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Millet hakimiyeti devrinin 18 inci 
yıl dönümü: 23 nisan bayramı 

23 nisanın manasını anlıyan· -
lar, bugün tekrar Çankayaya . 
dönecekler, türk milletinin 

insanca ve kahramanca bü· 

tiin faziletlerinin altundan 

yuğnılmuş timsali, yaşayan --............................... __ ---------------
ve yaşayacak türk nesilleri

nin ebe,Ji Ata'sı olan rei~e 

minnet borclarmı sunacak-.. 
Jardır. -

Falih Rıfkı ATAY 

22 nisan 920 tarihinde "He
Yeti T emsüiye Reisi Mustala 
Kemal" imzası ile, askeri ve 
nıülki bütün makamlara fU tel
graf ganderilmittir: ''Ni•anın 23 
iincü cuma günir Büyülı Millet 
Mecli•i kü,pd edilerek ilayi va
zileye mübaşeret eyliyeceiinden 
Yev,,,,; mezkrirJan itibaren bil
unıum malr.amatı mülkiye ve aa
keriyenin ve umum milletin mer
cii meclisi mezkur olacaiı tami
"1en arzolunur.,, 

Türkiye' de millet hakimiyeti
nin kurulmuı olduğunu haber 
•eren bu telgrafın üstünden 18 
lene geçti. 920 nisanının 23 ün
cü sabahı, halife çeteleri Anka -
~. sırtlarına yakl&f1Dak üzere 
ıdi. Menıleketin o bilini, 23 ni -
~n. 1938 Türkiyeai ile kıyas e
dınız ! Atatürk'ün kunku, yapı. 
er ve yaratıcı clebiaı önünde bir 
.... • ... ,. • o. 

maddi ve manevi bütün kazanç
lanmızı ona borçluyuz. 

18 sene içinde Türkiye'nin ve 
cihanm ne ağır buhranlar geç.ir
ınit olduğunu biliyoruz. Ata
türk, insan aklına durgunluk ve
ren her türlü mü,külata karıı, 
nıilli hakimiyet nizamının bir an 
bile sarsılmasına müsaade etmi
Yerek, onun vasıtası ile, çare 
bulmuıtur. Birçok memleketler
de onun inkılablannm onda bi
rini batarmak için, halk hiki
Jiyeti cihazlarının tamamen \ 
~..furulmakta olduğu bir de

\'ırde, -.ıiz reis, millet için olan 
e&erini m11"4.tle beraber vücuda 
Retinniıtir. Biz °"emalistler bir 
Atatürk demokraSİ$'-den bahse
derken, ne demek isted: ((im izi 
!>~k ala biliyoruz. Bu 18 ~.,e 
1~•nde Türkiye' de, ıark ilenıi. 
llın tahayyül bile edemediği me
deni ve insani hürriyetler kurul
~~!tur. Cumhuriyet rejiminde 
. ütün talc:yidler, ancak kanun 
•~e •e münhasıran bu hürriyetle
l'in düflllanlanna kartı konul
llluıtur. 

Sovyet büyük elçisi dün 
başvekilimizi ziyaret etti 

.Atatürk 23 niıan 1920 de 
~ı~li hakimiyet rejiminin teme· 
1
hi attığı kadar, türk milletine, 

eİ uzak istikballere dahi timil 
? ~n bir ideal vermittir: Halk 
ıçın ve halk ile ! 

I 23 nisanın manasını anlayan
d~~' bugün tekrar Çımkaya'ya 

0 necekler, türk milletinin in
~~ca. ve kahramanca bütün fa
~:;tle!inrn altundan yuğrulmuş 
lii •alı, . ya!aran ve yafıyacak 
rı. ~ nesıllennın ebedi ataıı olan 
l'\eıae · le.rd lll1nnet borçlarını sunacak

ır. 

Atat"' k b. h .. . ur ıze yalnız vatanı ve 
~ Ut~ı~eti değil, müstakil bir va-1 •çınde ebediyen hür kalmak 
h~~rı!'ı da verdi. Bayramımızın 

ıkı değerini bilelim. .. 
ıe.e~iZELTME - ~ü!1~~ fıkr~da "relecek 
tüını Nevyork ıerııısı ıç ın., dıye baılayan 
İçiıı t,>'.1 .'.' ııelecek ıeneki Nevyork ıerııiıi 
barı'nd uyuk amerikan şehri 50 milyon kiıiyi 
oJcuın ~rnak iç in hazırlanmııtır." ıeklinde 
rirıci a .. lazımdır. Uçüncü pararrafm bi
lbeını cuın!eainin son satırları da "En baıta, 
le let!ketı otomobil ıeyirlerine müaaid ba-

ll'lll(k lizım ıclblor.n dur. DiUclti~ 

B. Terentiyef ajans muhabirine Türkiye Sovyet 

Clostlu§undan memnuniyetle bahsediyor 
Yeni Sovyet bily(ik elçiai B. Teren

tiefin Cumhur Reiai Atatürke itimat
namesini takdim ettiğini yazıru,ıık. 

B. Terentief, dün sabah saat ıı de 
Büyük Millet Meclisi reisi B. Abdül
halik Rendayı ve saat 11.30 da Başve
kil B . Celil Bayarı ziyaret etmif ve 
Başvekille yarım saat süren bir görüş
mede bulunmuıtur. 

Yeni Sovyeı elçisinin beyanatı 
Ankara, 1:? (A.A.) - Yeni Sovyet 

büyük elçisi Bay Terenticf aşağıdaki 
beyanatının türk matbuatına iblağını 
Anadolu ajansından rica etmişlerdir: 

-Sovyetler birliği hükümetini dost 
Türkiyede temsil etmek gibi şerefli ve 
o nisbette de mesuliyetli bir vaziyeti 
bana tevdi etmiş olmasından duydu
ğum derin ve samimi sevinci türk mat
buatı vasıtaaiyle ifade etmek fırsatını 
bulduğumdan dolayı pek ziyade mem-

' nunum. 
Bundan önce de bu çok misafirper

ver memlekette bulunmuttum. Birkaç 
sene evel güzel memleketinizde yaşa
mıJ, çalışmış ve en iyi hAtıralarla ay
rılmıştım. Şimdi Sovyetler birliğinin 
büyük elçisi sıfatiyle büyük bir mem
nuniyetle geliyorwn, hususiyle ki iki 
memleketimizin karşılıklı menfaatle
rinin, ananevi sovyet - türk dostluğu
nun ileride takviye ve inkişafını amir 
bulunduğu kanaatindeyim. 
. Türk devlet adamlarıyle ve bil.hassa J 
Bqvwl Eklclam ~ıa.ı Ba1.ar n Ha-

Cumhur Reisimiz Atatürk'e 
itimaJnameıini takdim eden 

yeni Sovyet Büyük Elçiıi 
B. Terentiel 

riciye Vekili Ekselan-s Tevfik Rüştü 
Arasla yaptığım ilk temaslar, millet· 
lerimiz ve hükümetlerimiz arasında 
mevcud çözülmez dostluğun istikrar 
ve kuvvetini tebarüz ettirmiştir. 

Türk- Sovyeı münmebmı 
Filhakika, Sovyet - türk münasebat

(.SOau 8. İDCİ alfıda) -

B. ~ükrü Kaya ve. 

Dr. Rüıtü Ar asa 
gönderilen telgraflar 
So.~ ~.er depremi dolayısiyle tngilte

~e B~yuk elçisi Sir Persi Loren ile İç 
ışlerı ba~anı ve C. H. Partisi genel 
~ekre~erı B. Şükrü Kaya arasında aşa
gıdakı telgraflar teati edilmi~ir: 

Bay Şükrü Kaya 
Ankara ve K1rşehir civarındaki zel

zele tahribatı haberini büyük bir ıstı
rab duyarak öğrendim. Beklenmedik 
bir şekilde acı bir mateme maruz kalan 
felak~tzedeler ile bunların aileleı·ine 
karşı duyduğum derin alakayı Ekse
Jansrnıza arzetmek isterim. 

• PERCYLORAlNE 
Sır Percy Loraine 

İniiltere büyük elçisi 
latanbul 

Memleketimiz hakkında duyduğu-

(Sonu 8. inci sayfada) 

BUGÜN 

16 sayfa 
llovemiz 
ÇOCUK 

• 

B. Celal Bayar dün dıs bakanımızla 
birlikte İstanbula gittiler 

Baıvekilinıiz ve dıı bakan 
pazartesi günü trenle 

Atinaya hareket ediyorlar 
Baıvekil Celal Bayar ve Ha

riciye Vekili Rüttü Araa dün 
aktam aaat 19 u 15 dakika geçe 
huauai trenle latanbula hareket 
etmitlerdir. 

Batvekil ve Hariciye Vekil-i
miz latanbulda iki gÜn kalacak 
ve pazarte&İ aktamı huauai 
trenle Atina'ya harket edecek· 
)erdir. 

lat.aayonda B. M. Meclia rei
ai Abdülhalik Renda, bütün ••
killer, cmnhur riyaseti baıya
veri ve huauai kalem müdürü, 
ecnebi büyÜk elçileri ve orta el· 
çilen ve daha pek ~ z..-at 
Baıvekil ve Haricire Vekilini 
tetyİ etmiflerclir. 

1 

Hariciye umum müdürlerin
den Mehmed Cevad Aç.kaim, 
Batvekalet huauai kalem müdü
rü Baki Sedea, hariciye bUMUi 
kalem müdürü Refik Amir ~ 
camaz, Ye ajana umunı mıüdürii 
Muvaffak Menemendoihı S.... 
vekilin maiyetinde bulgnecair
lardır. 

Celôl Bayann leabul etfiii 
elçilerimiz 

Bqbakanmıız Celal Ba7u
dün hareketinden e•el Mo~ 
.. bü:Jiik elçimiz Zekai Apay. 
dm ile Berlin büyük ~ 
ziyaretlerini kabul ederek ken
dilerile UZ1111 müddet lröriİf
JDÜftÜT, 

Zelzele faciasının son blançosu 

36 ·köy l•aınen, 
18 köy. kısmen 
harab olmuştur 

Bütün sıhhi yardım kolları zelzele sahasında 
çahşmalarına devam ediyorlar 

Sekili iıta•yonunda zelzeleden 
hara' 'J 'an alimcm! 'l; :;•on binan 

Zelzele nuntakasından dün geç .akit 
gelen haberlere göre Kırtchirin Kötk~ 
ve Çiçekdağı mıntakalarında yenidell 
yer sarsıntıları olmuf, uğultular ifitil • 
miştir. 

Fakat dünkü zelzeleler pek hafif ol
muş ve tehlikesiz geçmiştir. Dün saat 
13 sıralarında ıehrimizde de bir iki sa
niye devam e.den bir sarsıntı hiuedil -
miştir . 

Şehrimize gelen malumata göre, Jıel 
zele mıntakaıında dört gündenberi uğ
ranılan maddi zararın teıbitine ve öiea 
lerin gömülmesine devam odilmektedir. 
Yaralananlar Kızılayın yardım kollan 
tarafından tedavi edilmekte ve köyler
de yıkılan evlerin .enkazı bir daha eı. 
den geçiriJmektedır. 

Şimdiye kadar teabit olunan llOll 

vaziyete göre Köşker mıntakaaının 16 
köyü hariç olarak Niğde, Ankara, ıt.,,_ 
seri, Yozgad, Çorum ve KırfCihir viılıl -
yetlerinde 2356 ev yıkılmrı 126 ölii,.. 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Zelzele -ı.ı..u.Ja lıııaui loleiralçunız tarafından alınaıa 
raintlmen: &.roll ._ .,., •• ı.r1cr.ı.n emMr 
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Türk çocuğuna 
Ne bahtiyarsın sen, çocuğum! Vatanın korkunç ıstırap devirlerine 

yetişmedin , harbın, ve sefaletin hergün, güz yaprakları gibi, birkaç bin 
millettaşını yere serdiği yılların yürek parçalayıcı havasını teneffüs et· 
medin. Memleketin başına bela kesilen hükümdarların, vatanı yaban
cılara sattığı kara günlerin acısını duymadın. Vatanının belki büebütün 
haritadan silinmesi ihtimaliyle içine bir ölüm ağırlığının çöktüğünü his
setmedin. Asil ve büyük milletinin en ağır ve şen iğ hakaretlere uğradığı 
türk adının bir ayıp gibi korka korka söylendiği zamanlara yetiımedin. 
Sen ne bahtiyarsın, çocuğum 1 · 

Büyük, çok büyük bir türk çıktı, babalarının ve ağabeylerinin yaşlı 
gözlerle seyircisi olduklan felaketleri yurdun bağrından söküp attı, va
tanını saran asırlık zincirleri parçaladı, felaketlerimizin acısını artırmış 
olan hainleri aramızdan koğdu, harab olmuş, yorulmuş, fakirleşmiş bir 
memlekette, hür, dinç, zengin ve taze bir vatan kurmaya koyuldu. On
beş yılda, bütün dünyanın hayretten ve hayranlıktan kamaşmıı gözleri 
önünde, masalların harikalarını hiçe sayan bir eser yarattı; türk tarihi
nin şeref ve şanla dolu sayfalarına eşi olmayan altın bir destan ekledi. 

Ne mutlu "1na ki hiç bir kaygısı, hiç bir acısı, hiç bir korkusu olma
yan bir milletin., parlak vaidlerle dolu yarma en geniş ümidlerle bakma
ya, hak kazanmış çocuğusun! Bu vatanda her şey, senin gibi ve seninle 
birlikte büyüyecek, genişliyecek, boy atacak ve kuvvetlenecektir. Ma
zinin kirleri, karanlıklan ve korkularile lekelenmemiş olan körpe hafı
zana hep sevinçli, öğünçlü levhalar nakşolunarak biiyüyeceksin. Ayak
larına çelme takacak, ilerlemene sed çekecek hiç bir engel kalmadı yo
lunda. Bu zafer ve muvaffakiyet yolunda, emin ve ümidli adımlarla 
ilerlerken, sana, bütün bu eşsiz nimetleri veren En Büyüğün adını her· 
'leyin üstünde tut ve canın gibi sevdiğin cumhuriyeti, O'nun sana, senin 
metin omuzlarına emanet ettiğini hatırından asla çıkarma, çocuğum. 

