel Komutanlık 

Sabn Alma Komisyonundan : 
Elektrik tesisatı 

Edremit su iıi eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden : 
Edremite 10.9 kilometre mesafeden 

su isalesi kaptaj ve maslaklar inşaası 
su deposu t amiri şehir şebekesi yapıl
ması ve müteferri malzeme tedariki 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur . 

1 - İşin muhammen bedeli 5i390 !i
ra 38 kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname, 
proje vesair evrakı 287 kuruş mukabi
linde Dahiliye vekaleti belediyeler i
mar heyeti fen şefliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 30. nisan 1938 tarihine 
rastlayan cumartesi günü saat on birde 
Ankarada Dahiliye vekaleti binasında 
toplanacak belediyeler imar heyetince 
yapılacaktır. 

4 - E ksiltmeye girebilmek için is
tekliler in aşağıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar kom:s
yon reisliğine t eslim etmiş olmaları 

lazımdır: 
A - 2490 sayılı l:<:rtunun 16 ve 17 in

ci maddelerine u. gun lira 4145,52 ku
ruşluk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayın etti ğ i vesikalar , 
C- Kanunun dördüncü maddesi mu· 

cibince eksiltmeye g irmeye bir man i 
bulunmadığına dair imzalı bir mektup, 

D - Belediyeler imar heyeti fen şef-
liğinden münakasaya girmek için a la
cakları vesika. 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reiııliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
. tuplaruıın iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona gel
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak is
ti yenlerin belediyeler imar heyeti fen 
şefliğine müracaat etmeleri. 

(990) 2078 

Sıhjat. bakanhğı . 
.. . .. :,· ·.)" . . . \ 

Liburatuvar malzemesi ahnacak 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mektebi 

Sabn Alma Komisyonundan : 
ı - Muhammen bedeli 1917,50 lira 

roıan 20 kalem laboratuvar malzemesi 
30.4 938 cumartesi günü saat 11 de a· 
çık eksiltme suretiyle satın alınacak

~rr. 

2 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin 
% 7 .5 üzerinden teminatı hudud ve sa· 
hiller sıhhat umum müdürlük veznc
ı;jne yatırmaları lazımdır. 

3 - Şaı tna.-ne her gün muhasib mu
~emedliğınclen meccanen temin edilir. 

(1060) 2133 

G mrük. ve inhisarlar B. 

Demiryol Baskülü ahnacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

1 - idaremizin İzmir şarab ima-
lathanesi için şartnamesi mucibince 
2000 kilo tartma kabiliyetinde bir a
det demiryol baskülü pazarlıkla sa

tın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli 2500 lira 
ve muvakkat teminatı 187 ;50 liradır. 

III - Eksiltme, 2.V.938 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat 14 de 

Kabataşda levazım ve mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapıla

caktır. 
IV - Eksiltmeye iştirak etmek is

tiyen firmaların fiatsız teklif mek
tublarını münakasa gününden 3 gün 
evveline kadar inhisarlar müskirat 
fabrikalar şubesine vermeleri ve tek-

isteklilerin 1225 lira 41 kuruş muvak
kat teminat parası vermeleri lazımdır. 

IV - İsteklilerin, keşif, şartname ve 
projeleri 82 kuruş bedel mukabilinde 
İstanbulda İnhisarlar umum müdür
lüğü tuz fen şubesiyle Ankara ve Er
zurum baş müdürlüklerinden alabilir
ler. 

V - Eksiltmeye girebilmek için is
teldilerin müteahhitlik vesikasını ve 
onbin liralık buna benzer inşaatı iyi 
bir surette yaptıklarını isbat edecek 
vesikaları ibraz etmeleri şarttır. Ve is
teklilerin münakasa ve ihale kanunun
da gösterilen şerait ve evsafı tamamen 
haiz olmaları lazımdır. 

VI - Teklif mektupları mumla mil· 
hürlü olduğu halde yukarıda ikinci 
maddede yazılı saatten bir saat eve! 
Erzurum inhisarlar baş müdürlüğü ek
siltme komisyonu riyasetine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların da bu saatte 
komisyonda bulunmaları lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edi!· 
mez. (1983-1036) 2088 

MamUI yatak kıhfl ahnacak 
MM. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan: 
1) 2000 adet mamul yatak kılıfı a -

çık eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 4000 lira o

lup ilk teminat parası 300 liradır. 
3) İhalesi 5 mayıs 938 perşembe gü

nü saat 10 dadır. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa

yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgelerile ihale gün ve saa
tinde M. M. V. satın alma komisyo
nunda hazır bulunmaları. (1099) 2241 

Kaputluk kumilı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis -

yonundan: 
1 - Bir metresine tahmin edilen fi

at (630) kuruş olan (20500) metre kur
şuni kaputluk kumaş kapalı zarf usl!
liyle satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi (646) kuruş bedel 
mukabilinde her gün M.M.V. satın al
ma komisyonundan alınabilir. 

3 - İlk teminatı ( 7707) lira 50 ku
:ruştur . 

4 - İhales i 28 - n isan - 938 perşembe 
günü saat on birde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı vesikaları ilk teminat
lariyle birlikte teklif mektublarını i
hale saatinden en az bir saat evvel M. 
M.V. Satın alma komisyonuna verme
leri lazımdır. 

(1024) 2081 

Yııhk elbiselik ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1) 23.000 metre yazlık elbiselik ku

maş kapalı zarfla eksiltmeye konmuş
tur. 

2) Tahmin edilen bedeli 13.800 lira 
olup ilk teminat paraı.ı 1035 liradır. 

3) İhalesi 4 mayıs 938 çarşamba gü
nü saat 11 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle teminat ve teklif 
mektuplarını ihale gününde en geç bir 
saat evetine kadar M. M. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (1124) 2245 

Kundura alınacak 
M. M. V cki.leti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Her bir çiftine tahmin edilen 

fiyatı ( 470) dört yüz yetmiş kuruş o
lan 25.000 ila 30.000 çift kundura ka· 
pah zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. 

2 - İhalesi 2fi. 4. 938 salı günü saat 
liflerinin kabulünü mutazaınmın vesi

ka almaları lazımdır. 
15 tedir. • 

3 - İlk teminatı (8300) sekiz bin 
Uç yüz liradır. V - İsteklilerin pazarlık için ta

yin edilen gün ev saatte iV üncü 
maddede yazılı eksiltıneyc iştirak 
vesikası ve % 7 .5 güvenme paralariy
le birlikte yukarıda adı geçen komis· 
yona gelmeleri ilan olunur. 

(2025/ 1077) 2176 

Muhtelif inşaat 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

4 - Evsaf ve şartnamesi (705) ku
ruş mukabilinde M. M. V. satın alma 
komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektublariyle birlikte ihale 
saatından en az behemehal bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

(949) 1979 

Pamuk (Orap ipliği ahnacak 

5 - Evsaf ve şartnamesi 231 ku
ru~ mukabilinde her gün ö~leden 
sonra M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve te
minatiyle birlikte belli gün ve saatın
da M. M. V. satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (1152) 2347 

Kapalı zarfla münakasa 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 

1 - Dikim evlerinde birikmiş olan 
46643 kilo yünlü kırpıntı ve 15178 kilo 
pamuklu kırpıntı ve 45289 kilo haki 
pamuklu kırpıntı için kırpıntı ve ima
liye ücreti verilmek suretile çamaşır -
lık bez, battaniye ve elbiselik kuma~ 
ve kaputlu kumaş alınmak Üzere ka
palı zarfla münakasası 3 mayıs 938 sa
at 15,30 da Tophanede levazım amirli
ği satın alma komisyonunda yapıla

caktır. 