Kız Lisesi talebeleri 

Kü~ük yavrulara 
hediye dağıtlllar 

Kız lisesi talebelerinden 40 kişilik 
bir grup dün saat 13 de hususi otobüs
lerle Keçiörendeki ana kucağı müesse
sesine giderek oradaki küçük yavrula
ra muhtelif hediyeler dağıtmışlardır. 

23 nisan çocuk bayramını, sıcak aile 
muhitinden uzakta geçiren küçükler, 
ablalarım büyük bir sevinçle karşıla
mış, ve hediy~leri teşekkürle kabul et
mişlerdir. 
Kız lisesi öğretmenlerinden Bn. İc

lal, Bn. Sıdıka ve Bn. Nahidenin bera
ber bulundukları 40 talebe Keçiörende 
küçük kardeşlerile bir saat kadar vakit 
geçirmiş, sonra şehre dönmüşlerdir. 

Götürdükleri hediyelerin bir kısmı
nı talebeler ve öğretmenler evlerinde
ki kendi eşyaları arasından seçmişler, 
bir kısmını da hediye olarak satın al
mışlardır. Hediyeler arasında bir yav
ruyu sevindirebilecek herşcy vardır. 
Kız lisesi talebesinin her sene tek

rarladığı bu "hediye dağıtma,, usulü, 
diğer mektebleirmiz için de örnek ola
bilecek glizel bir harekettir. Kendi 
bayramını annesinin tefkatli kucafın
dan uzakta geçirmeğe mecbur olanla
ra yardım edelim. 

Çok (ocuklu hakimlerin 

ikramiyeleri dağıhldı 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Çok ço

cukl u hakimlerin bugün ziraat ban
kası vasıtasiyle ikramiyeleri veril
miştir. İkramiye alan hakimler tun
lardır : 

YAŞAR NABi 

Çocuk 
bugün 

haftası 
başhyor 

23 niaan Milli hakimiyet bayramı bu 
gün yurdun her tarafında büyük bir 
törenle kutlanacaktır. Meclisin açıldı
ğı ilk gün aynı zamanda çocuk bayra
mıdır. Bu bayram bir hafta devam ede· 
cektir. Çocuk Esirgeme kurumu genel 
merkezi çocuk haftası programını ha
zırlamıştır. Bugün şehrimizde yapıla
cak geçid törenine orta okullar ve ilk 
okul talebesi iştirak edecektir. Tören, 
bugün 10.30 da Ulus meydanında baş
lıyacak ve Atatürk anıtına çelenk ko
nacaktır. Ulus meydanında başlıyacak 
olan geçid resmi, Belediye önünden 
adliye sarayı caddelerini takip ederek 
Samanpazarında sona erecektir. 
Öğleden sonra saat 14 de ilk okullar 

talebesi arasından ayrıl11n bir heyet o
tomobille büyüklerimizin ziyaretine 
gidecektir. Haf tanın diğer günlerinde 
de Ankaranın muhtelif yerleri gezile
cek, balolar verilecek ve spor göste
rileri yapılacaktır. 

lsıanbul' da 

İatanbul, 22 (Telefonla) - 23 nisan 
ba)'l'amı münaseebtiylc yarın (bugün) 
1stanbulun her tarafında tezahürat, 
geçid resimleri yapılacaktır. Halkev
leri zengin bir programla bayrama iş
tira.Ic edeceklerdir. 

Edirneye gidecek 
ünh·ersiteliler 

Edirne, 22 (A.A.) - 23 nisan bayra
mını geçirmek üzere bu sabah Edirne
ye gelen Edirne lisesi mezunlarından 
150 üniversiteli genç, Edirne gençliği 
tarafından kartılanmııtır. Misafir 
gençler doğruca Atatürk anıtının ö
nüne giderek çelenk koymuşlar, umu
mi mUfettifliği, vilayeti, halk partisi
ni ziyaret etmiflerdir. Şehirde bir ge
zinti yapan ıençler ıaat 17.30 da gc-

ı!_S_EH_i .......... R_HA_Y_A_T_I _J 
HılkeYinde: 

Bayramın kutlanması 

Bugün saat 16 da Ankara halkevin
de Kamutayın 18 inci açılış yıldönümü 
bir törenle kutlanacaktır. Töreni Dr. 
Ragıp Tüzün bir &ölevle açacaktır. 

Söylevlerden sonra Maarif cemiyeti 
lisesi talebeleri tarafından hazırlan -
mış olan (Gazan) isimli bir operet oy
nanacaktır. 

Pazartesi giinkü konferans 

25.4.1938 pazartesi günü saat 18 de, 
C.H.P. nin tertib ve halkevi Dil, Ta
rih, Edebiyat komitesinin organize et
tiği seri konferanslardan olmak üzere 
İstanbul üniversitesi Anatomi doçenti 
Zeki Zeren (kemiklerimiz, vazifeleri, 
hastalıkları) mevzulu bir konferans 
verecektir. 

Bu konferans herkesin anlıyabilece
ği bir şekilde hazırlanmış olmakla be
raber bilhassa sporla uğraşan gençliği, 
antrenörleri, jimnastik meraklılarını 

ve beden terbiyesi öğretmenlerini ya
kından alfikalandıracak mahiyettedir. 

Bu konferansa herkes davetlidir. 

Diinkü konferans 
Halkevindc tertib edilmiş olan seri 

konferanslardan olmak üezre (veremin 
modern tedavisi ve bundan elde edilen 
neticeler) mevzulu bir konferans ver
mek için Ankaraya gelmiş olan, İstan
bul üniversitesi Farmakodinami ve te
davi kliniği doçenti Nabi Kastarlak 
bu konferansı kalabalık bir dinleyici 
kütlesi önünde dün akşam vermiştir. 

Konferansçı birçok mühim ve ente
resan noktalarını aydınlattığı "verem,, 
mevzuu içerisinde bilhassa bu aman
sız hastalıkla bu dünyadaki son ve mo
dern mücadeleyi belirtmiş, türlü teda
vi usullerini anlatmış, veremle tıb 
dünyasının nasıl dunnadan mücadele 
ettiğini göz önüne koymuş ve halkın 
mutlak bilmesi gereken birçok tarafla
rı herkesin anlıyabileceği bir şekilde 
izah etmiştir. Konferansını yazı tahta
sı üzerinde şemalar ve izahlarla yap· 
mıt olan konferansçı dinleyicileri üze
rinde büyük bir alaka uyandırmıştır. 

Tıbbi toplantı 

Mütehassis Doktor Ali Mustafa 
Mente§Coğlu tarafından 25.4.1938 pa
zartesi günü saat 17 de karışık aşılar 
hakkında Merkez hıfzıssıhha müesse
sesinde konferans verilecektir. 

Doluda ıhat knl'81arı a 

Bolu, 22 (A.A.) - Bugün umumi 
mulia salonunda köy sıhat koruyucu
luğu kurumu ilbayın bir söyleviyle a
çılmııtır. Kursa 25 ilk mektep mezunu 
kabiliyetli genç iştirak etmiştir. İlk 
ders operatör B. Taki tarafından veril
miştir. Kursta muvaffak olanlar der
hal köylere tayin edileceklerdir. 

Vilayetin kazalarında da sıhat koru
ma kursları açılmıştır. Hükümct ta
bipleri bu kursları idare etmektedir. 
Köylü bu kursun faydalarım takdir 
etmekte ve çok alika göstermektedir. 
Kursa devam edenlerin çoğunu köylU 
gençleri teşkil etmektedir. 

neral Kazım Dirikin halkevinde şeref
lerine verdiği ziyafette bulunmuşlar
dır. 
Ayrıca İstanbuldan otobüslerle ge

len ve Havsada karşılanan 45 kişilik 
sporcu kafilesiyle Edirne gençliği a
rasında bu gece, yarın ve öbür gün E
dirnede büyük spor hareketleri olacak
tır. 

23- 4. 1938 

Rakamlarla Türkiye İstanbul elektrik şirketinde 

Yabancılar ... 
YurdwnllZ dünyanın en az yaban

cııı olan memleketlerinden biridir: 
7.908. 789 erkek vatandaıımıza mu
kabil, ecnebi tabiiyetinde olan erkek 
sayıaı 27723 dür. 

Bu rakam, muhtelif memleketler 
arasında fÖyle bir taksime ufruyor: 
1116 Almanya, 1028 Arnavudluk, 
1544 bulgar, 1311 İngiltere, 3509 İ
talya, 1714 yugoslav, 8334 Yuna
niatan, 2633 lran, 211 Birleıik Ame
rika tabiiyeti •••• 

Mevcud ve varidat f azlasımn 
kontrol altına alınmasına 

zaruret hasıl oldu 

Kadınlara geçiyoruz: 8.195.115 
kadm vatandatımıza mukabil, ya
bancı tabiiyette olan kadm sayısı 

yalnız 25823 dür. BlD'ada tezad gö
ze çarpıyor. Bizde kadm aayısı, er -
kekten fazladır. Yabancı tabiiyette 
olanlarda ise vaziyet akıidir. En 
çok yabancı tabiiyetinde olan ka
dmlar Yunaniatana isabet etmekte. 
dir:: 9308... Bundan aonra ltalya 
geliyor: 4051 ve sonra ııraaile 1491 
kadın lngiltere, 1088 Fransa, 1035 
Almanya, 1356 Yugoslavya ti.biiye -
tindedir. Tabiiyetinde yalnız altıpr 
kqi olan iki memleket var: Filistin 
ve Hicaz ... 

İstanbul Elektrik Şirketinin tesiaatınm bozukluğu İstanbul hal
kının huzur ve emniyetini tehdid edecek derecede mühim olduğu 
ve eletkrik ihtiyacını kartılamayacak kadar noksan bulunduğu 
vekaletin tirketle bir arada yaptırdığı teftit ve tetkikler netice
sinde tamamen anlaıılmıı ve zabıt verakalariyle tesbit edilmiş ol
duğu malfundUT. 

Şirket bütün ıslah, tamir ve tanzim ı----------------

27723 yabancı tabiiyetinde erkek
ten 1273 toprak mahsulleri, sanayi 
ve küçük aanatlarda 5948, ticaretle 
6562 nakliye ve muvasala ile 1247; 
ummni idare ve hizmetler, serbest 
mesleklerde 2833, ev iktiaadiyatı ve 
ıahıi hizmetlerde 706 kiti çalıpnak
tadır. 

Yabancı tabiiyette olanların biz
den ilerde oldukları bir m ılek var. 
dır: Ticaret... Bizim erkek nüfusu
muzun yiizde 2 buçuğu, onlarmki
nin yiizde 23. 7 ai ticaretle meuul
dür. 

İstanbulda 57.653 

ilk okul talebesi var 

esaslarını yazdığı mektublarda ve ya
pılan müzakerelerde kabul etmiş ve 
bunun için mevcudatı ile 1 kanunsa
ni 1938 tarihinden itibaren gelecek 
seneler zarfında varidatının işletme 
masrafından baki kalacak kısmını bu 
uğurda sarfetmeği kabul ettiğine ve 
müzakereler suretiyle halline teşel:r 
büs edilen bu işler müzakerenin se
bebsiz olarak şirket murahhasları ta
rafından kesilmesi ile yüz üstü kal
dığına göre daah fena neticelere ve 
hadiselere meydan kalmamak üzere 
yukarıda zlıtr.dilen mevcudat ve va
ridat fazlasının kontrol altında bu
lundurulmasına zaruret hasıl .olmuş 
ve nafia teftiş heyeti reisi Bay Şefik 
Örün'ün başkanlığında bir heyet bu 
i'e memur edilmiştir. 

Heyet dün lstanbula giderek şir
ket binasında kontrol işlerine başla
mış bulunmaktadır. 

Sıhiye bakanhğında 

tayinler 
Sıhiye Bakanlığında yeni tayin ve 

terfiler yapılmıştır. Bunlar şunlardır: 
İzmir memleket hastahanesi nisai -

ye asistanı Raif Ödemiş belediye dok
torluğuna, ~rsin memleket hastaha
nesi bakteriyoloğu Rü§tÜ Bogatur 

İstanbul, 22 (Telefonla) - İstanbul Mersin memleket hastanesi bq dok
belediye hududları içindeki resmi ilk torluğuna, Manisa hükümet merkez 
okullarda 57.653 talebe vardır. Bunlar· • doktoru Fehmi Sarılır bulaşık hasta
dan 14.526 sının yoksul ve yardıma lıklar hastahanesi asistanlığına, tayin 
muhtaç olduğu anlaşılmııtır. Yoksul edilmişlerdir. Sıvas merkez hükümet 
talebeye yardım işi 12 ay evcl başlamış doktoru İhsan Özgen'in maşı 40 liraya 
ve kurulan birliğin son 11 aylık çalış- çıkarılmıt ve Çorlu belediye doktoru 
ması neticesinde bakılan çocukların Hayrinin Ki§llliroğlu hükümet dok
sayısı 7725 den 10869 a yükselmiştir. torluğuna naklen tayini; Mardin mem 

leket hastahanesi operatoru Şerafed
din Kesen memleket haatahanni baş 
doktorluğuna; Konya aıtma mUcade-

Elıbiae, kitab ve muhtelif yardımlar 
da fazlal~ftır. Birlik merkezi ço

cuk bayramı münasebetiyle muhtelif 
kazalardaki yoksul çocuklara 4211 lira 
değerinde 1690 parça elbise gönder
miştir. 

lesi doktorlarından İrfan Özelli Yalo· 
va belediye doktorluğuna; açıktan 
mütehassıs kimyager Osman Nurinin 
Bursa belediye kimyahanesi müte-
hassıslığına, açıktan kimyager Nermi 

İstanbul ticaret odasında bir Kocaeli vilayeti kimyagerliğine üçte 
bir ücretle tayini kararlaştırılmıştır. 

ihtisaı; komisyonu kuruldu Ankara nümune hastahanesi e<:zacı
sı ücretli Halis Erdem namzed olarak 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Ticaret Ankara nümunc hastahanesi eczacılı -
odası, tacirlerden mürekkep bir ihtiaas 
komisyonu teşkiline karar vermiştir. 

Bu komisyon tacirlere verilen ihracat 
ruhaatiyeleri üzerinde tetkikat yapa
caktır. Bundan batka muhtelif ihraç 
maddelerimizin vaziyeti ve ihracat iş
leri üzerinde de geniş etüdler yapacak 
olan bu komisyonun mesaisinden çok 
faydalı neticeler alınacağı umulmak
tadır. 

Ticaret odası dünden itibaren ko
misyon azalarını seçmeğe başlamıştır. 
Komisyon ilk toplantısını gelecek haf
ta pazartesi günü yapacaktır. Tacirle
rin bazı müşküllerini de bu komisyon 
halledecektir. 

ğına tayin olunmuş ve Elazığ emrazı 
akliye ve asabiye hastahanesi eczacısı 
Sami Erimer'in maa,ı 35 liraya yük
seltilmiştir. 

Kursa gönderilenler 

Cihanbeyli hükümct doktoru Niya
zi Ahmed Çalışkan, Adıyaman hükü
met doktoru Mütahhar Hız, Midyat 
hükümet doktoru Celal Dengiz, Pa
zarcık hükümet doktoru Suad Hüsnü 
Serer, Eğil hükümet doktoru M. Aziz 
Emin Kutay, Yaylak hükümet dokto
ru Nazım Abdullah, Gazianteb trahom 
kursu doktorluğuna tayin olunmuşlar 
dır. 

Ziraat bankasında 
bir tayin 

l-ı~er aldığımıza göre, Ziraat ban
kasındz.ı jki umum müdür muavinli
ğin~en. d_iğenıı~ de bankanın teftiş h~ 
yetı reısı B. Mıtıhat Dülge tayin edil
miştir. 

B. Mithat Dülge İzmir li<1csinden 
ve Mülkiye mektebinde·n mezun ol
duktan sonra kısa bir mli<klet dahiliye 
hizmetinde bulunaraK Torbalı nahiye
si müdürlüğünde çalışmış '°" 1924 de 
Maliye müfettişi olmuştur. 

O sene ilk defa açılan imtihanda 
muvaffak olarak intisa.b ettiği maliye 
müfettişliğinin ilk iki yılını Avrupa
da tetkik ve tetebbu ile geçiren B. Dül
ge, 1932 senesinin ikinci kanununda 
Ziraat bankasına girmiştir. 

Birinci sınıf müfettiş ve teftiş he
yeti müdür vekilliği vazifeleriyle ai
lesi araswa girdiği Ziraat bankasınm 
eon •en-eterdeki verimli gal......asında 
büyük hlaaesl bulunan B. Mitha 193ş 

de teftiş heyeti müdürlüğüne asaleten 
tayin edilmiş ve banka hakkındaki aon 
kanunla unvanı (teftiş heyetireisi) ol
mu~tur. 

Bankadaki değerli çalrşma.lannın 

bir neticesi olarak getirildiği yeni va
zifesinde B. Mithat Dülgeye ba~rılar 
diler, kendisini tebrik ederiz. 

Yaralama suçlarm,la yara· 
lananlann bakım parası 

Yaralama suçlarında haatahanelere 
yatırılan yaralıların bakım masrafları 

ve tedavi ücretlerinin yattığı hastaha
nelere verilmek üzere muhakeme maa
rafları meyanında mahkumdan tao1"i· 
tine resen hüküm verilmesi mı.:"afık 
olacağı Sıhat ve İçtimai mıı.ıvenet ve
kUetinden Adliye vekl!&etine bildiril
miştir. Bu dilek Adliye vekaletince 
kabul edilmiıtir. 

Vııiversite talebesi için dlfimi
ze yeniden 83 kitab ~e'\·rilecek 

Asliye biric:i hukuk reisi Subhi, i
kinci hukuk reisi Ali Rıza, müddei
umumi muavinlerinden Reşad, İhsan, 
ikinci ticaret mahkemesi azasından 

Nuri .• 
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İstanbul, 22 (Telefonla) - Üniver

site ve yüksek tahsil gençliği için dcra 
ve müracaat kitabı olarak bu yıl tercü
me edilmesi icab eden kitablar hakkın· 
da bazı kararlar alınmak üzere Üniver· 
site rektörü Cemil Bilselin başkanlı
ğında profesörlerden miirekkep bir 
heyet toplantılar yapmaktadır. Son 

Diin hava yağmurlu geçti 

Dün şehrimizde hava kapalı ve ya
ğışlı geçmiştir. Rüzgar umumiyetle 
şarktan 3 metre kadar hızla esmiştir. 
En düşük ısı 12, en yüksek ısı da 20 
derece kaydedilmiştir. AkJCUll üzeri 
18.50 de yağmur başlamış, ve devam 
etmiştir. 

Yurdda hava cenubun doğu kıs
mında açık, ocaeli, orta Anadolu, Ka
radeniz kıyılarında kapalı ve yer yer 
yağışlı, diğer bölgelerde çok bulutlu 
geçmiştir. 24 saat içindeki yağıfların 
kare metreye bıraktıkları au miktarı 
Kocaelide 7, Yetilköyde 6, Çorlu. 
Kastamonu, Ankara ve Geliboluda 5, 
Çanakkalede 4, Alaçatıda 3, diğer ya
ğış yerlerinde bir iki kilogram ara
mdadır. 

En dütük ısılar sıfırın üstünde ol· 
mak üzere Vanda 4, Karata 2, derece
dir. En yüksek mlar da Malatya ve 
Erzincanda 25, Kütahya, Diyarbakır
da 27, Adanada 31 derece kaydedil· 
miştir. 

Verin zavalhlara ! 
ZelHledea yıkı/an köyleri, ha-

rab olan rtleri, evsiz barksız kalan 
vatandaıları düıünüyorum ve ma
samın üzerinde duran "Rebabı Jİ. 
keste'' nin elli a~ünca say/asım o
kuyorum: 

Harabı zelzele bir köy: 111 yanda 
bir çatının 

Çilrük direkleri dehıetle fırlamıı; 
öteden 

Çamur yıiıntm ıeklinde bir zemin 
katının 

Yıkık temelleri manzur; uzakta 
bir mesken 

Zemine doiru eiilmiı, hemen 
sukut edecek; 

Önünde bir kadın .. Of, artık, 
istemem ıörmtk, 

...................................... 
Derin, iniltili çarpıntılarla sine! hik 
Teeoilratını .Oyleı bu levhi alima: 
Sisin de kalbiniz elbet acır, deiil mi? 

Verin. 
Verin pı dullara, yoksul kılan 

ıu eytama, 
Verin eninine pyet ıu bir nirn 

beterin. 

Tnlilc Fikret, bu mısraları Balı
iesirde bir seJ.ele olup köyler yı
krldığı zaman yazmı§tı. Bugün Kır. 

fflhir köylerinin harab ve yıkılmış 
evleri lcarşısında ondan daba xeniş 
ve derin bir istirab duyuyor ve Fik
ret'in manzumesine başlık olarak 
seçtiği başlığı tekrarlıyoruz : 

- Verin zavıllılara! - T. 1. 

Satidiibad ! 

Hıdrellez yaklatb. Hıdrellez de
nince insanın aklına Kehtane, yahud 
Jile devrindeki tabiri ile, sadi.bad 
celi yor. 

Saaclabad deyince de ııür Nedimi 
ve onun ıu beytini habrlamazlık ede
mezsiniz: 

tııte üç çifte kayık iskeledt amade 
Gidelim seı vl revanım yürü Sidab!de. 

Lale devrinde üç çifte kayık, en 
süratli nakil vasıtası idi. Motör ve 
makine asnnda it değitmiıtir. 

O aebcbten olacak: İstanbul bele
diyesi Haliç vapurlarını Kehtaneye 
kadar itletmeie karar venniıtir ! 

Hangisi daha giizel ? 

Selim Sım Tarcan üstadmuz, 

"pcrıembe rnüsahabeleri,, nden biri

sinin baımda ıu suali soruyor: "Er
kek mi, kadın mı daha &Üzeldir?" 

Fakat bu estetik meselesi Ahmed 
Hatim tarafından balledilmiı değil 

midir? 
Rahmetli tair iki türlü düıünenle

rin vasatisini almıt ve ''en güzel in
sanlar hünsa olanlardır" demiıti. 

Elma! 

Mütebunslarclan mürekkeb bir 

komisyon Türkiye elmalannı ıslah et 

mekı verimini arttınnak, kalitesini 
yülueltınek için bir rapor bazırlamıı
tır. 

Bu gayreti yalnız ekonomik oldu
ğu İçin değil: biraz da elmanın milli 

bir tiirk yemiıi olması dolayısiyle a). 

kıılamalıyız: Kızıl elma maaallarmı 
bilmez misiniz? 

Korkunç bir nıezcid ! 

Filiıtin'de bir İngiliz askerinin ba
ıma çeteler 4 • 6 İngiliz lirası veri
yorlar. 

Bir yahudi bqına da gene çeteler 
tarafından verilecek ücret bu kadar
dll'. 

Buna kar§ı hükP-tet kuvvetleri de 
bir çeteci baı• lçın 100 İngiliz lirası 
veriyorlamııı 1 

Korkunç bir mezad ve kanlı bir 
borsa değil mi? 

lorla giü:,ellik ! 

Beyoğlunda Dilber isminde bir 
kadın bir müddet beraber yaıadığı 

Dimitri adlı bir erkeği, artık, kendi
sinden yüz çevirdiği için çakısını çe· 
kerek yaralamıı. 

·• toplantıya 72 profesör ve doçentle kül 
tür bakanlığı yayın direktörü B. Fa
ik Reşid iştirak etmiştir. Komisyon bu 
yıl fransızca, almanca, İngilizce ve İ
talyanca dillerinden 83 kadar eserin 
türkçeye tercüme edilmesini karar
laştırmıştır. 

Hadise, zorlu aııklann kadınlar 
arasından da çıkmağa batladrğını gös· 
teriyor. Dimitriyi yaraalyan kadının 
ismi Dilber olduğuna göre buna zor
la güzellik de diyebiliriz! 

Franıız doktorlarından birisi
nin tedkiklerine göre tütün tirya. 
kiliii dimağa değil, tama.mile gö
ze aid bir ibtila imit 1 

Tütünün gözle olan alakaımı 

bilmiyorduk, ama burunla ali.kah 
olduğunu bilirdik. Nitekim eski 
1&irlerimizden biriai de ıu beyti 
yazmııtı: 

Ben duban içtim deya mecliste laf etmem, 
bele 

Neylerim ol :ıevlıi Jıim lilbal burnumdan 
gele. 

Yiiksek orman faki.iltcsi taJe

be~i tetkik seyahatine çıkıyor 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Yüksek 
orman fakültesi talebeleri garbi ve ce
nubi Anadoluda 3 mayıstan itibaren 1 S 
gün sürecek bir tetkik seyahatine çı
kacaklardır. Seyahat programında 
Burd•ır, Antalya, Mersin, Ulukışla ve 
Ankara vardır. 

Türkiye lı Bankası 
A. Ş. den 

Bankamızın telefon numaralarında 
yapılan değişiklik aşağıda gösteril
miştir. Bundan sonra mezkur numara
ların kullanılmasını rica ederiz. 

1365: Genel Direktör. 
3454 ili 3458; Telefon santralı 
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Tunusda Fransa 
Bir haftadan beri Pariaten ve Ro

llladan gelen haberler, Tunus'cla bir 
loyam çıkbğım bildirmektedir. Paris
ten bildirildiğine göre, bu memlekette 
Örfi idare ilan edilmiı, askeri mahkeme
ler faaliyete geçmif. Fakat bu ada ted
hirlere rağmen hali aaa:rit iade edihne
lbiı olacaktır ki anupalılar nlerinden 
4latan çıkamamaktadırlar. 

Hatırlardadır ki Tunuı'cla bet altı 
lene evvel de kıyam çıkrmıtı. O za
lllan bu ayaklanmayı, komünist tahri
IEatına atfeden Fransa bu clefaki h&di
lelerden de fqiıt propagandaamı meaul 
'«lcletmektedir. Fakat acaba meaele bu 
derece basit midir? Gerçi o zaman ü
ç\İncü enternasyonal vaziyetten istifa -
de etmek fırsatını kaçırmllllUJbr. Ve 
laelki bugün ele fqiıtler tahrikat yapı-
1orlar. Fakat Tunua'taki hareket, barb
t.n sonra arab halkı arasına yayılan 
-.ıilli duygulann tezahüründen batka 
bir ıey değildir. 

DÜNYA HA-BERLERİ 
Tunusta 

Yeni mahkOmlyel 
kararları verildi 

Tunus, 22 (A.A.) - Aakerr mahke
me dördü italyan olmak üzere bet maz
nunu bet sene hapis ile sadece para ce
zası arasında tehalüf eden muhtelif ce
nlara mahkQm etıniftir. 