2 - Hepsinin tahmin bedeli 22613 
lira ilk teminatı 1696 liradır. Şartname 
ve kumaş nümuneleri komisyonda gö
rülebilir. Kırpıntılar yalnız milli fab· 
rikalardan isteklilere ayrı ayrı ihale 
edilebilir. Kanuni vesikalarile teklif 
mektublarını ihale saatinden bir saat 
evel komisyona vermeleri. (1114) 

2242 

9 kalem eşya 
ah nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - 1938 yılında Harp okulundan 
yarsubay çıkacak okurla r için aşağıda 
cinsleri ve mikdarları yazılı eşyaların 
hizalarında gösterilen günlerde eksilt
meleri Ankarada Harp okulunda müte· 
şekkil komisyonda yapılacaktır. 

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

S - Ekailtnıeyc iıatirak edecekler 
muayyen gün ve saatinden asgari bir 
saat evel teklif ve teminat makbuzla
riyle mektuplarını ve vesikalarını ko
misyona vermiş olacaklardır. (1110) 

İlk Mik-
Eşya 
cinsi 

Elbise 
Kaput 
Çizme 
Manevra 
kemeri 
Sırma ke
mer kılıç 
Matra 
Battaniye 
Sandık 
Portatif 
karyola 

Eksiltme teminat tarı 
tarihi Saati Lira Kr. adet 

25.Nisan.938 9 2757 1050 
25.Nisan.938 14 2757 ,. 
26.Nisan.938 9 1103 ,, 

.. ,, " 11 

.• •• ,, 14 
27.Nisan.938 9 
.. ,, ,. 14 
28.Nisan.938 9 

197 

1260 
197 

1103 
552 

.. .. .. 1'4 630 
2215 

.. 
,, 
H 

" 
" .. 

Koyun eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al· 

ma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon müesseseleri 

için 50.000 kilo koyun etinin kapalı 
zarfla eksiltmesinde talih çılonadı

ğından 26 nisan 938 saat 15 de pazar
lıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 22500 lira 

Orman KOM11Da. Genel Komutan
lık Satm Alma Komieyonlmdan: 

1 - Orıman koruma genel komutan
lık kıtaJQrı ihtiyacı için 34909 ila 
42345 metre yazlık elbise kumaş.x ka
palı zarf usulü ile ihalesi 28 nisan 938 
perşembe günü saat 10 da Ankarada 
Yenişehirde komutanlık binasındaki 

satın alma komisyonunda yapılacak

tır. 

1 - Orman koruma Genel komutan
lık kıtaları ihtiyacı için (3200) adet 
mamul kaput kapalı zarf usulü ile iha
lesi 29 nisan 938 cuma günü saat 10 da 
Ankarada Yenişehirde komutanlık bi
nasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

Devlet Demiryollan Umumi lô'
resinden: 

Muhammen bedeli 4906 lira olan Atı· 
kara gar yanındaki gazino bahçesiyl.c 
~ydanın elektrikle tenviri'llil aid t~ı· 
satın yapılması 3.5.38 salı günü saat ı5 
de ikinci işletme binası içindeki ktY 
misyon tarafından açık eksiltme uscrl' 
ile ihale yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 28784 lira 75 
kuruş ve muvakkat teminatı 2159 lira 
25 kuruştur. 

3 - Şartnameler l lira 45 kuruş mu
kabilinde satın alma komisyonundan 
alınabilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde yazı
lı vesikalarla beraber teklif mektuola· 
rını ihale saatından bir saat eveline ka
dar komisyona vermeleri ilan olunur . 

(1050) 2115 

1600 takım yaxhk elbise 
Orman Koruma Genel Komutan

lık Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Orman koruma genek komutan

lık kıtaları ihtiyacı için 1600 takım 

yazlık elbise kapalı zarf usulü ile i
halesi 28 nisan 938 perşembe günü saat 
15 de Ankarada Yenişehirde komutan
lık binasındaki satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 8240 lira ve 
muvakkat teminatı 816 liradır. 

3 - Şartnameler her gün parasız o
larak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde yazı

lı vesikalarla beraber teklif mektubla
rını ihale saatından bir saat eveline ka· 
dar komisyona vermeleri ilan olunur. 

(1055) 21~G 

Çamaş1rhk bez ahnacak 
Orman Koruma Genel Komutanlık 

Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Orman koruma Genel komutan

lık kıtaları ihtiyacı için (21052) metre 
çamaşırlık bez kapalı zarf usulü ile i
halesi 29. nisan. 1938 cuma günü saat 
15 de Ankarada Yenişehirde komutan
lık binasındaki satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (5052) lira 
( 48) kuruş ve muvakkat teminatı (379) 
lira kuruştur. 

8 - rtnaınclcr .atın akna komis-

yonundan alınabilir. 
4 - İsteklilerin şartnamesinde ya

zılı vesikalarla beraber teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat eveline 
kadar komisyona vermeleri ilan olu-
nur. (1069) 2149 

Çorab ahnacak 
Onnan Koruma Genel Komutanlık 

Sabn Alma Komisyonundan : 
1-Orman koruma 'Genel komutan

lık kıtalarx ihtiyacı için (13400) çift 
tire çorap açık eksiltme ile ihalesi 30 
nisan 938 cumartesi günü saat 12 de 
Ankarada Yenişehirde komutanlık bi· 
nasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhanunen bedeli (3216) lira 
kuruş muvakkat teminatı (241) lira 
20 kuruştur. 

3 - Şartnamesi hergün parasız ola
rak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat 
makbuzu ve §artnamesindeki vesika -
larla ihale gün ve saatinde komisyo -
na müracaatları ilan olunur. 2152 

2 - Muhammen bedeli (28800) lira 
kuruş ve muvakkat teminatı (2170) 
lira kuruştur. 

3 - Şartnameler her gün parasız 
olarak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde ya
zılı vesikalarla beraber teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evetine 
kadar komisyona vermeleri ilan olu-
nur. (1073) 2153 

9600 çift fotin alınacak 
Orman Koruma Genel Komutan 

lık Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Orman koruma genel komutan

lık kıtaları ihtiyacı için 9600 çift fo
tin kapalı zarf usulü ıle i!ıa lcııi 29.4.938 
cuma günü saat 11 <le Ankarada Yeni
şehirde komutanlık binasındaki 8atın 

alma Jcomı:ıyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 45120 ;ira ve 
muvakkat teminatı 3384 liradır. 

3 - Şartnameler 2 lira 25 kuruş mu
kabilinde satın alma komisyonundan 
alınabilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde yazı
lı vesikalarla beraber teklif mektubla
rını ihale saatından bir saat eveline ka
dar komisyona vermeleri ilan olunur. 

(1051) 2116 

Ka~lftluk kumaı ahnacak 
Orman Koruma Genel Komutan

lık Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Orman koruma genel komutan

lık kıtaları ihtiyacı için 8736 - 13104 
metre kaputluk kumaş kapalı zarf usu
lü ile ihalesi 29.4.938 cuma günü saat 
10 Ankarada Yenişehirde komutar.
lrr binasındaki satın alma komisyo
ııunda yapılacaktır. 

~ - Muhammen bedeli beher nıctre
si 3 lira 10 kuruş ve muvakkat temina
tı 3046 lira 68 kuruştur. 

3 - Şartnameler 2 lira mukabilinde 
satın alma komisyonundan alınabilir. 

4 - isteklilerin şartnamesinde yaz1-
lı vesikalarla beraber teklif mcktubla
rını ihale saatından bir saat eveline ka-

dar komisyona vermeleri itan olunur. 

(1052) 2117 

Vakıflar Umum Md. 

Bu işe girmek istiyenlerin 368 lir"' 
hk muvakkat teminat vermeleri voe 
nunun tayin ettiği vcsaikle resmi gas 
tenin 1.7.937 g. ve 3645 No. lu sayısıınc:l! 
neşredilen müteahhitlik vesikasiy1 
birlikte eksiltme günü saatine kad 
komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartname, plan ve feıtJl 

şartnamesi 2•. inci işletme kalem· 
gösterilmektedir. (1133) 2247 

Demir köprü yaphnla<ak 
D. D. Yolları Satın Alına Koaaİ1 

yonundan: • 

Muhammen bedeli 26000 lira o23l 
Kayseri - Sıvas hattı üzerinde lan. 5S 
de yapılacak demir köprü 2-6-19.;: 
perşembe günü saat 15 de kapalı 
usulü ile Ankarada idare binasın 

ihale edilecektir. 
Bu işe girmek istiyenlerin 1950 ı' 

ralık muvakkat teminat ile kanunu 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa mü 
ahhitlik vesikası ve tekliflerini ayf. 
gün saat 14 de kadar komisyon rei 
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (130) kuruşa Anka 
ve Haydarpaşa veznelerinde satılma 
tadır. (1092) 2252 

Tahmil ve tahliye münakasası 
Devlet Dcmiryollan Umumi lda 

sinden : 

Ankara deposuna (31.5.1939) sonu 
kadar gelecek takriben (30.000) t 

maden kömürünün boşaltılması ve 
kinelere yükletilmesi i§i (29.4.938) c 
ma günü saat (15) de ihalesi yapıl 
üzere kapalı zarf usul üile eksiltme 
konulmu~tur. Muhammen 
(5.700) liradır. Bu işe girmek istey 
!erin ( 430) liralık muvakkat temiıı 

yatırarak kanunun tayin ettiği vesi 
ve beyannameleriyle birlikte ayni g·· 
saat (14) kadar 2 No.lu komisyona 
racaatları llzımdır. Şartname.:- nı 

kavele projeleri komisyonca parasız 

!arak gösterilmektedir. (1047) · 21 

Çam kereste ahnacol 
D. D. Yolları Satın Alma K 

yonundan : • 
Hamam tamir ettirilecek Muhammen bedeli 128.555,23 

olan takriben 2912,139 metre mi 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden : muhtelif çam kereste 3~5-1938 
Ankarada vakfa aid Şengül hama- günü saat 15,30 da kapalı zarf usll 

mında keı;f i mucibince yaptırılacak ile Ankarada idare binasında satırı 
763 lira 40 kuruşluk tamirat pazarlık lınacaktır. 

suretile müzayedeye konulmuştur. İ- Bu işe girmek istiyenlerin 7.677 
halesi 25.4.938 pazartesi günü saat 15 liralık muvakkat teminat ile kanuıı 

de yapılacaktrr. Talihlerin o/o 15 te- tayin ettiği vesikaları ve nafıa mii 
minat parasiyle birlikte vakıflar u- ahhitlik vesikası ve tekliflerini a} 

··d·· 1 .. v.. • d . . d gün saat 14,30 a kadar komisyon re 
mum mu ur ugu ınŞ:aat aıresın e 

1
.• . 

1 
-

1
1' d 

·· kk.l k . ıgıne verme erı <ızrm ır. 
muteşe ı omısyona müracaatları. Şartnameler (643) kuruşa Anki! 

(1167) 2350 ı Haydarpaşa, Eskişehir ve İzmir .; 
-----------------'· nelerinde satılmaktadır. (1108) 22 

Balast münakasası 
Devlet Demiryolları Satın Alma Komisyonundan : 

ilk ttminatı 1687 lira 50 kuruştur. 

3.200 adet kilim ahnacak 
Birinci işletme mıntakasında aşağıda mevkii, mikdar ve munammcn 

deli yazılı Balast kapalı zarf usuliyle münkasaya çıkarılmıştır. E~il~. 
9. 5. 938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 16 da Haydarpaşada gar 11' · 
nası dahilinde birinci işletme eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

Şartnamesi komisyonda görülür. Ka
nuni vesika ve teminatla komisyonda 
bulunulması. (1158) 2349 

Maden Tetkik ve Arama Ensti
tüsüne afağıdaki evsafı haiz 

Topoğraflar 
ah nacaktır 

Maden Tetkik Arama Enstitüsün
den: 

1 - En az 500 hektarlık arazinin 
başlı başına nirengisini tesis ve hesab 
etmiş, plançete veya takeometre ile 
ınünhanili haritasını yapmış bulun
mak. 

2 - Merkezde yapılacak müsabaka
da muvaffak olmak, 

3 - Sıhi vaziyeti müsaid bulunmak, 
4 - Merkez Ankara olmak üzere 

Türkiyenin her tarafında seyyar hal
de iş görmeyi, icabında yeraltı ölçüle
ri için ocaklarda çalışmayı teahhiid 
etmek. 

Onnan Koruma Genel Komutanlık 
Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Orman koruma 'Genel komutan
lık kıtaları ihtiyacı için 3200 adet ki
lim kapalı zarf usulü ile ihalesi 29 ni
san 1938 cuma günü saat 11 de Anka
rada Yenişehirde komutanlık binasın
daki satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli (11000) lira 
kuruş ve muvakkat teminatı (825) lira 
kuruştur. 

3 - Şartnamesi hergün parasız ola
rak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde ya
zılı vesikalarla beraber teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat eveline 
kadar komisyona vermeleri ilan olu-
nur. (1074) 2154 

Yalak ve yashk kıhfı ahnacak 
Orman Koruma Genel Komutan

lık Satın Alma Komisyonundan : 

İstekliler eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat ve evrak 
vesaikle teklif mektublarının eksiltme günü saat 15 e kadar komisyon 
isliğine verilmesi lazımdır. 

İstekliler bu hususdaki yeni ~artname ve yeni mukavele projelerini Bil~ 
darpaşa Yol Baş müfettişliğinden parasız olarak almalıdırlar. 

Metre mikap Muhammen Muvakkat t 
İhale edilecek ihzar bedeli bedeli minat mikdıJ 

Balastın mevkii mikdar kuruş Lira Ku. Lira l{ı.I· 
Klm. "147-150" 15 bin M3 130 19500 00 1462 50 

(2226/ 1170) 2352 

l ktlem kereste ahnacak 
L . .:i:ıtın Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedelleriyle muvakkat teminat, cins, mikdar ve eb'adı ııf 
ğıda yazılı üç liste muhteviyatı çam kereste 3-5-1938 salı günü saat ı5· 
den itibaren liste sırasiyle ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere kapalı zarf 
suliyle Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her listeye aid muvakkat teminat ile ka 11 

nun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve teklifle'' 
aynı gün saat 14.45 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. I - Erzurum inhisarlar baş müdül'

lüğüne bağlı Malazgirt kazası dahilin
de Sarayak tuzlasında 7211 lira 98 ku
ruş bedclı kesifli bir ~darehane, 3325 
lira 22 kuruş bedeli kcŞifli bir çatı ai · 
tında ikişer odalı iki aile evi ve 5801 
lira 77 kunış bı:deli keşifli 600 tonluk 
bir tuz anbarı kapalı zarf usuliyle top
tan mlinakasaya konmuştur. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko.dan : 

1 - Müteahhidin nam ve hesabına 
(30000) otuz bin kilo pamuk çorap 
ipliği münakasaya konulmuştur. 