Hük\imet komiseri Miralay Trope 
mahkemeye hitab ederek demiıtir ki; 

"-Bu hal, milli selimet eserine za
af göstemıeden devam etmelidir. Mah
kemenin faaliyeti müessir olmuttur. 
Birçok silahlar şehrin muhtelif ~rle
rine bırakıldığı polisten bildirilmek
tedir.,, 
Diğer birçok maznunlar memnu si

lAh tatıdıkları için bir sene hapis ve 
500 frank para cezasına mahkQm edil
mişlerdir. 

Amelia Erhart lmdad 
\ 

Romanya hükümeti 
Denıir muhafızlar hakkında 

yeni tedbirler aldı 
Bükret, 22 CA.A.) - Rador Ajana tebliğ ediyor : Demir maha

f ızlann faaliyeti bakkmda dahiliye ve adliye :m.zırlan mafmdan 
verilen izahatı müteakib nazırlar mecliai 20 nisanda fU bnn wır
miftir: 

1. - Kordeanu'nuın biribirini mütea-

kip kurduğu "Arkanj Mifel,,, "Demir İngı"llere MeL·ı"La petrollerinin 
muhafızlar,. ve "her !CY vatan için,. te- D • 

tekküllerinin ilgası bakıkındaki karar ı'sfı"mla"k edı"lmesı"nı" tanımıyor 
ipka ve bu te§Ckküllere aid emlik dev-
letin müdafası hakkındaki kanun ah
klmına tnfikan taafiye edilecektir. 

2. - Dahiliye nazırı devletin emniye
ti için tehlikeli olacak bir harekette 
bulunan veya böyle bir harekete teşeb
bill eden fllhıslar için mecburi bir ika
met mahalli tayin etmeğe aalihiyetli
dir. 

3. - Adliye ve milli müdafaa nazırla
rı &uçluları mahkUın ettirmek için ad
liye nezdinde takibatta bulunmağa 
mezundurlar. 

Mebiko, 22 (A.A.) -tnciltere elçi
si, Meksika petrollerinin ~tim1A'ri hak
kındaki karan tarumadıir yolunda ev 
velce bildirdiği görüıü muhafaza 
ettiğini, hakıız gördüğü bu kara
rı protesto etmek hakkını muhafaza 
eylediğini bildiren ikinci bir notayı 
Mekıika hükümetine vermiıtir 

l'carefl mi Y8FIJOFI Geni§ bir caawluk ıebekesi 
ıj • Dahiliye ve adliye nazırları bilhaa-

Meksika hükümeti evvelce verdiği 
cevabta, iş henüz adli tahkikat safhası
nda bulunduğu için bir hak111zlığın bah
se mevzu olamıyacağını bildirmipo de, 
İngilterenin Meksiıka hükümctimn ver
diği bu karan yeniden mülihaza edece 
ğini umduğu, nota da ilive olunmakta
dır. 

Varıova, 22 (A.A.) - Gazetelere sa, elde edilen evraktan genit bir ca-
göre, doğu yukarı Silezyasmdaki Sos- sualuk tebekesinin mevcud olduğu an-
novitzde bir orta mekteb talebesi kı- la9ıldığını teıbarüz ettimıi9lerdir. Amerika Ue mümkere 
sa dalgalı radyo mıntakasmda 40.5 Kodreanuya aid bir doeyamn tetki- Vqington, 22 (A.A.) - Politik mah-
metre üzerinden S. O. S. imdat ipret- kinden bu hareketin poli• mlidüriye- fillerden verilen malumata göre, Mek
leri almıştır ve bu i,aretler pasifik tinde, emniyeti umumiyede ve büyük aikanm Vafington büyük elçisine, el 
denizinde bir 11çuf esnasında kaybo- erkanı harbiyede muhbirleri bulundu- konan petrol kwnpanyalanna verilecek 
lan amerikah Amelia Erhart'ın tay- ğu anlaııhıııttır. tazminat baklanda Amerika hükümeti
yaresinden gelmektedir. Kısa dalga Diğer bazı evrak ile de ecnebi teşek- le müzakereye girifmeyi kabul ettir -
radyo amatörlerinin kulübü bu mal~ küllerle bu hareket arasında irtibat te- mek üzere aalihiyet verilmi,tir. Müza-
matı, tahkik ve teyidi maksadiyle, sis edilmiş olduğu teebit edilmittir. kereler yann ba§lıyacaktır. 
iqiliz~~eri~nbhb~ta~®la- -----------~-----~=~~===----
rına bildirmiştir. Pirene ve Lerida arasında 

Elli sekiz aene evvel imzalanan 
1'ordo muahedesiyle Fransanm hllna
)'eaine giren Tunus topraklan miinbit, 
havası da mutedil ve avrupehlann ya
llınalarına elveriıli bir memleket olda
hnclan franıızlann en ebemiyetli 
IÖrnürgeaitfir. ltalya milli birliiine ka
~tuktan aonra Tunua'u tabii bir ge
"İfleme aahuı telakki etmİftİ. Fakat 
İllgilizler Bertin konferannnm arifesin
de Kıbna'ı aldıklannclan Tunu• Üze
rinde Franaa'nın himayesİnİ tanıdılar. 
Almanyaıda Fransa ile ltalyarun eraamı 
'çmak için Fransayı te§vik etti. Veni
hayet franaızlar 1880 senesinde on al
bıacı unn aonlanndan beri ounanh im
lb'ataorluiunun hakimiyeti altmıla bu
l11ban bu memleketi himay~ri altına 
'1dıler. Bu, ltelya ile F,...< .. arumdeki 
lbiinaaebetlerin ger&fnleımeei .... ı tal 
hnm müselles ittifaka p.meaine aebeb 
olıımıtur. JN1ya on altı ..ene bu olup 
bittiyi ummamıttl. ltalyanın Tunus ü
ıer.ine alakasını celbeden imil. coğraf-
Ya yakmhiı kadar ela orada yerleten Haile Selassieye F k. 1 h k 

r 

Oifıllyt1Cllla,,..za 
Mcmhbtio ~ Wr ,_inde hiç 

kinwe,. ın... içila.... .. ilin 
Jra,.dıftickacaia ıw ........ 
..................... ..Jilü. 
,.el .................... .... 
kim,-... ıuıtmıM ....,..._ 
............. abone ft ... ....,,....._ 

ia aalihi,etli 'Nsilaa olmakuzm 
miiracutta bulumana hemen 
ır-clileriain ........ olmü l ~Wıorwwwkol: lııoirica • ..ı.. J 

SoyYeHer birllllnde 
-

Dıs ticaretin 
millilesmesinin 

ytldönümü 
Moekova 22(A.A.)-1918 de dıt ti

caretin millilettirilmeai baklanda Lenin 
Stalin'in imzuile çıkan Sovyet hükU
meti emimameainıin 20 inci yıldöniimü 
münasebetiyle dıı ticaret komiıeri Çi
vialef Pravda gazetesinde bir makale 
neırederek Sovyetler Birlifinlıı bu sa
bada elde ettiği muvaffakiyetleri tahlil 
etmektedir. 

Çivialef, memleketin değiırnesinde 
harici ticaretin oynadığı rolü tebarüz 
ettirerek bu 20 sene zarfında Sovyet 
drt ticaret rakkmnun 41 ,3 mil yan itha
llt ve 38.9 milyarı da ihracat olmak ü
zere 80 milyar rubleyi ıeçmiı olduğu
nu kaydeylemektedoir. 

Dünya ekonomi kris senelerinde 
bütün dünya ticaretinin hacmi müthiı 
•urette azalırken aovyet harict ticareti
nin hacmi miltemadiyen yübelmiıtir: 
1929 ili 1912 senelerinde dünya ticade
ti yüzde 25,5 azalırken Sovyet harici ti
careti yüzde 26,2 artmııtır. 

İngiltere Ye İrlindı nihayet 
ınlılfll• ~~::=u::ı~ı;ı:::!:itk maa~ bağlanacak ran ıst er Ü ümet 

iranuz idaresinden aonra bili hamız ~ 

lriifuaundan fazladır. Bu itiharla Fran- Paris, 22 (A.A.) - Figaro gueteai- kuvvetlerı• n ı• kucattıla r Londra, Z2 (A.A.) - ıtayter ajansı 
'-yanın asırdan beri Tunua'ta İtalya nin Londra muhabiri bildiriyor: .. bildJdJOr: lngiltere - lrlandamibab-
İle kartılapnaktadır. İngiltere hükümeti, Haile Selasieye releri nihayet bulnıut ve bu anlapna 

Fakat aon yıllar içinde bir de arab bir lftUf ballanmuını ve bu IDUfln BB. DaladlJ" e Ye Bone sah günü Saragos, 22 (A.A.) - Hava. muba- bapr~ır. Anlapna 25 niaanda B. 
laaayQNı)jzınj ile kerfdqamfbr. Fran- verilmesine Milletler cemiyeti ultn- biri bildiriyor: General Solhaga'nm Çemberlayn tarafından B. dö Valera-
'-da bıhail sören Tunaa mi~ nın ittirik etmeaini taleb etmek niye- ı nd ._ __ • t ed" rl Lerida ile fransız sınırı araamda ye- nm bqkanhğmda İrlanda heyetine ve-
her memLıket mÜnHv•i ~ ~ap tindedir. Sabık imparator, tngittereye LO rıya ••v e IJO ar di nisanda bqladığı manevra hareke- rilecek bir öğle ziyafetinden tonra im-
ol.tı.ldan milletin kendi mukadderabm geldiği zaman aatm aldrfı erini SO«l Parla, 22 (A.A.) - Bapekil bugün ti, bugün Hiaaurri Vena.keden ylril- za edilecektir. Bu heyet anl8f1DU1m 

are etmeaini iatiyorlar, Son ZfllDU'- zamanlarda utmak mecburiyetinde öileden aoma f' harici. ve yen kuvvetler ile Sortdan ilerliyen imwı için pazar g\lnil Londraya ge-
l'rn~&~~~..::... ... ~~~Iİı!l'ıl4' ... ~~.-~---iiıilıilii11111ıilillıılılııiı""'lıiıııliiilıiiİllllflliıii~ııiiııiiiılliıililıi ... ııiiiiiil .. iiiiiillil .. IP1,...._~~Iİl""l~~~~ıll't .... ~ sırı •• ,tar o .....ı .... ,'lll'da 

bik ettigi ve Franaanm da 9-iyede v.utyete c!GptlftUr. Ba teklif, 5ntl- tir. B. Bone ile yaptılz &6rOfme ge- etmeleri auretlyle nU.yete ermlftlr. lllfl'•cBJeoektlr. 
ik etmeğe karar verdiği idare tarzı milzdeki hafta, ingiliz ve franarz na- lecek hafta Londraya yapacakları zi- HUkUmetçiler, bu mmtakada, merkezi LondndaJri lrIIDda malıffllerlnde 

\ gözlerinin önünde bir örnektir. Bi - zırları arasında da milzakere mevzuu yaret hakkındadn-. İki devlet adamı Malpas olan 2600 kilometre murabba- annedlldiline göre, İ•ilttere - 1rı.n
--...eyh hiç olmazsa, Fransa ile Tu - teşkil eyliyecektir. salı günü tayyare ile &idecekler ve Irk bir arazide çenber içine ahmnıı da anı.,m.ı geoit bir ,umuuı haiz o-
'ıaa arasındaki münasebetlerin aynı B. Avenolun önümüzdeki~ cuma aJqamı döneceklerdir. bulunmaktadır. link ticaret, finam ve mtldafaameae-
~da tanzim edilmesini iatiyorlar. Bu- günü Londraya çağırılmasının aebeb- B. Daladiye, Londra görüfmeleri Hükiimet.çiler L-yorlar lelerini ihtiva etmektedir'. 

Sol cenah kuvvetlerinin kar,mın

daki yedi bin kifilik hilkümetçi kıta

ları, ıınırı geçmek suretiyle kaçnııJ
tır. Sağ cenahın karıııındaki hükil
metçi kıtaları da Seo de U rgel iati
kametinde geri çekiimittir. Frankiıt 
k'lvvetler halen, hududu ket.dl muha
fauları altına almıt bulundukların
dan 2600 kilometre t.1urahbal•k arazi
nin işgal ediltnc!oi ve temizlenmcs~ i
ti. ihtiyat poliı kuvvc.tlerine ımakıl
ıruftır. Bat kuruan i.ınlık, bu itin u
zun aürmeyeceği kanaatindedir. Zi
ra, hilkümetçi kıtaların bir klllDI kaç
maktadır. 