5 - Mevzu sistemlerimize göre ve 
mevcud aletlerimizle arazide en fazla 
üç ay muavin olarak çalışıp bu müddet 
içinde göstereceği liyakat ve vereceği 
randıman derecesine göre asli memu
riyete alınmayı, muvaffak olamadığı 
takdirde bir guna istekte bulunmama
yı kabul etmiş bulunmak. 

1 - Orman koruma genel komutan
lık kıtaları ihtiyacı için mamfil 1600 
adet yatak ve yatak ve yastık kılıfı 

açık eksiltme ile ihalesi 29.4.938 cu -
ma günü saat 14 te Ankarada Yenişe -
hirde komutanlık binasındaki satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarr 
şada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, Eskişehir ve lzmirde İdare mağaııJ 
rından dağıtılmaktadır. 

Liste 
No. 

"~ Muhammen Muva 1 
bedel t:n;~~ıı j 

II - İhale, 25.ıv.1938 tarihine rast
layan pazartesi günü saat 14 de Erzu
rum inhisarlar başmüdürlüğünde mü· 
teşekkil komisyonda yapılacaktır. 

111 - Eksiltmeye girebilmek için 

2 - Beher kilosu tahmin edilen fi. 
ati (153) yüz elli Uç kuruş 75 santim

dir. 
3 - İlk teminatı (3459) üç bin dört 

yüz elli dokuz lira 38 kuruştur. 

4 - İhalesi 12.5.938 perşembe günü 

saat 11 dedir. 

İsteklilerin bonservisleri ve müsbit 
varakalariyle birlikte 15.5.1938 e ka
dar Maden tetkik ve arama EnstitüsU-
ne müra<:aatları. 2262 

2- Muhammen r"deli 3200 lira mu
vakkat teminatı 240 liradır. 

3 - Şartnamesi her gün parasız olcı
rak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin ~uvakkat teminat 
malobuzu ve ,artnamesindeki vcaia-

1 

2 
3 

Cinsi 

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

Takribi M 3 Lira~ 

64185.17 4459·~6 1425 - 107 

926 - 392 41687.64 
560 - 640 24107.52 

(1107) 2253 
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KAN, KUVVET, İŞTEHA 

Sıhhat Vekaletimizin resmi ruhsatını haiz olan 

FOSFARSOL 
doktorların büyük kıymet verip beğendikleri bir ıurubdur. Kansızlık, iş· 
tahsızlık, kuvvetsizlik, bilhassa nevrasteni, ademi iktidar, mide ve barsak 
telllbelliğinden doğan hazımsızlık ve ka.bızlarda en birinci devadır. 

Tifo, Gr.ip, Zatürrie, Sıtma nekahatlerinde pyanı hayret tesir gösterir. 
~cuda dinçlik, cilde pembelik, saçlara, gözlere parlaklık veren bu KUV • 
\rET İLACINI saym müşterilerimize tanıtmakla müftehiri.%. Her eczanede 
bulunur. 

Sureti İstimali: Büyükler için sabah, öğle, akfam yemeklerinden bir 
Çeyrek evvel yarım bardak suda bir tatlı ka,ığı, küçük çocuklar iç.in ayni 
't'eçhile kahve kaşığı. 2265 

Vilayetler · 
:Telefon santrah 
yaptırılacak 

Terzi Fegara 

ULUS 

Polis 
Kürklü kaplll yapltrtla<ak 

Emniyet Umum Müdürlüiiıbdtu : 
1 - Elde mevcud nümunesine ve 

şartnamede yazılı evsaf daireainde 
zabrta memurları için azı 200 çoğu 

382 adet kürklü kaput kapalı zarfla 
4-S.938 ça~ günü saat 11 de mü
nakasaya .konmuştur. 

2 - Beherine 27 lira kıymet biçi
len bu kaputlara aid ,.rtnameyi gi.Sr
mek istiyenlerin emniyet wnum mü
dürlüğü satın alma komisyonuna mü. 
racaatları. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 774 li
ralık teminat makbuz veya Banka 
mektubunu muhtevi teklif mektupla
rını 249Q sayılı kanunun 2, 3 cü mad
delerinde yazılı belgelerle birlikte ek
siltme günü saat ona .kadar komisyo. 
na teslim etmiş olmaları. (1129) 2258 

Kazalar 

Yukarıda cwafı yullı Kır.kağaç ka
aaıbuında kiin Karakinlere aid maruf 
fabdkayı 929 aenesinde satm alan mii
tevcifa Halil Gördesin 2222 sayılı ka
nunla uzatılan ve 9l3-937 aeneleri.ne i
sabet eden taksitlerin.den maa faiz tah
sili icab eden 17 .000 li ramn temini için 
başka müracaat edecek emvali bulun
madığından tahaili evmal kanununa 
tevfikan 14.4.1938 tarihinden itibaren 
21 gün *1üdıcietle ve kapalı zari uauli
le müzayedeye çıkarıknıftıı-. 

TEDiYE ŞERAİTİ: 17.000 lira11 
pefin ahnmak ve fulaaı müteakip her 
senede 4,SOO lirııdan aşağı olmamak Ü· 
zere yedi seneye kadar uzatılır. İstek
lilerin 1,500 lira teminat makbuzunu 
havi teklif mektuplarını muvakkat i
halenin muallak bllunduğu 5 mayıs 
938 tarihine rastlayan perşembe günü 
aaat 16 ya kadar Kırkağaç kazaaı ida
re heyetine makbuz mukabilinde ver
meleri ve !abrikayı görmek ve daha 
fazla izahat almak isti yenlerin demez
kur tarihe kadar hergün Maliye daire
sine müracaat edebilecekleri ilan olu-
nur. (1178) 2256 

Hükümet konağı İnşası ~1111111111111111111111111111111111111 ıa... 
Beıiri Kaymakamlıfından : 
Beşiri kazası merkezine yeniden ya

pılacak olan 20005 lira 44 kuruş bedeli 
keşifli hükümet konağı inşaatı kapalı 
zarf usuliyle ekailtmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme günü 25 nisan 938 pa
zartesi giinü aaat ıs tesbit edilerek 
Betiri kaymakamlık makaminda yapı
lacaktır. 

2 • lsteklilerin evrakı fenniyesini 
Siirt nafıa müdürlüğünden ve Beşiri 
kaymakamlığından okuyabilirler. 

3 - Muvakkat teminatı 1S04 liradır. 
4 - İsteklilerin resmi gazetenin 7.5. 

936 gün ve 3297 aayılı nüshasında çı
kan talimatnameye göre vesikalarım 
huırlayıp 2490 sayılı kanunun 32 inci 
maddesi mucibince teklif mektupları
nı birinci maddede yazılı gün ve saat
ten bir saat eveline kadar komisyon ıe
isliğine göndermeleri. 