"-taraftar olanlar ela franıız hülriime- terinden bir tanesi de budur. eınuında ileri sürülmesi muhtemel "°'.i• 
U..e rakib olan her ku.vetten iatifade meseleleri gelecek hafta bqmda tet-
~ fıraabnı kaçırmıyorlar. Bu, kih Balkan Basın birligı""' konfe- kik edecek olan mllıdud koneeyle na-
~üniatlik, kih fqiıtliktir. Tunualu l ..,. .zırlar miecliıinin toplantı tarihlerini 
,...lllarm ideolojileri pek alakadar deiil- ransındaki görüş beraber igı yarm tesbit edecektir. 
ol! B 1 d 22 (A .A) y ld k f Ba-ekil B. Daladiye, Ranadan ...... Franaaya kartı muhalefet noktaam- e gra , . • - ı ız on e- T • 

4- birleıiyorlar. ransı hakkında Samuprava gazetesi Londraya dönerken buradan geçecek 
.x 1 k dı ·-u kl • h 1 olan ingı.liz harbiye nuırı B. Belita . Hakikat ıudur ki, franıız iclareıiyle ~y e yazma ta r: .L r enn, e en -

ltal 1 • 1 • ala 1 -refine NllHr günü bir akfam ziyafe-
~ idaresi anamda bir tercih yap- enn romen enn ve yugo v ann, ce- :r r--

;-" v.._iyeti kartıamda Tunuılu daima maatleri hakkında sttkQnet ve emniyet- ti verecektir. 
t t'anaayı ~ etmektedir. Çünkü le müzakerede bulunmak ve mll§terek B. Hor Bel.ifa Pariae de 
~aanın nw--. artmayor. ltalyanm ocaklannm plimm teabit etmek il.zere uğrayacak 
~- iae, çabuk •'t.ıp için Tunua, tek emelle aynı çatı altında toplanmaJa- B. Hor Belifa, bugün Maltadan 
... bir zaman içinde nıa&..•unun çoğu n takdire pyan bir manzara arzetmek- tayyare ile hareket ederek öğleden 
~Yan olan bir memleket ~ alır. te idi." sonra Ramaya varacak ve pek muh-

• belki de lapanyada olduğu IP~q- Gazete bundan sonra dört müttefik temel olarak daha buıgUn B. Mmolini 
~la arab nüfuıu büsbütün ortadan memleket matbuatı müme11illerinin ile bir görü11nede bulunacaktır. Bay 

1bolur. Binaenaleyh ltalye tehlikesi- '~ !ikriyle ve daha ııkı bir i' birliği Hor Belif8, yarm da muhteHf italyan 
::,lcarıı Franaa da yerli arablar da ayn testai arzu.ite hareket ettiklerini kayd- nazırlan ile g(Srlltecek ve pazar aaba-
L.._"IÜnceler dolayııiyle, mütterek cephe eylemektedir. hı Londraya hareket edecektir. 

~ ıztırarmdaclırlar. lngiltere ile ------~~----------------'-1 sır araamclaki nihai anlatmanın ak-
t ele imi! olan düıünce de aynı idi. 
~t Franaa Tunualular ile anlqabil
L- İçin yerli halkın milli emellerine 
~ı bazı müaaadekirbldarcla bulun
'- dır. Halbuki bu memleketle Fran. 
le& ...._ınclaki münasebetlerin nazımı 
~ leneaincle imzelanan muahede ol
' llzım gelirken, franaızlar Tuna•'
""-~ sıkı bir aömürge idaresi kur
~dır. Franaa Tunuılulara kartı 
~ prtlanna daha uygun ve daha 
s...~lı bir ıiyaaet takib etmekten 
~ ~lcça Sic:ilye adaamdan ancak 
~ ~ kilometre uzaklıkta otan ve 
~üzerinde de yüzbine yakın 
"it nüfuıa yqayan hu lllmllek.ette 
-._•ak brptalıldar çdanaıı " l talye
~ et. bu vaziyeti kendi menafati na
..... İ•tiamar etmeie açlıtmaaı tabü • 

A.Ş.ESMER 

fetanhul belediyesi fen işleri 
t hlüdürü §ehrimlzde 

tu ;:anbuı belediyeıi fen itleri müdü
ttt~ P.ehıni İstanbuldan ,ehrimize 
~ı 9hr. Bu seyahatin Eminönü mey
~ t\ın açılması itiyle alakalı olduğu 
""1dttlınaktadır. B. Hüınü Valide ha
tıl\ an ıonra iıtimlik edilecek binala
~~td~elleri üzerinde Nafıa bakar:lı
t't~i~ •~abat verecek ve icab eden di
'll let erı aldıktan sonra pazartesi gQ\. 

•~ula dönecektir. 

lngiltereye muhtelif tayyare modelleri 
satmak için tekliflerde bulundu 

Nevyoıık, 22 (A.A.) - Bugün öğre
nildiğine göre, Amerika birle.tik dev
letleri hükümeti silah modeli satın al
mak üzere burada bulunan ingiliz he
yetine, aralarında "Uçan kale,. ismin
deki mefbur bombardıman tayyaresi 
de olduğu halde otu.z tayyare modeli 
teklif etmittir. 

Bu modellerin ihraç edilmeıinde A
merika birletik devletleri hükümeti 
hiçbir mahzur ıörmemektedir. Zira hü 
kümetin kanaatince amerikan kara ve 
deniz ordularında bu modellerden da
ha çok yüksek kıymette makineler 
vardır. 

Yeni modeller ihrat; 
olunmıyacak 

"Uçan kale,. den maada, İngiltere 
hükümeti, saatte 450 kilometre ıüra
tinde tek motörlü muharebe tayyar~le
ri ile üç top bombardıman deniz tay
yaresini de 1atın alabilecektir. 

Amerikan hükümeti, daha yeni mo
delleri ihraç için izin vermemektedir. 
Amerikan orduaunda ,bucün, tayyare
nin alt ve üst kııımlarında toplar ve 

makineli tilfelder için taretleri havi 
muhtetem uçan kaleler ve ıtratoeferde 
hareket eden ve yere inmeden Avrupa
ya gidip lönebilen altı motörlü muaz
zam bombardıman tayyareleri vardır. 

Tayyare imalôıı büyütülüyor 
VaJington, 22 (A.A.) - Amerikanın 

hava ticareti odası amerikan tayyare 
fabrikalarının hali hazırda 1939 ıene
ıine aid istihaallerini artırmak için 
tertibat almakta olduklarını bildirmek 
tedir. Sarfedilmekte olan gayret, bil
h~a iKileri iıtihdıaf ediyor: Halen 
37 bınden ibaret olan iKi aayıeı iki miı 
H~e çıkarılacak ve itçiler, her biri ae
kızer saat çahpn Uç ekip vilcuda geti
receklerdir. Buna muklbil fabrikalar 
bilyükiilmiyecek ve yatmlaılf serma
ye arttırılmıyacaktır. 

1933 ıeneıinin ilk altı ayına aid i•
tihaalitmm 1938 senesi ilk altı aymın 
1.588 milyon dolardan ibaret olan is
tihaalltrnı 345 milyon dolar tecavüz e
deceii tahmin edilmektedir. 

Bu f ulanın takriben üçte bid ihraç 
edilecektir. 

Frankiatleri ntebliği 
Salamanka, 22 (A.A.) - Umumi 

karaıc&hın teblifi: Kastellon eyale
tinde ilerliyen kuvvetlerimi.% Kaatel
lonun 40 kilometre ıimatiad~ ve Vi
narozun 30 kilometre cenubunda idin 
Alkala de Kiver tehri civarını aptet
mitlerdir. 

Madrid, cephesindeki kuvvetlerimia 
Usera mahallesinde dün mühim bir 
mevzii ele geçirmi9lerdir. 

Pirene yolu ile Franaaya iltica et
mit olan hqkümet miliscilerinden bin 
er ile bir kaç ıubay dün İnm yolu ile 
Frankiıt İspanyaya dönmütlerdir. 

Gönüllüler i§inae anlafmaslık 

Londra, 22 (A.A.) _ Karıpnazhk 
komitesinin pazarteıi günkü celaeai
nin münhasıran mali ta.Iiyeye tahais 
edilmesi nıuhtemeldir. 

Gönüllülerin geri çairılmaıı mese
lesine gelince, bu meselenin bafka 
bir celıeye bırakılmaaı muhtemeldir •• 
Bilindiği üzere ingilis projesi 1-ltkııı 
da bir çok ihtilillar IDC'V'CUddur. 

Bu proje, komisyonlar g&ı611ülerl 
ıaymağa baılar ba,ıamaz franSJS ve 
Portekiz amırlarmın kapanmoını ve 

Amerikada iısiz 

sayısı artıyor 

Va9inaton, 22 (A.A.) - B. Perkinı 
ıazeteoilere beyana.tındı, geçen ay zar 
fında Amerika endu.triaindeki ipiz
lerin aayısınm 2,5 milyona yübeldiği
ni bildirmittir. 

lt bakanlıiının rakamlarına göre, 15, 
2 tarihiyle 15,3 tarihi aruı:nda ipiz a
dedi 50 bin ~ır. Halen Amerika
da 17 buçuk milyon ipiz vardır. 

Filistinde arap kahve 
ve ma§azalarına taarruz 

ICudU., 22 (A.A .. ) - Arab kahve 
ve mafazalariyle ferdelere kartı ıık 
11k vuku bulan tecavüzler üzerine, 
poli• Hayfa Yahudi partisinin bina
ımda ara9tırmalar yapmıf ve bir çok 
vesikalar ele geçirmittir. 

Ha:rfada bir çok mafualar,. temer
kü.z kampında açlık grevine baılıyan 
arablarla müıtenid olduklarını gijıter
mek ~in kapanmIJtır. 

ltalyada ıiddetli 
fırtınalar oldu 

Roma, 22 (A.A.) - ltalyanın tima
linde havaların fena gl.tme.i yü.zün
den vukua gelen haaarat iki milyon 
lira olarak tahmin edilmektedir. 

Liguri eyaletinde bilhuaa Triyea
tede hararet derecesi mühim mikdarda 
inmi9tlr. Rüqlr fiddetle emnektedir. 

Küçük antant konferansı 
Sinaia' da toplanacak 

45 gün aonra tekrar açılmaıım derpi9 Bükreto 22 (A.A.) - "ICurentul,, ga
etmektedir. Franıız delegeleri aınır- zetesinlıı bildirliiine ıöre, küçük an
ların azami bir ay kapanmasını der-

. d 1 1 · tant konferamı 4. mayıata Sinaiada 
pıt etmektedirler. Sovyet e ege e:ı, 
kad ıurette buna muhalif bulunmak- toplanacak, konferana 6. may .. kadar 
ta ve bütün gönüllüler çekildikten devam edecek ve bunu müteakip BB. 
tonra sınırın kapatılma11nı i9temek- KA>mnen, Stoyadlnovlç" Krofta hep 
tedirlcr. birlikte Cenerre7e pcleceklenlir. 

---
Zelzele felikeli etraflnN 
l.tanbul gazetelerinin Kqehir 

zelzeleU etrafında &'öaterdik.leri ya.. 
km alika devam etmektec:ltr •• Fekat 
facia karbanlan hakkmcla .....nen 
rakamlarda gazeteler umumiyetle 
mübalegaya d~ektedirler. Mem
leket balkmın, bqmuza gelen fela • 
ket hakkında duyduğu mnmni tee.
aüre tercüman olan gazetelerden 
bir lumu da felikete uğrayan vatan. 
datlar için birer yanhm liateei ~ 
larchr. 

*** 
CUMHURlYET'tıe B. Nadir Nedi 

••Zelzele,, bqlığı altında yazdıiı 
batmakaleainde ezcümle diyor ki: 

"Bu acıklı günümüzde teeuüriİ• 
müzü azaltan nokta biz türideri tek 
bir ailenin çocuklan gibi ibidııitimize 
bailayan rabstamn bükülmez kwr
'Ntini bir defa daha içimrzıde duy .. 
mU§ olmamızdır. Yepmak, b&yetm 
büyük bir parçası olıan felaketlerle 
ve tehlikelerle yılmakarzm mücade
leden bqka bir feY mi ? 

Dünyanm bir çok yerlerindıe in
anlar birbirlerini yiyorlar. Her ;iin 
binlerce Yarlık, karde§ elile atılan 
top gülleleri altmda can Yeriyor. 
Milyonlarca kadm ve çocuk, imanı.. 
rm aebeb olduklan man&uz '" bıa.. 
dalaca bir .efalete kurban gidiı,ıor • 
lar. 

Türk milleti Yaktile bir cemi,__ 
tahammül edebileceii ıatırablarm 
en ağırına katlandı. Omidaiz. feci. 
karanlık günler geçirdi; Ye niba.,.ıt 
hiç bir milletin bataramıyacağı bir 
hamle ile ileri atılarak 11ığa kaTUt • 
tıı. Bugün kemiren içtimai hutab• 
lar, Türk.iyemizden uzaldr. TuttG. 
iumuz aydml• :polcla yiiriirkıen ete
iimize takılan bir t.biat cilYeai biıd 
bir an durduramaz, bir adan geri bl
rakamaz. 

Sevgili Anadolu, aıen bir cennet o-
lacakun.,, 

ADLiYEMiZDE lNKlŞAF 
HAZIRLIKLARI 

TAN'cla B. Ahmed Emin Yalmen, 
ita bqlrlda yazdığı bqmakalecle 
.Adli,e Bakanhğmuzm 1935 senesi. 
ne aid iatatiatiklerinden bahaederek 
adliye makinemizin i§lıeyiıindeki ..,._ 
rimin canlı rakamlar halinde kar!•· 
mıza çıktığmı tebarüz ettirmektedir. 
B. Yalman diyor ki : 

"Makaadmuz yolumuzu iatatiatik
lerin :rardımile mü.bet bir tekilde 
bulmaktD". Bir kJUm mahkemelerin 

wr -···· cBi-' ... ,. dewrettik
lerl itler 1935 aeneeinde asehn'flw'-
1936 ve 1937 de bu &2alına de.am. 
etmittir. Fa.kat bir klaım mahkeme
lerin üzerinde çok yük vardD". 
· Hedefimiz her yükü taımır bir 
hale koymaktır. Bakacaiız: Bir CÜ· 

zütanı ne kadar it görebilir. Ona o 
•kadar yük vereceğiz. Yardımcılarla 
bu yükü biraz arttırmak imkanı Yar
i& onu yapacafız. Fazluı için ,eni 
bir cüzütam kuracağız. Eaki sene. 
lerclen kalan ,.ükü Myyar ekipı.. 
kullanarak ta.afi,. etmek Ye mahke
meleri günü gününe çalııılır bir bale 
koymak için tuavvurlanmız ....,.. 
dır.,, 

ÇOCUKLARA SiNEMA YASAK; 
FAKAT-

AKŞAM'da F. Tanur kendi IÜla
nuncla yazdığı fıkrada Kırklareli 
mebuau B. Fuad Umay'm çoculdarm 
munen bir yqtan nel 8inemaya 
ve eımali umum iyerlere almmama. 
lan hakkındaki kanun projeııini ba
hia mevzuu ederek diyOI' ki: 

"Çocuklann muayyen bir y.....
eYel umumi ainemalara, tiyatrolara 
n bü,.üklere mahau. diler eil.enıce 
yerlerine sitm.neleri pek yalanda ka
nuni bir zaruret halini alacak. Alui
ne hareket edenlere hapia 'N para 
cezalan. 