Postada gecikmeler kabul edilmez. 
(965) 1959 

Iğdır lıkin Komisyonundan : 

~ Dr. Bôsıt Ürek ~ - -- ---------------------

Cebeci Merkez Hastanesi : -iç Hastalıkları mütehassısı : -Her gün hastalarını Y enite· _ 
bir Meırutiyet caddesi Orek: 
apartmanında saat 13 den: 
sonra kabul eder. Tel: 1694 : - -., ...................................... ... 

Ankara Valiliği · 
25 dükkan yapt1rdacak 

Ankara Vililiiinden : 

Çocuk sarayı caddesinde gasi ilk 
okulları önündeki bahçeye yapılacak 
2S dükkanın p.rtname ve pro1csıne 
göre inşası kapalı zarf ın;uliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

1 - Ke,if bedeli 7 5178 lira 54 ku
ru§tan ibarettir. 

lıtanbul Telefon Müdürlüğünden: j Şişlide yaptırılacak telefon binası 
•1 dahilinde 2000 abonelik bir telefon 
i~ aantrah tesisi işi kapalı zarfla eksilt

::ye konulmuştur. Bu tesisatın mu
ll mıne.n bedeli 200 bin, ilk teminatı 
h' ıso lıradır. Eksiltmesi 26.5.1938 tari-

c ıne müsadif perfeinbe &Unii uat on
befte mUdarle~ -ralsta laale-

21 nisan perşembe sabahından 
itibaren Yenişehir Özen pastaha
nesi yanında Devres apartımaru 
14 numarada Paris'ten getirdiği 
zengin ilkbahar kolleksiyonunu 
muhterem milfterilerine götter
mektedir. 2310 

Jandarma 
Kı.lık ellH••lik ohnacak 

Jandarma Genel Kc:mnatanbfı Anka
ra Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Iğdırda yapılmakta olan göç
men evleri milteahhidiııin mu-Jcavele
si feshedilmiJ olmasından geriye ka
lan 89072 lira keşifli 152 ev ve eski 
müteahhid hesabına 2490 sayılı kanu
nun elli birinci maddesi mucibince 
16. 4. 938 den itibaren bir ay müddet
le açrk eksiltmeye konubnuftur. 

İhale iÜnü 16. S. 938 .pazartesi ili· _.._.. ....... ••= Fs*· ....._ rı
dırda milte§C'kkil lakin komisyona 

2 - İstekliler bu İfC aid f8rtname 
ve projeyi gönne.Jc: için viliyet nafıa 
mUdilrlUğüne müracaat eedbilirler. 

3 - İhale 9 mayıs 938 pazartesi gü
nü saat 1 S de vilayet daimi encüme
ninde yapılacaktır. 

4 - Ekailtmeye girebilmek için ia-
teklilerln aıağıda yazılı teminat ve
-.....-.-.~eu.ır
Tim yılma aW olmak esen aldıkları 

deki merkez binasında toplanacak a
lım, satım komisyonu huzurunda icra 
tdilecektir. Bu işe aid şartname ve te· 

, ferruatı beş lira mukabilinde hergün 
levazım dairemizden alınabilir. 

İsteklilerin teklif mektupları ve en 
~ 100 bin liralık bu işe benzer iş yap
tıklarına dair referans ile 938 takvim 
&enesine aid müteahhitlik ve ticaret o· 
dası vesikaları ,teminat makbuz veya 

:ıı banka mektuplarını muhtevi kapalı 
1 ~rflarını mezkur tarihte saat 14 de 
ı:ı adar alım, satım komisyonuna tevdi 

~eleri lazımdır. (1021) 2032 

e Zirodls ıan maden kömürü 
ah nacak 

lzınir Belediyesinden : 
:Beher tonu bin on kuruştan kırk 

l'edi bin dokuz yüz yetmiş beş lira 
bedeli muhammenli dört bin yedi yüz 
tlli ton Zonguldak Zerodis 0,10 lave 
l~den kömürü hava gazı direktörlil
lt Un.d~n iki yüz kırk kuruş bedel mu
" ~ılınde tedarik edilecek şartnamesi 

tçhile 2490 sayılı kanunun maddei 
~hıusasına tevfikan kapalı zarflı ek-

1 tllle ile satın alınacaktır. 
~ ~uvakkat teminat mikdarı üç bin 
tıı Yilz doksan sekiz lira on iki ku
' ş olup ihalesi 29-4-938 cuma günü 
l'aat on altıdadır. lştirak etmek iste
ir:~~er 2490 sayılı kanunun tarifi da
tı 1~de hazırlanmış teklif mektupla
t'~ı ıhale günü olan 29-4-938 cuma 
ıı unu azami saat ıs şe kadar encüme-
c \'errnelidirler. (1219-1080) 2157 

Hükümet konağı 
yaptırılacak 

:~ Nafıa Müdürlüğünden : 
ksılemeye konulan iş.: 

ta~ h~~~ı vilayeti merkezinde yapıla
lcatı .uk.'1met binası temel ve bodrum 
ltu ınşaatı, kefif bedeli 9988 lira, 97 

ruşıur. 

aa!t - Eksiltme 25.4.38 pazartesi gilnU 
di}>e 1~ d, nafıa Md. odasında ve bele
ttr r bınasında toplanacak komisyon 
tır a ından açık eksiltme ile yapılacak-

rtıı~ • Şartname, kefif, plln ve buna 
"tefer · lilı b .. rı evrak Ağrı nafıa Md. de gö

t ılır. 

lir
4 

• Eksiltmeye girebilmek için 749 
\tea.

1
17 kuruşluk muvakkat teminat 

tı ıne . 
ltlı sı ve Nafıa vekaletinden alın· tt: olan müteahhitlik vesikası ile ti
ıırr:; Odası veaibeı gösterilmeai ll-

ır. 1970 

1 - Bir metresine 290 kuruş fiat tah 
min edilen vasıf ve örneğine uygun 
iki bin mttre erat kıfhk elbiselik ku
maş 29-4-938 cuma günü saat onda ka
palı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon· 
dan alınabilecek bu eksiltmeye girmek 
isti yenlerin ( 435) liralık ilk temin:ıt 
makbuz ve şartnamede yazılı belgele: 
ri muhtevi teklif mektublarını bellı 
gün saat dokuza kadar komisyonumu
za vermiş olmaları. 

(1025) 2082 

Şirketler 

taraf.ından yapılacaktır. 
2 - Muvakkat teminatı 5703 lira 60 

kuruştur. 

3 - Dosyasındaki evrakı f unla.r
dır: 

Plin, kctif, ıilsilei fiyat, fennt 
Jartname, eksiltme §Utnameai, muka
vele projesi, Baymdırlık işleri genel 
fartnamesi, hususi ,artname. 

4 - İstekli olanlar Nafıa vekite
tinden alm~ oldukları 938 yılı yapı 
ehliyet vesikası 938 ticaret odMı vesi
kalarını hamil olarak komisyona mü
racaat edeceklerdir. 