Bir taraftan bir tefi menederkm. 
eliler taraftan da daha iyi bqka bir 
tefin zeminini hazD"lamabyız. F ._ 
kat böyıe bir hazırlık henüz göz• 
çarpmıyor. • 

Meseli, arzu olunurdu ki, çocuk 
piyealeri yazacak müelliflere, çeTİ -
recek mütercimlere hevealıendirici 
ikrami,..ı- n.dohmaun; çocuk fi
limleri ıümrii!k Ye vergi cihetinden 
feTkali.c:le ikRınlara nail olaun. Ço
cukların eğlence ,olu ile terbiyeli 
için her maddi ve manevi teıebbüa 
bariz muzabaretler gör8Ün .•• ,, 

lstaubula uzak yerlerden de 
kasaplık koyun getiriliyor 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Fili mO
dahalelerle et fiatlarını aabit tutmağa 
karar veren İatanbul belediyesi, bu i
tin tatbikatına ehemmiyetle devam 
etmektedir. İzmir havaliıirıdeki yağ
murlar yü.zündıen koyunlar kifi dere. 
cede beılenememiı, bu yü.zden İ•tan
bula gelen kasabblık hayvanların aa
ynı ualmııtır. Belediye bu vaziyeti 
önlemek ve piyasayı genitlıetmek için 
uzak mıntakalardan da hayvan getir
mefe karar vermiıtir. 
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• Mahkemelerde 

Kapıdan kapıya yapılan el 
İşaretinden çıkan dava 

-37- Yazan: M. Şevki Yazman 
19 uncu tümen komutanı bir 

alay piyade ve bir cebel bataryası 
ile aağ yanınıza yakla§maktadır. 

Bu haber alay !comutanının için
deki tasayı azaltıyor ve bu müjdeyi 
derhal bütün alay içerisine yayıyor. 

Davacı Haççe: "Eliyle bana gel gel 
diye işaret ediyordu,, diyor 

Yalnız kanlı ıırhn üzerinde tam 
bir buçuk Avuıtralya tuğayı (il tu
ğayın tamamı ve 111 üncü tuğaym 
yarısı) yer almı§hr, yani altı tabur 
insan ve 6000 •tüfek. Bunlara 2000 
türk saldınyor, bizzarur kanlı sırtm 
kenannda duruyor. DüFJıan sağ ya
nını olduğu yerde tutuyor, oyalıyor 
a.ma vaziyetinin asla düzgün olma
dığını da her an görüyor: 

I 

Sağı açık, kendisine hakim vazi
yette duran Kocaçir..enin ne vazi
yette olduğu belli değil. Bu yandan 
gelecek bir dü~an taarruzu her an 
ve her teYi mahvedebilirdi. Boğaz 
aallanıyor, kahraman türk askeri 
bir takımla dört tuğaya çatıyor, iki 
taburla altı taburu geri atıyor ama, 
onu sevk ve idare edenlerin hatası 

lngiliz zırhlıları laTalından tahrib· edilmiı Seddilbahir 
tabiyeaine İngilizler aaker çıkarıyorlar 

(ordu komutanı ve bizzarur onun ı olan düımana kartı saldırırken ba
noktayi nazarına k"'oılan 9 uncu tü- tımızdaki 9 uncu fırka kmnandanlı
menin komutanı) bu işitilmedik ğının çok yanlıt bir zanna kapılarak 
kahramanlıklara rağmen itte bütün (başka bir yerde bu zannın Limanın 
boğazın mukadderatını tehlikeye tabiyesi olduğu tasrih ediliyor) ka
koymuı bulunuyordu. raya çıkmı§ düıman kuvvetlerini is-

Atatürkün bizzat kendi kuman- tihfaf edeceğini akla getirmcmiıtik. 
dasında getirdiği ve tam Conkba- Taarruzumuz ilerleyip de bilhassa 
yırmda dü§manla karşıla§tırdığı 57 sağ yanımız tehlikeli ve nazik bir 
inci alay bu sahneye yetiımeden ev- vaziyete girince gözlerimiz gayri 
:vel vaziyet ne halde idi? Bu kahra- ihtiyari Kocaçimen dağmm ıark ya
manca. müdahale biraz gecikse, ya- maçlarına çevriliyordu. O İstikamet
ni 19 uncu fırka kumandanı ordu ten beklediğimiz kuvveti gözetli
ihtiyatıyım diye yerinden kıpırda- yorduk. 
mıyarak emir beklese ve yahud yar- Eğer on dokuzuncu fırka kuman
drm olarak 9 uncu fırkanın istediği danı Mustafa Kemal beyin kavrayı§ 
bir taburu göndermekle iktifa etse ve insiyatifi ordu ve 9 uncu fırka 
idi muharebe nasıl bir ıekil alırdı? kumandanlığındaki yanlıı kanaatin 
Bunu iyi kavramak lazımdır. Ancak hatasını önlememit olsaydı bizim 
ondan aonra bu dahiyia.ne müdaha- bidayetteki cüretkarane taarruzu
lenin büyük kıymeti anlatılır. Bunun muz, ve bununla birlikte Çanakkale 
için de asıl sahilin muhafazasına boğazının vaziyeti daha doğrusu Is
memur ve yukarıdan beri hareki.- tanbulun müdafaası da tehlikeli bir 
tını anlattığımız 27 inci alayın gü- akibete müncer olurdu. 
zel müdafaasına rağmen büyük te. Bu vaziyetin ve tehlikenin içinde 
vaffuk karıısında (yani 6000 ne olduğwnuz için onun kurtarıcı ka
karıı 2000) sağ yanının düıtüğü rar ve seri hareketinin ehemiyetini 
vaziyeti tetkik etmek gerektir. Bu- bütün değeriyle a.nca.k biz takdir 
radakiler ilk andan itibaren naaıl ederiz. 
sarpııtılar7 Ne auretle yıprandılar Nihayet bizim bir kurtulut ümi-
ve nasıl mahvolmak üzere idiler ki diyle gözlerimizi diktiğimiz Koca· 
kendilerini 57 inci alay kurtardı, o- çimnin tepesinde başlannda 19 un· 
nu dinliy;elim. Sonra bunların 57 nci cu fırkanın kahraman kumandanı 
alayın harekatına dair gördükleri olduğu halde 57 inci alay göründü. 
Cle nelerdir? Bunlar hepsi harb ta- Topçusu ve makineli tüfeğiyle mu
rihimiz bakımından çok kıymetli- harebeye baılaymca. sağ yannnız
dirler ve keza ileride bugünün mü- dan ilerlemekte olan Avustralyalı
nakatasını da yaparken bize daya- lar evvela oldukları yerde duraladı
nak olacaklardır. lar. Sonra geriye doğru çekilmeye 

dercediyorum: 
25 nisan 1915 de & ' :ığarırken 

Maydos zeytinliklerinde bulunan iki 
taburumuz silah ba§ı yaptı. 

Saat (8) ze yakınlatmış idi. Top
çular sırtı Üzerinde ( 1) yayıldık. 

Taburun ve alayın en sağ cenah bö
lüğü idik. Bizden daha sağda batka 
kıtada yok. 

Birinci takımımıza yüzbaşı ayrı 
bir vazife vermif. Bunları sağ ge
rimiz istikametine ilerlerken gör
dük. 
Yütbaıım (Topçular sırtı) Üzerin

de iki yerinden yara aldı. Ayrılırken 
bölüğün emir ve kumandasını bana 
bıraktı. Bu dakikadan itibaren 27. 
alayın 12. bölük kumandanıyım (2). 

Dütman üzerine ilk ateıi (1200) 
nişangahı ile açtık. Bulunduğumuz 
arazi çok sık çalı ve yiiksek funda
lıklarla örtülü. Bunlar bizi istenildi
ğinden daha iyi bir suı-ette gizliyor
lar. Bu itibarla dü§man ateşi doğru 
dürüst bir tesir yapamıyor. Bizim a
letlerimiz de onlar için böyle olaa 
gerektir. 

Çok vakit geçirmeden ta&rTUza 
batladık, k~ızdaki düpnan 
(Kanlı aırt) iat.ikametin• cloi'rıa ~ 

kiliyor, biz de pe§lerine düştük. Bu 
suretle daha iki sırt ilerlemit idik. 

(1) 

(2) 

(Sonu var) 

Bıllihare (Kemal yeri) namını al
mt$lır. 

Bu zamanlar taburların dördüncü 
bölükleri de piyadedir. 

Haççcnin kucağındaki çocuk mah
keme salonunda nasıl durulmak ve 
susmak lazımgcldiğini bilmiyor; ağ
lamak istiyor. Çünkü henüz iki ya
şında ya var, ya yok. Ve tabii annesi
nin buraya niçin geldiğini de bilmi
yor. Halbuki bakın annesi davasını 

nasıl anlatıyor: 

"- Ben evimin önünde oturuyor
dum. Bu adam da kendi evinin önün
de ailesi ve arkadaşlariyle birlikte 
oturmuş... Kimin kime ne demeye 
hakkı var. Fakat rahat durmuyor bir 
türlü.. Ailesinden fırsat bulur bul
maz bana el işaretleri ediyor. 

- Nasıl el işaretleri? 
- Elini sallıyor, bana gel g~l gibi 

işaretli laflar söylüyor. Ben neye ça· 
ğırdığınr ne bilirim. Encamı dayana
madım; Bizim yanımızda oturan 
Mchmede dedim ki: 

- Mehmed Efendi, şu karşıki adam 
bana işaretler çakıştırıyor. Acaba der
di nedir, ne istiyor? 

Mchmed de bana: 
- Vallahi bilmem Haççe hanım, de

di, sen istersen işaret ettiği zaman 
git kendin soruver. En sağlamı bu
dur. 

Ben de hakim bey öyle yaptım, tam 
elini oynattığı zaman kendisine git
tim: 

- Ne isten benden dedim. O da ba-
na ağza alrnmıyacak küfürler savur
du. Demediğini bırakmadı. Ben de 
polise haber verdim. Cürmü meşhud 
mahkemesine geldik. İşte şahidlerim 
dışarıda; çağırın onlarada sorunuz 
böyle oldu mu, olmadı mı? 

Bayan Haççe, sözlerini kesen çocu
ğunun sızlanmasına ''kış, kış" la çare 
bulamayınca, bir aralık, zabıt katibi
nin tıkır tıkır yazı yazdığı yazı ma
kinesini gösterdi. 

- Cız, t!cdi. Allahın hikmeti çocu
ğun da derhal sesi kesildi. 

Bu iddiaları suçlu hiç de kabul et· 
mek niyetinde değildi. İrirularını 
topyekiin şöylece anlattı: 

- Ben öyle §ey yapmam efendim. 
Ne kltmeye l aret etmi lm. Ne de gel 

•gel demişimdir. Bu hanımla aramrzda 
bir ev meselesi vardır. Oradan bir lira 
kadar kaybetti. Onun acısını bana if
tira ederek çıkarmak istiyor. Davası
nın sebebi de budur. 
Şahidlcrdcn birinci Mehmed: 
- İşten gelmiştik, diye başladı,· ka-

Evvela 27 inci alay kumandanını başladılar. Artık hem boğazm mü- ..ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 
dinliyelim. Muharebeye bulunduğu dafaası ve hem alayımız selamete :' Yazan: Alexi• T olatoi No: 67 ~ 
yerin müsaade ettiği kadar erken- ermitti. : : 

pıda hep birlikte oturuyorduk. Bu ha
nım kendisine şu efendinin laf attı
ğını söyledi. Ben de git sebebini ken
disinden öğren dedim. Hakikaten öy
le yaptı. Gitti sordu. Bunun iizerine 
bu adamın kızdığını ve kendisine ''fa~ 
hişe" diye bağırdığını duydum. Bu 
sözü duyunca Haççanın da yerden bir 
taş aldığını, attığını gördüm. Fakat 
taş bu Tahsine dokunmadı. Tahsin de 
geldi, kedını ellerinden tuttu. Bir da
ha taş atmasın diye .. Başka ne küfür, 
duydum ne de kimsenin kimseyi döv
düğünü gördüm. Bildiğim de bundan 
ibarettir. 

İkinci Mehmed de hadiseyi kendi 
evinin penceresinden görmüş. Fakat 
galiba yakaza halinde imiş. Çünkü 
vakanın başını biliyor, sonunu da gör
müş fakat ortasından haberi yok. 
Gördüğünü şöyle anlattı: 

"- Ben evimde idim. Pencereden 
bakınca bu kadının eline bir taş aldı· 
ğmı gördüm. Atmak isterken Tahsin 
elinden yakaladı. Fakat kavganın ne 
şekilde başladığını görmedim. Başka 
bildiğim bir şey de yoktur. 

Suçlu Tahsin buna da itiraz l)tti. 
İcabı düşünüldü. Tahsin, Haççanı~ 

kendisine iftirada bulunduğunu isbat 
edememişti. Bilakis şahidler, kendisi
nin sövdüğünü duymuşlardı. Binaen
aleyh Cürmümeşhud kanununa göre 
yapılan muhakemesinde kaybetmişti 
3 gün hapis ve 1 lira ağır para ceza
sına mahkum oldu. Fakat eskiden de 
bir defa 35, diğer bir hadise için de 
3 gün hapis eczası geçmiş olduğu için 
3 günün ve bir liranın altıda biri 
ilave edildi. Gün kesirli olduğu için 
affedildi. Fakat para cezası 110 kuru-
şa çıktı. • 

Yedek subay okulunu 
bitiren gençlerimiz 

latanbul .. 22 (Telefonla) - Yedek 
•ubay okulu onuncu devr-lnl bitire-

rek mezun olan 1800 kadar genç su
bay yarın (bugün) saat 9.30 da Tak
sim abidesine merasimle çelenk koya
taklar ve bir geçid resmi yapacaklar
dır. Diploma tevzii ve and içme töre
ni ·mcktcbte öğle yemeğinden sonra 
yapılacaktır. 

Bir Amerikah gazeteci 
memleketimizde den müdahale etmiı olmasına rağ- Saat 11 dak•ka 30 da vaziyetimi bil- : : 

men düımanm büyük kuvveti kar- dirdim ve bu dakikadan itibaren : : İstanbul, 22 (Telefonla) - Ameri-
ıısmda saat ona doğru sağ yanı çok biz de 19 uncu fırka emrine girdik. ;: E kada çıkan Nasyonal Je oğrafya ma-
tehlikeli bir vaziyete girmit olan Bu vaziyeti biraz daha yakından ;: ;: ğazininin Avrupa muhabiri B. Zadler 

23- 4 -1938 
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Ankara: 

Oğle neşriyatı · 13.30 Karışık pi 
neşriyatı - 13.50 Plik: Türk musik111ı 
halk şarkıları - 14.15 Dahili ve harici bil 
beri er. 

Akşam neşriyatı : 18.30 Plak neş 
yatı - 18.35 Çocuklara kara göz (Kiıçük /ı 
li) - 19.15 Türk musikisi ve halk şarkıla 
(Hikmet Rıza ve arkadaştan) - 20.00 S 
at ayarı ve arabça nesriyat - 20.15 Tiı 
ınusikisi ve halk ;sarkılan (Servet Adn 
ve arkadaşları) - 21.00 Koııferans: Çoc: 
esirgeme kurumu namına (Antalya saylı 
Türkan Baştuğ) - 21.15 Stüdyo salon 
kestrası: l - Lehar: Donaulegenden. 2 • 
Waldcmar: Gibich ich hab'einen Schwi 
3 - Dogerelon: Mazurka. 4 - Jojef Gunl 
Traume auf dem Ozean. 5 - Becce: Seren 
ta d'Malfi . 6. Glinka: Souvenir d'une nuı 
ete l Madrid. 7 - Helmunt: Ein Adend 
St. Petersburg - 22.00 Ajans haberleri 
22.15 Yarınki program ve İ&tiklil marşı. 

İ"tanbul : 

Öğle neşriyatı : 
10 çocuk bayramı t 

reni ve açık hava tiyatrosu, Bayazit me 
danından naklen - 12.30 Plakla ti.ırk mu 
kisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plakla tii 
musikisi - 13.30 - 14 Muhtelif plak ne5r 
yatı. 

Akşam neşriyatı: 
18.30 Konferans 

23 nisan çocuk haftası ve bayramı münas 
betiyle !jOcuk esirgeme kurumu namı 
doktor Fethi Erden (Çocuk haftası ve b 
ramı) - 18 .. 45 Eminönü halkevi gösterit k 
lu tarafından bir temsil - 19.15 Plakla da 
musikisi - 19.30 Konferans: Üniverail 
namına doçent Münir Sarpyener (Kem 
hastalıklarından raşitizmin kemiklerde ya 
tıgı tahribat ve ondan korunma çareleri) 
19.55 Borsa haberleri - 20.00 Necmett 
Rıza ve arkadaşları tarafından türk musi 
si ve halk şarkıları - 20.45 Hava raporu 
20.48 Ömer Rıza tarafından arabça söyle 
- 21.00 Belma ve arkadaşları tarafmdf 
türk musikisi ve halk şarkıları (Saat ayarı 
- 21.45 ORKESTRA: 1 - Katalani: La va 
liy. 2 - Drigo: Polonez. 3 - Tos ti: Segret 
- 22.15 Ajans haberleri - 22.30 Plakla 
h>lar. opera ve operet parçaları - 22.50 -
Son l:ıaberlcr ve ertesi g\inün programı. 

Avn1pa ı 

OPERA VE OPERETLER: 16.15 Vsr'
ıova - 18.30 Moskova - 19.30 Paris. Ef' 
fel kulesi - 20 Sottens, Briık&cl - 20.ı 
Hamburg - 20.30 Bordo, L iyon - 21 R 
ma, Monte - Ceneri. 

ORKESTR AKONS!!:R.LERİ VE SE 
FONlK KONSERLER : 18.4:> Oroytviç 
20 Kopenhag, Kalundberg, Mn..l(Qva 
20.15 London - Recyonal - 21.15 Bud 
te - 21.15 Lüksemburg. 

ODA MUSİKİSİ: 17 Strazburg - 18. 
Brüksel - 21.25 London - Recyonal. 

SOLO KONSERLERİ: 12 Droytviç 
12.5 Stokholm - 13.45 Beromünster - l 
Budapeşte - 18.10 Münib - 18.20 Kolonrl 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. s.): 10.;! 

Hamburg - 13.30 Stokholm - 18 Viyana -' 
19.10 Frankfurt, Kolonya - 19.55 Betd 
münster - 21 Milano - 23.15 Tulll%.. 

ORG XON8ERLER1 V• ltQROLAJ' 
18.30 Hamburg - 19 London • ecyonaı 

20.30 Strazburg - 21.35 Va ova -
London • Recyonal. 

HAFİF MÜZİK: 8.30 Alman istasy 
tarı - 12 Beromünsur - 15 Strazburg 
19.10 Laypzig - 20 Kolonya. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stuttgart 
14 Keza - 19.30 Moskova. 

DANS MÜZİÖİ: 20 Varşova - 21. 
Stokholm - 22 Floransa, Prağ - 22.5 ll 
romilnster - 22.15 Stokholm, Sottcns 
22.30 Miinih, Stuttgart, London - Recyoıı 
- 22.40 Budapeşte - 22.45 Milano -
Paris, Droytviç, Krakovi, Lüksemburg, )4 
lano, Paris, Vilna - 23.5 Moskova -
Stuttgart, Roma. 

Eskişehir lisesinden bir talch1 

Atinaya gidiyor 
Kaymakam Şefik diyor ki: anlamak için 27 inci alayın sağ yanı- : : İstanbula gelmiştir. Buradan Anado-

''Sağ yanımızın bozulması bütün na r.ürdüğü ve saatlerce çarpıtma- ;: ;: ]uya gidecek, bilhaS6a İzmir mıntaka- Eskişehir, (Hususi) - ısalkıi 
alayın vaziyetini tehlikeye dütürdü. dan sonra artık bitkin hale gelen 12 : ;: sanda folklora ve etnolojiye dair e- ~:~~~tı:~ii~!~ ~:~~a!en;;:;~1:;;:~: 
Saat ondan itibaren ise bu tehlike inci bölük kumandan vekili Mucibi : : tüdler yapacaktır. bin metre mukav$tıet koşusuna iş 
baı göstermişti. dinliyelim. Alay ve tabur kumandanı - ;: . de 

Bizim bu tehlikeli vaziyetimiz bir tarafından kahramanca bir · hareket ;: - • uld rak etmek üzere lisemiz talebesın 
§Uurauzluk mahsulü değildi . Biz bu diye tavsif edilen ve 89 No.lu piyade = § Maliye vekilimiz lsfanb a Mehmed Atinaya hareket etmişti 
tehlikeyi bilerek göze aldırmıttık. mecmuasında gnç bir piyade subayı : E 1 İstanbul, 22 (Telefonla) - Maliye Değerli koşucu mekteb arkadaşla 
Fakat biz silah arakadaşlarımızı için Örnek bir hareket olarak yazı- : : Vekili B. Fuad Ağralı bugünkü cks- tarafından coşkun gösterilerle ~ 
inanılmayacak derecede bizden çok lan bu subaya aid hatırayı aynen ı ~ El presle tstanbula gelmiştir. edilmiştir. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~1111111111111:: ~ıııııııııııııııııııııııııııı•••lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Pctro, bu çehreye bakıyordu ... O o- dı, yalnız arkası titriyordu. Güzel gün- = E çariçe anamız diye hıtab ediyor, elini dır: hükümdarlık vazifesini Evd 

na ~imdi hayattan o derece uzaklaşmış )erinin nihayete erdiğini his etmekte : : öptürmek lütEıınu esirgememesini on· ya görecektir. Neden görmesin? Kf·~ 
:s olmalı ı"dı·. = : dan ricCLo eaiyorlardı. Evdokiya bun- disindcn pek yaşlr olmayan So 1ı 

ki her şeyi unutmuş gibi geliyordu... : : ah d 1 · "d · · E - d"" ·· 
Arıyordu: bu simada, belki dudak- Nataliya Aleksiyevna, rahmetlinin : : !ardan kurtulmak için cpcyeıe z met ev etı 1 arc etmıştır. ger uşun . 

ların kenarında, her hangi bir tarafda, techiz ve tckfini tamamlanıncaya ka- : = çekti.Önce küçük Aleksinin yanına ve icab ederse boya:l~r b~~~ onun yerı, 
b. . . . kalmam ş . d . ? dar beklemesi için, kardeşini kendi o- - sonra yatak odasına gitti, Pctro, beyaz yaparlar. Lev Kırılovıç ı hatırla yar 
ır parça sevgı ızı ı mı ı ı ... : - saten yatag-ın üstüne elbiseleriyle u- hafifçe gülümsedi. Onun mevcudiyet 

Hayır hayır Bu dudaklarda bu kıv- dasına götürdü. Pctro küçük, renkli - - b 
' ··· : - zanrnış, yalnız tozlu kunduralarını çı- ni bile farkctmez görünen bu adam 

rımı hiç görmemişti ... Ve daha bu sa- pencerenin yanına oturdu. Buraya : : k 1 · · h ··zı · ıe 
bah, küçük Petro:;unu takdis için ya- çoktan gelmemişti.burada çocukluğun : : karmakta iktifa etmişti. Evdokiya yü- gün ° una gırmış, cp go eny 
J!ına çağırmıştı ... Pctro kendi kendisi, danberi hemen hiç bir şey değişmemiş- E : zünü ekşitti: "Ah bu Kukuy adetleri, ramıştı ... Ah, koca abdal.~ 
hakkında , öksüz bırakılan hakkında ti. Ayni küçük çekmeceler, ayni küçük _ : içtikleri gi.bi böyle yuvarlanıyorlar - Duniya ... (Evdokiya titredi). 
öldürücü bir merhamet duyuyordu... seccadeler, etajerlcre yerleştirilmiş : : da .•• " ro dirseğine dayanarak yan yatnıl• 
Omuzlarını kaldırdı, kaşlarını çat- gümüşten, camdan veya taştan ayni Evdokiya ayna karşısına oturup ak- Duniya ... Annem gitti. (Evdokiya jj 

· Katerina, irkiden rahat•ız düıen Men•ikol'a · 1 k ·· 1 · ·kır ) tı ... Odada, ağlamaktan yüzlerı gözle- hayvan heykelcikleri, bir Venedik çer- :r '"3' pm yemeğinden. cvcl biraz dinlenmış ce an ayamıyara goz erını ptı · 
ri bcrbad olmuş bir kaç boyar karısı çcvesi içinde yürek şeklinde küçük bir hıyar tur§U.U getirirken olmak için soyunmağa başladı ... Saray boşluk... Biraz uyudum, W\'U 

arasında yeni patrik Adrian - abdal- ayna, incilden alınmış tezhibli sayfa- zin oldukları yerde tepiniyordu. Lcv dinlen.... kadınlarını ve onların müdahaneli söz- için .. Ah 1. Dunişka .. 
ca bir tecessüsle çara bakmakta olan lar, deniz ötesi kabukları. .. Kiriloviç diz çökmüş, tabutun baş u- Bu sesi işitince Petro istcmiycrck lcrini bir türlü unutamıyordu. Ve, bir Pctro ondan bir şey bekliyor gibi 
kısa boylu, sarışın bir adam - ve Pct- Pctro, tatlı tatlı sordu: cunda idi. Çok yorulmuş olan bütün kulak kabarttı, durdu, şaıprdı, omuzu- anda, artık pek kudretli çariçe olduğu- di. Gözleriyle bir teselli arıyordu. 
rodan üç yaş büyük kız kardeşi, sevim- - NataŞ;a senin o korkunç bakışlı saraylılar uyuyorlardı ... 'Gece yarısı nu silkti, çekildi. Sofiya onun bırak- nu anlayıverdi: Gö-:.r.ini kırpıştırdı, kat Evdokiya'nın muhayyelesi o k3 
1i ve neşeli bir genç kız olan prenses Türk'ün nerede? Hatırında mıdır, dil- bir kapı gıcırdadı. Sofi ya rahibe kılı- mış olduğu yerden okumağa devam c- dudaklarını ısrıdı ... Arına Mons: ebe- çalışmıştı ki bundan dolayı cüretli 
Nataliya Aleksiycvna vardı. Prenses, şürmüş de başını gövdesinden ayırmış- ğında içeri girdi. Kardeşine hiç bak- derken parmaklariyle fitilin yanık kıs- di surette Si.biryaya sürülmeli. Bu ya- du: 
kederli bir köyllı kız · gibi ayakta du- tık? madan Nataliya Kirilovna'nın morum- mını aldı. Pctro kubbenin altında dı- pılacak ilk işti.... 
ruyor, kül rengi gözlerinde ana ~.cı.~ı Nataliya Kirilovna bir an düşündü, su alnına dudaklarını dokundurdu ve vara dayandı, fakat bu vaziyet rahat· Kocası hakkında mütcyakkiz ol
okunuyordu. Petro ona doğru yuru- bir çekmece astı, ondan Türk'ü ve ha- diz çöktü. Petro, mum damlalariylc sızdı. Sedire oturdu, dirseklerini diz- mak ... Kinci kaynana ancak onu kötü-
dü: şını çıkardı, kardeşine gösterdi. Kaş- yapışmıoı: olan sayfaları reviriyor ve lcrinc dayadı, yüzünü elleriyle örttü. . d ~ · 

l - · K d · · :s ::ı: !emişti... Şimdi işin gidişı cgışccek-
arı scgırcrek kalktı. ar eşının yanı- akak sesle dua ediyordu ... Uzun fası- "Buna rag-mcn seni afffetmiyeceğim" · b · - Nataşa, muztaribim .... 