(2218/1169) 2351 

Fabrika satışı 
Kırkağaç Malmüdürlüğünden : 

Doktor aranıyor Evsafı: Zeytin yağı, pamuk ve un 
Şark Kromları T. A. Ş. den : fabrikası: BABKUK marka ve LAN-
Şirketimizin Ergani • Maden kaza- GAJ marka olmak üzere iki kazanlı ve 

sı dahilindeki Guleman Krom madeni çift silindirli KAMPAU markalı mo· 
i9letmesi merkezi için lllağıdaki şart· tör, Zeytin kıamı: lki pireselidir, be
larla bir doktor alınacaktır. fer altışar tonluk bef adet yağ deposu 

1 - 250 - 300 lira ücret verileeektir vardır. Un kısmı halen gayri faal olup 
2 - İkametgih ve ikametgahının beş tat ve elek tertibatlıdır. Bir de idi 

tenvir ve teshini şirkete aiddir. un taşı vardır. Pamuk kısmı daireıin-
3 - Taliplerin türk olması şarttır. de evelce kırk çıkırık var iken halen 
4 - Operatörlilkte ihtisası olanlar faal 20 çıkmk mevcuttur. İki anbarlı 

tercih edilecektir. pamuk presesi vardır ve her üç k11· 
Taliplerin tercümei hallerini muh- mm teferruatları, tamirhanesi, yaziha

tasaran göeterecek bir mektupla JClrk nesi, bol suyu, mesken hanesi, miltead· 
Kromları T. A. Ş. Ergani - Maden did depo ve ahırları olup sekiz dokuz 
adresine müracaat eylemeleri ilan °" I dönümlük saha üzerindedir. 
lunur, (1148) 2313 Muhammen bedeli yinni bin liradır. 

• 
ınsa Şose ve tamiratı 

Zon.ruldak Valiliiinden : 
Zonguldak vilayeti içinde aşağıda isimleri ve kCfif bedelleriyle muvak-

kat teminat mikdarlan yazılı: Eksiltmeye 

Yolun ismi 
1 - Bartın-Safranbolu 
2 - Zonguldak-Devrek 
3 - Ereğli-Devrek 

4 - Beycuma-Çaycuma 
5 - Safranbolu-Araç 

Keşif konulan Muvaıkkat 
bedeli Ksm. T. 

68130.24 41130.24 
25367.68 15357.68 
32269.60 19269.60 

teminat 
3084.77 Tesviye 
1152.S7 Şose esaslı tamirat 
1445.22 

53826.80 31326.80 2349.51 Yenıi Şose inşaatı 
25014.89 15014.89 1126.12 Sınai imalit 

122111.21 

Yukarıda şose esaıh tamiriyle yeni tose lnfaatı iflerinin ecman 122111 
lira 21 kuruşluk kısımları ill§&atı İflui kapalı zarf uıuliyle ekailtmeye ko
nulmuştur. Eksiltmesi 16. 5. 938 pazartesi günU aaat ıs de Zonguldak vi· 
layeti daimi encümeninde yapılacaktır. Eksiltme tar'tnıameei ve buna mil· 
teferri diğer evrak Zonguldak Nafıa müdilrlüğilnae yazılıdır. 

!etekliler bu lflerin hepeine veya içlerinden her hanıgl bir veya bir ka· 
çına talip olabilirler. Eksiltmeye girmek isteyenlerin talimatnameaine tev· 
fikan Nafıa vekaletinden alınmış müteahhidlik ehliyet vesikası ile ticaret 
odasından almmıt vesika ve muvakkat teminatlariyle birlikte teklif mek
tublarını yukarlda yazılı gOnde Hıale saatinden bir aaat evveline kadar vi· 
ltyet daimi eacitmeni relaliline veımeleri ilin oluntlt'. 21l87/.1154) 2348 

müteahhidlik vesikası ve teklif mek-
tublannı 2490 sayılı 'kanunun tarifatı 
dairesinde 9 mayıs 938 pazartesi gü
nn aaat 14 e kadar villyet daimi en
cümen riya.etine teslim etmiş olma
ları llıımdır. 

A - 2490 ıayılı kanunun 16, 17 in
ci maddelerine uygun 5008 lira 93 ku
CUfluk muvalckaıt teminat., 

B - Kanunun tayin ettiği vesaik. 
C - Kanunun 4 üncü maddesi mu

cibince münakasaya girmeğe bir ma
ni bulunmadığına dair vesaik. 

S - Potta ile gönderilecek teklif 
mektublarının iadeli teahhüdlü olma
sı ve nihayet ektiltme günü saat 14 e 
kadar daimi encümen riyasetine gel
miı bulunması lbımdır. 

6 - Bu i§ hakkında fazla izahat al
mak isteyenlerin vilayet nafıa mü
dürlüğilnt' müracaatları ilan olunur. 

(1134) 2346 

Göçmen evleri İnf&ab 
Ankara Valiliiinden : 

1 - Ankaranın Sincan köyünde be
herinin keşif bedeli • 884,91 - lira ol
mak ilzere • 100 - göçmen evi ve Hay
mana kazasının ikizce, Çerkes höyük, 
Rumkuş ve Ahıboz köylerinde beheri
nin keşif bedeli • 481.51 - lira olmak 
üzere - 200 - göçmen evi inpatı kapal.ı 
zarf usuliyle ve ıs gün müddetle ek
ıiltmeye çıkarılmı,ıır. 

Haymana kazası içindeki in,aata 
mahsu• 1262 metre miklb gayri ma
mul çam ağacı karar mucibince müte
ahhidi tarafından Kızılcahamamın Ka
rakısrak ormanından kesilebilecektir. 

2 - Muvakkat teminat: Sincan kö
yil inpati için (5674,5S) lira ve Hay· 
mana kazası dahilindeki in,aat için 
(606S,15) liradır. 

3 - latekliler plln ve prtnameleri
ni Ankara ve lıtanbul iskan mU<lür
lillderine müracaatla görebilirler. 

4 - İ8teklilerin 25 niaan 938 pazar
tesi Mat 11 re kadar mal sandığına 
tevdi edecekleri teminat makbuzlariy
le usulU dairesinde hasırlanmış teklif 
mektublarını ve ticaret oduı vesikası
nı villyet iıkln mildürHlğil kalemine 
makbuz mukabili te.ılim etmeleri ve 
bir numara almaları ve saat lS de vi
layet dairesinde toplanan komisyona 
müracaatları ilin olunur. (1030) 

2050 
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Kiiçik illa IQl"tları 

Dört aatırlık ldlçlik illnlardan: 
Bir defa için 30 kuruı 
İki defa için so kuruş 
u, defa için 70 lr:unıt 
Dört defa için 88 kunt .ıu.r. 
Dnamlı küçük illnlarm her defası 
için 10 kanat almır. Mesdl 10 defa 
ncıredilecek bir ilin için 140 kurut 
almacalrtır. 

Bir kolaylık olmak ilzere, ber aatır, 
kelime aralarındaki bofhıklar müstes
na 30 harf itibar edilmiıtir. Bir ldlçiik 
ilin 120 tıarften ibaret olmalıdır. 
Dört aatırdan fazla her satır için •J'· 
rıca 10 kuruı almır. 

Satılık: 

Kurslar: 

Daktilo kurıu - Mayıs ilk hafta.m
da ba§lıyor. Kayıt yapılmaktadır. 2 ay
da diploma verilir. Yenihal arkası Yeni 
hamam apart. Kat 2 Tel: 3714 2162 

Piyano Ders&eri - Bir Macar Piya
nist ve konpozitörü piyano dersi veri
yor. Ulus'da (B.F.) Rumuzuna mek· 
tubla müracaat. 2193 

Arar lisan okulu - Almanca, fran
sızca, ingilizc.e kurlan için 3 aylık tah
sil devresi mukabilinde l O lira alınal;. 
tadır. Yeni hamam apart. Tel: 3714 

2330 

Sablık otomobil- Plimut marka 93 7 Kiralık : 
modeli 1159 numaralı takai acele satı-
lıktır. İsteklilerin 3798 numaraya tele-
fon etmeleri. 2353 

Satılık arıaJar - Yeniıehirin en mu
tena yerlerinde 400 den 2000 metre 
murabbaına kadar ebadda imarca par· 
sellenmiı ve ucuz fiatla T. 2992 1430 

Acele satılık arsalar - Yeniıehir 

Selanik caddesinde malmüdürlüğü kar
ıısında 423, S92 metrelik arsalar. n. 
1538 komisyoncu Hayri. 1699 

Satılık ev - lstanbulda Büyükdere
de cami S. 23 2 katlı 4 odalı su elektrik 
Ankaradaki bir mülkle de mübadele 
edilir. Tel. 2181 2142 

Satılık arsalar - Y enitehirin en ne
zaretli yerlerinde münferit inıaata mil· 
sait mütedil fiyat. rl. Dilman K. oğlan 
Koç ap. 4 T~l : 2181 2143 

Satılık arsa - Şurayı Devlet arka
sında Turan Ar. ittisalinde 703 metre 
kare bir arsa satılıktır. Telefon: 1 S85 

2161 

Ucuz sablık iki bai - Yukan Ay
rancı'da yeni kamutaya civar imarce 
Sayfiye mevkii. Emniyeti Umumiyede 
Tercüman Şefik. 2194 

937 Şevrolet markalı binek otomobili 
aahi.binin tqraya gitmeai huabiyle a
cele satılıktır. Şoförler cemiyeti katibi 
Bay Aliye müracaat. 2259 

Sabbk Ev - Hamamönünde İnönü 
mahallesi Akyol sokağında 23 nuuma
rada 4 oda, 2 mutfaklı. Görmek için i
çindekilere, pazarlık için 3672. Tel 1 

Z261 

Sablık arsa-Yilkael cadde Yeıil aa 
hada Özenli sokakta inıaata gayet elve
rlfli blok bllfı 425 .iL murabbmdır. 
TeL 3057 22C55 

Satılık ana - Maltepe, İstasyon ar
kasında imarca parsellenmiı analar H. 
Alıcıoğlu Tel. 1538 2267 

Acele aablık n - Yeni,ehtrde Sell
nik, Yüksel cad. köıesinde iki katlı 
Tel. 1538 2268 

Satılık ev- Yenitehir ]deırutiyet 
caddesi Geçit sokak No. 3 görmek için 
içindekilere, pazarlık için TL 3 7 53 e 
müracaat. 2269 

Sablık analar - Y eniıehirde ve Ce
becide inpata elverİ.fli ufak ebatta TL 
2487 Vahdi Doğruer 2276 

Sablık ev - Yenitehirde Dikmen aa
f altında ehven fiatla acele satılıktır. TL 
2487 Vahdi Doğruer. 2277 

Sablık ev, araa. apartıman - Yenitc
hirin en nazır mahallerinde aafaltta sa
tılık ev arsa apartıman Tl. 2487 Vahdi 
Doğruer. 2278 

Sablık arsa - Şılrayı Devlet arkasın
da YIŞ sokağında blok baıı 395 M. al'9& 
satılıktır. Telefon: 3028 Reşat 2289 

Sablık ev - 60 lira kira getirir, 2 kat 
sokak kapıları ayrı yağlı boya elektrik 
kuyu, bahçe Hamamönü Ökaüzee cad. 
N. A. 20 içindekilere müracaat. 2337 

Acele satılık kelepir arsa _ Yenişe
hir gar~jları yanında asfalt üzerinde 
m~tresı 350 - 400 kuruş. Tl. 2181 H. 
Dılman. 

2339 

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

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

Kiralık daireler - Sağlık Bakanhfı 
karşı:aı tı kaldınmı İlkiz sokak 20 No. 
Mahir Esen apartrman 2 numarah 
daireye müracaat, havagazı, su ve elek· 
triklL 2270 

Kiralık- Kooperatif arkası Ali Nu
mi apart. 14 No. lu daire 4 oda kalori· 
ferli banyo acele kiralıktır. 2291 

Kiralık mü.atakil oda- Mutbak w 
milftemilitı havi daire teklinde 2S lira 
Atatürk bulvarı Kınacı Ap. Daire 3 

2322 
Bayan veya bay için - Bakanlıklsa 

2 dakika möbleli banyolu oda kahvaltı 
ve scrviai ile kiralıktır. 1 - 2 arasında 
Bakanlıklar kal"Jl81 Bilge sokak Tura 
Apt. 3 numaraya. 2327 

iş arayanlar: 

lı anyormn - Daktilo, yeni, eski 
yazı bilirim. Bir müessese, yazıhane 
veya avukat yanında çalışırım. Ulus'ta 
M. nunuzuna mektupla müracaat veya 
Tl. 2601 2306 

Aranıyor: 

Y enişehirde Mobilyalı ve yemdtli a
ile ,,..unda pmımiyon aranıyor. Y eni§e
hlr Dikmen caddeei Tevfik Bal*çıofo
lu ap. 1 Noya müracaat. 2354 

Zayiler 
Zayi - Ankara belediyesinden aldı

ğım 684 No. lu tek atlı araba pliıkasmı 
zayi ettim. Y eniaini alaçağunda.n etki
sinin hükmU yoktur. Ankara Altmdal 
mahalleai 89 No. lu evde Hüseyin oğlu 
Bayram İnekçioğlu. 2326 

Zayi- 927 Senesinde Ankara bele
diyesinden alımı olduğum 389 sayılı 
§Oför ehliyetim ile nüfus tezkeremi 
kaybettim. Yenilerini alacağımdan C9-

kilerinin hükmü yoktur. F.eki§dıir Ote
li altında Benzin ve Nakliyeci Müınin 
Hüseyin. 2345 

Zayi - İstanbul Amri sanatlar 
mektebinden 930 aenesinde aldığmı 

(396) NoJu f&hadetnamemi zayi etti
ğimden yenisini çıkaracağım, cak:W
nin hWonü olmadığı ilan olunur. M.lıl. 
V. daire Md. yazıcısı Davud Dalgıç 

22eo 

~··••ııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 

= KIZIL RAHiP '5 - -: Anna Bclla : -'=iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi= 

Ambar binası yapbn)acak 
Sfuner Bank Umum MüdürJü.jünden: 

1.) Gemlikte Sungipek Fabrikaaı aahMında yaptırılacak mu
hammen keşif bedeli 23752,31 lira olan iptidai maddeler ambarı in
şaatı vahidi fiat esasiyle ve kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2.) Eksiltme evrakı 5 lira mukabilinde Sümer Bank i~t fube
sinden alınabilir. 

3.) Eksiltme 9 mayıı 1938 pazartesi günü saat 16,30 da Ankara
da Sümer Bank Umum Müdürlülünde yapılacaktır, 

4.) Muvakkat teminat miktarı 1782 liradır. 
5.) İstekliler ihale gününaen en az ÜÇ gün evvel Sümer Bank 

İDfaat şubesine gelerek bu kabil inpatı yapabilceek fenni ehliyet· 
lerini iabat için Nafıa Vekiletince verilmif en az 20000 liralık mü
teahhitlik v~ikaaiyle icabeden diğer vesikaları ibraz ederek eksilt
meye ıirebilmek üsere birer veeika almaları lizımdır. 

6.) Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale gUnil 
saat 15,30 a kadar makbıu mukabilinde Ankarada Sümer Bank U
mumi Muhaberat Şubesi Müdürlüğüne teslim edilmiş olacaktır. 

7.) Banka bu iııfaatı, diledifi müteahhide vermek hakkını mu-
hafaa eder. (1175) 2355 
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JOHN T NN 
lngiliz Kasalan 

Ltcl 

Umumi harbten önce memleketimizde tanınmlş olan İng ilterenin 
en esk i kasa fabrikası mamulôtı yeniden getirilmiştir. 

STOK 
MEVCUTTUR 

Türkiye umumi 

mümessili: 

'Titaş11 :(Ticaret Türk Anonim Si rketi) :::; 
:::; 
:::; 
~ -§Her nevi - kasalar, gece k'asaları, bankalar ve finans müesseseleri için emniyetli çelik hazine daireleri tesisi.~ 
~ ---------- İdare Merkezi: Ankara · Iııklar Caddesi. Telefon : 2305 • 2338 i 

--- Muaınelat merkezi : 
. ~ 

İstanbul • T aıhan ~ - ~ 
ı::;;ııııııııııııııııııııııııııııııı ı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııttııııııııııııııııııııııııııttlllltttıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ııı ıııııııııııııııııı~ ıt;= 

Mideniz bozuk, diliniz paslı, kabız ~ekiyorsunuz iıtihanr.ı y.ok, mutlaka 

HASAN meyva özü 
alınız. Yaran bardak su içinde alınan ve meyva usarelerinden yapılan bu 

harika midenize rahat ve huzur verecektir. Şiıe 25, büyük 
40 dört misli 60 kr. 

HASAN azoz özü 
Limon, portakal, mandalina çeşidleri vardır. Meyve usarelerinden ya· 

pılmıştır. Şampanya gibi lezzetli ve midevidir. Misafirlerinize Haaan Ga· 

zoz özü ikram ediniz. 
Yakında ananas, çilek, muz, frenk üzümü kaysı ağaç çileği nevileri çı· 

kacaktır. Şişesi 25, büyük 40, dört misli 60 Kr. 1805 

~l:mmmn:m:mmSiiiih M Q D lla 

~ 
Eskinazi ticaret evi bir Kadın şapka salonu vücuda getirdiğini 1 

muhterem müşterilerine haber vermekle şeref duyar. Şapka model-
leri Paris'in e~ son kreasyonlarıdır. S~~giyi ziyaret ~u!urmaların~ 

_ sayın müşterilerinden r ica eder. Her gun saat 15 ten ıtıbaren scrgı -
':ill:uımumm:!::mmımı:ı ziyaret edilir. 2344 lfF 

NEOSTERİN 
Ağız. boğaz, burun yollariyle 

vücuda giren nezle, kızamık, kı
zd, grip gibi bulaııcı hastalık
lardan korur. diıleri ve dit etle
rini temizler. kuvvetlendirir. Ec
zanelerde reçetesiz satılır. 483 

Her çe!it büro makinelerinin bütün 
yedek parçaları vardır 

Tamirat yapılır. 

Emin Said Ersan. Erdoğan sokak 
16-18. Telefon: 2686 1924 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -5 Dr. Şevket Hüsnü Taray 5 - -: Cebeci hastahanesi : 
E Kulak, burun, boğaz mütehassısı E 
E Adliye sarayı köşesi Saraf Hakkı E 
E apart. No. 5 Tel. 3912. -ev 1279 E - -= Saat 3-7. = - -., • 11111111 111 11111111111111111111111111 r 

Türk.iye lı Bankası Ankara Mer
kezinden: 

23 nisan 1938 Milli Hakimiyet bay. 
ramı münasebetiyle bankamız ve Yc
nitchir ajanımızın 22 nisan 1938 cu· 
ma günü öğleden sonra ve 23 nisan 
cumart~i günleri kapalı bulunacağı 
ilan olunur. 2307 

... ıııııııııııı ı ıııııııııııııııııııııııııa. - -- -§ KiREC § 

~=======================================~ ' 
Yeni Gelen 

KARNOZSY - KISS 
Orkeatroıu iıtirakiyle 

ilk aile dine -dansan cumartesi akşamı 

masalarınızı evvelden tutunuz Tel.2038 

KARPİC 

Muhtelif planör malzemesi 
ah nacak 

Türk Hava Kurumundan : 

2263 

1 

' ı 

•: 

ı : 
,; , 

------------ : En eyi cins damarsız halis mer-: 
: merden yapılmış Karaköy çalı ki-E 

1 - Planör inşaatında kullanılmak üzere muhtelif boya ve tut
kal, çelik saç ve boru, muhtelif tel, civata ve somun, Rondela, tan-

Kirahk daireler 
Ulus Meydanında yeni yapılan 

KOÇAK HAN 
ında 

Resmi ve hususi müesaesat ve fir
ketlere clveritli daireler kiraya veril. 

"mektcdir. Büyük müesseseler için bü

tün bir kat da kiralanabilir. Kalorifer 
ve asansör tesisatı vardır. 

Han altındaki Burla biraderlere mü
racaat edilmesi. Tel 1780 · 2312 

p"~ 
U L U S - 19. uncu yıl. - No: 6007 

İmtiyaz sahibi ve Baımuharriri 
Falih Rıflo ATAY 

Umum! Ncıriyatı idare eden 
Yazı İtleri M üdUril 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulu.s Basımevl: Ankara 

• 

E reçlerini 2791, 2861, 1446 ve 33ooE 
E telefonlardan arayınız. 2093 : - -"'llllllllllllllll lllllll l lllllllllllllllr"' 

ucuz 

N~u~lc~ts~u;n~~~~~~~:·1 

r dör, tekerlek mafsalı, kablo makarası, Radanza, kaplama bezi, lcis-
tik kablo, ifkence ve saire satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli sif Haydarpaşa 3694.- lira, ilk teminatI ı 

277.0S liradır. 
3 - Alınacak malzemenin tam listesi, şartnamesi ve mukavele 

müsveddesi her gün Kurumda görülebilir. 
4 - Katt ihalesi 27. 4. 1938 tarihine rastlayan çarşamba günil 

saat ıs de Kurum binasında yapılacaktır. 
S - İsteklilerin belli gün ve saatte vesaik ve teminatlariyle bir-

likte Kurum Merkezinde hazır bulunmaları. 2139 sında YENİ YAKACAK Pazarın- ı 
da görülebilir Tel: 3328 2266 j 

====:=============~ 
YENİ SİNEMALAR HALK 

BU GON BU GECE ..tllllla,. BU GON BU GECE - - Çelik Kale filminin unutulmaz iki Neı'e - Eğlence ve Kahkaha - -- -- - yıldızı Fi 1 mi - -- -- -" - -KOCAMIN tşt ÇOK - - Vera Koren ve Victor Francen'in - -- -- - HERKESiN KADINI - -Franaızca sözlü nefis komedi - -- -- -Bq Rollerde - - Franıızca aözlü muazzam bir dram - -- -MİRNA LOY - WlLLİAM P OWEL - - ... - - Seanslar: 2.30 - 4.30 • 6.30 Gece 21 de 1 - -- -- - "' Seans Saatleri : - - HALK MATiNESi 12.15 DE 
IO - - ... 

2.45 - 4.45 - 6.45 Gece Zl de 
........ ,. 

GAiP FENER 

-Yangın, hayati otomobil, cam 