Nataliya Alcksiyevna kardeşinin ba
şını tuttu, göğsüne bastırdı. Kadınlar 
hazin hazin ağlaşıyorlardı. Çarın n~ıl 
ağladığını daha iyi görmek için pat~ık 
arkasını rahmetliye döndü, birşey soy
lcmck isteyerek ağzını açtı ... Lev Kiri
loviç ayaklarını sürüyerek, sakalı g?z 
yaşlariylc ıslak, yanakları şiş ve çıy 
et gibi, içeriye girdi, ölünün.önüne yı-

... ğıldı, sesini çıkarmaksızın, öylece kal· 

na oturdu. Ona sarıldı. İkisi de ağlaş- ::ı: b 1 ld - · · T ti. Daha dün o Dunıya idı, u giın bü-
lalarla saat aş arının ça ıgı ışıtı ı- diye düşündü. Bu gece ve onunla bir- tün rusyaların, Büyük, Küçük, Beyaz 

tılar. yordu. Sofi ya, zaman zaman, kardeş_inc liktc bu ananevi adet de, büyük Krem- rusyaların çariçcsidir... Kendini A-
0 akşam, cesed, sırmalı elbiseler i- yan gözle bakıyor, fakat gözleri rahi-

1
. . 

1 
. . . soınpsiyon kilisesinden, arkasında bo-

çindc, Granovitaia Palata'ya konuldu. ın sarayında boy ece gcçtı, gıttı. 
- hibe başlığının altında görünmez kalı· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· yarlar, çan sesleri arasında halka gös-
Pctro, tabutun yanında, iki mum ara- yordu. Cenaze töreninden üç gün sonra tcrirkcn tasavvur etti: nefesi kesildi. 

~:~::~i~l;~~i7i~k~~~.n~:;~~e~~f~~: Pencere mavileşmeğe başladığı za- Petro Preobrajcnskoc'yc gitti ve yat- Yeni bir tören elbisesi ısmarlamalı. 
malı çar muhafızlarından iki çifti, 0 _ man, Sofiya kalktı, rahleye yaklaştı ve tı. Evdokiya daha sonra geldi. İsimle- Elbette Nataliya Kirilovna'nın kulla
muzlarmda birer küçük balta, kapıla- fısıldadı: rini bile bilmediği boyar karıları bu nılmı§ elbiselerini giyecek değildi ya .. 
rın önünde duruyor, gürültü etmeni- - Senin yerine ben bekleyeyim, git, seyahatte ona refakat c.di~rlardı. Ona Petr.o her va.kıt başka taraflarda-

- Çünkü Allah böyle istcdL. 
kararlarını tcnkid kabil midir ~ }.~ 
ağlama ... Bizler hükümdarız._ 
başka düşüncelerimiz var ... (PcUO 
va§:Cja dirseğini çekti, oturdu, baGa1'. 
rmı yere salladı. (Çorablarından 1>

1 

nin ucu delikti.) Daha sonra, bir 5' 
örtü üzerine böyle elbise ile 
da münasib değildir... Sen dairo' 
kerter ve köylülerle berabersin. Z 
dersem artık zamanı_ 

Petronun gözleri parladı, ka 
sözünü kesti: 

( Soaıı """ 
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Vatan çocuklar demektir ... 
Onun için, vatanlan güzelleıtir- tünde ders almanın da aynca bir 

llleği, mesud etmeği kendisine ülkü keyfi olur. 
tutan ıehirciliğin her ıeyin üstünde Ders yerlerinden her birinin Üze
düıündüğü ıehrin çocuklarıdır: Ço- ri bir taraça. Orada çocuklar öğle 
cuklara bol ve temiz hava, bol ııık, yemeiinden sonra bir saat kendile
onlarda güzelliğe karıı duyguyu rine söre tezlonıLar üzerinde bir aa
kuvvetlendirmek ve ıenifletmek, at uyuyacaklar. 

İranın dünkü ve 
bugünkü. hali 

onlara ta.biatin güzelliğini göster- Mektebin elifleri yerleri, yemek 
lllek, sözün kıaası, çocuklara beden yenilecek yerleri, her ıeyi böyl açık 
Ye fikir kültürü temin etmek... havada. 

Bunları temin edecek olan da il- Bu kadar samimi mektebi çocuk 

Yenilik ne 
kazandırdı 

kin mektebdir. O halde bir tehirde mutlaka aever. Orada her ıeyi seve 
her 19yden üatün tutulacak müesae- seve, daima neteyle öirenir, Tahran hu•usl muıhabirimizden: 
le rnekteb olmalıdır. Çocuk olmayanlar bile bu açık ha- Mütea11ıp dincilerin uırlarca aüren 

Şimdiki kat kat, mimarlık bakı· vada mektebin yalnız tarifini iıit- tel.'kinleri yüzünden dilnyuııu ter
lnından çok defa pek uatalıklı, ba· mekle yeniden çocuk olaca.klan ae- kederek ahiret için ağlayan ve bunu 
1:ılan da pek güzel yapılmıı aza- lir. Böyle ıenit park içinde, her du- din namına bir fazilet uyan eski t. 
illetli mekteb binalan çocukların varı bu kadar marifetli ve her tube- ranm gamlı çehresi, timdi iı;ı~ıllp 
fikrine ıüphesiz bir hürmet duygu- si ayn bir kat olan mektebin kaça mal hamlesinin yaratıcı havHı ıçınde 
su verir. Bundan dolayı çocuk mek- olacağını, belki, sorarsınız. gülmeye bllflamıttı.r. Daha düne ka
tebini daha çok sever. Fakat şehir· Şüphesiz, çok pahalı. Fakat bu dar yılda kırk gl1n yu ve matemi
ciliğin gayesi bunlar olamıyacağmı türlü mektebler çoğaldskça tehirler- çinde dövünen bu diyara biz tam 
kolayca tahmin edebilirsiniz. Şehir- de haatahanelve, aanatoryomlara muharremin ıekizinci gününde var· 
ciliğin mektebde gözettiii gaye, ço· lüzum kalmıyacak. Onlar açrk ha- d*-
Cukların vücudunu ve fikrini kuv- va.ela mekteblerden daha çok paha- Eskiden taauubun flhlandığı 
•etlendirmektir. lıya mal olur. Sonra da Yataıun ço- muharrem günlerine mukabil bugün 

Bu gayeye vardıracak olan m 0 k- cuklan aağlam bünyeli ve sağlam Tahranın genit ve ıüzel caddelerin
teb şekli de - timdiki halde ve da- fikirli yetiıirler. Çoc\iklar ne kadar de eski matem gülünçlükleri yeri. 
ha iyisi bulununcaya kadar - açık sağlam yetitirlerae Ya.tanm i.tikl>ali ne neteli bir bayram hazırlığı &örü· 
haYa ela mekteb olabilir. Açık hava- de 0 kadar aailam olur. nüyordu. Halk, cotbın bir nete ve 
da mektebleri vaktiyle hastalıklı sevin~ içinde, kendi inkılib rehberi 
Çocuklan okutmak için dütünmü~- G. A. S. M. Şahin,ah Pehlevinin doğumu-

azendran" ... 
Pehlevi kurı 
ve modern 
bir ilk okul 

lerdi. Oralarda çocuk hem tedavi nun altmıfınCı yıldönümünü kutla· 
edilir, hem de yorulmıyacak dere- mağa hazırlanıyordu. Sokaklar, bi- Aynı tarihlerde "Dahiliye vezare-
cede okutturulur. Sonra da hasta- Almanyada demir nalar, kırmızı, Yetil, beyaz renkler- ti erklnmın iki aylık maaı bedeli 
laktan yeni kurtulrnuı henüz naka- le, çiçeklerle ve nefis hahlarla süs· kartılı&ını temin için batka çare bu-
het devrinde zayıf çocuklara tatbik kıthğı başladı leniyordu. lamıyarak Tahran devlet anbarında 
edildi ve hepsinden iyi neticeler a- mevcud ihtiyat buğdayın aatılmaaı· 
landı. Berlin, 29 (A.A.) - Demir kıtlığı, E ski lranı görmlit olanlar, bu- na vükeli heyeti karar vermittir.,, 

Fakat bu pzel uıul,..a1çin yalnız evlerin önündeki parmaklıkların yeri- gün yapılan yollar, memle- Tarih, bunlardan feci bir misal 
hasta yahud nekahet devrinde olan ne çimentodan, tuğladan, veyahud diki ketteki bayındırlık hareketleri, ba- daha veriyor: 
Çocuklara münita ır kalam? Çacuk 11 fidanlardan çitler vücuda getirmek caları tüten fabrikalar karşısında O tarihlerde "Harbiye nezaretinin 
daima temi~ hava teneffüs etmek mecburiyetini doğurmuştur. hayretlerini gizleyememektedirler. talebi üzerine bütün sakat toplar, i9e 
İçin hast"' olması au lazım 1 Çocuğu Dahiliye nezaretinin bir tamimi, Fakat bu değişiklik, yenilik sadec.e yaramayan silah ve harp malzemesi, 
hasta olmadan açık havada mek- dört sene planının komiseri olan B. dışta ve görünüşte olmamıştır. Müz- Harbiye nezareti erkanının birik-
telılerde okutmak elbette daha iyi Göringin bütün komünleri nihayet 1 min ve müthiş bir afet halinde cem- miş aylıklarına mahsuben onlar ara-
olur. ağustos 1938 tarihine kadar muhafaza- iyeti kemiren batıl itilcadlar sökü· sında Vekiller heyeti karariyle tak-

Şehirciler böyle dütünmüıler. sı elzem olmıyan bütün demir parmak- lüp atılınıı, mühim bir içtimai inkı- sim edilmiftir. 
Haldı olduklannı tealim etmemek lıkları yıkmağa ve onları hırdavat de- lap da yapılmıttır. Asıl inkılabın 

· t · ı · tmağ da et etmi• o tarihlerde borç içinde boğu-fcabil değil. Diifünütlerini aerçek- mır acır erme sa a v :ır manası ve ehemiyeti de bilhassa bu 
lettinneleri tarzı da pek c\izel, pek olduğunu bildirmektedir. Bu tacirler, sahada tebarüz etmektedir. lan İran hüklimeti, komtula-

b::i =~~!:~ ~::.~:n::~~~~9::den ~r~~e;:~:1:;1;;;1;:::;::::fu:8~nefe: Yakın geçrnifte her sene muhar- ::~~~~nr~':~1,1::.~:.
1

Ô~: !:!~~ 
ceklerdir. rem Ayini yapan, siyahlara bürüne- gümüt borçlu bulunuyordu. Bu borç-

Mekteb, tabii, bir - bahçe değil rek kafasını hançerliyen, kızıl kan- ıara karşılık olarak memleketin şi-
- Park içerisinde. Fakat park dört lar içinde dövünen iranlı, şimdi bay- mal ve cenup gümrükleri varidatı 
tarafından duvarla kapamnq değil. Amerikı Almanyayı ram günlerinde en temiz elbisesini eh' k 
Y•1-·- iklime •öre en aom.k rüz- r ıne onmuttu. 

;_:;--. • •- giyerek şuurlu bir nete içinde reh- 7 lk' t ..1- l b'"d · 
lfoarıal'Jll aelec•i"ı t&l"afta rıpJaL. Lir I' ı 1 Sene eve l rlll uıı;V Ct U CCSl 

,.. a u he ıum gazi YlnnlJOF berinin ooğum günilnu kutluyor. t,- . duvar. On11n arkasında genit bir 
1 

d' 218.096.271 riyal idi (1 türk lırası 18 

»ark. P.ntaa Sjlll'ttr.~=:::r:=:1~~~:':~t;:::M~~tfze~d~ülıııne.4k•a .. d111a•r•t•a19as•s1tufı1pı.tıa111r._1:ylııa•r~ıııi'ls•alini\1-,...~~~·~ı~.:a~\s) ~~ l ..ıMu paz-e -ı e uıq.cu olan riyuet e- d lr.000.000 rliif Olid~ -mtltevacin 
kat dera yerleri, mektebin amıflan- derı Dahiliye nazırı B. fçkea, Alman- rr. bir halde Meclise verilmittir. Dev-
-- ve •ubelerı'ne go"re bunlarm aayı- frandaki inkılabın büyüklüğünü kt haznesindeki ihtiyat akçe mikd~ 
.... S' yaya helium gazı ihracı hakkında li- ve kalkınmanın derecesini ölçebil- 1 .. .. 1 k 809 922 368 
aını istedigwiniz kadar çoğaltabilirsi- sans vermekten imtina etmi•tir. B. · "k rı, atın ve gum~ 0 ara · 

T mck için bu değışikh ten evelki ma- riyaldir. 
biz. İckes, daha evel harbiye ve bahriye ne- li ve iktisadi duru:nla bugünü kar- t 

D 1 • • d l b' zaretlerinden, Almanya tarafınlan is- k k" "k b' k l On sene evel açılan ran milli ban-era yer erınm e ya ruz ır ta- şılaftırara uçu ır ıyu ama kasının yalnız üç yerde şubesi var-
.._flan, hep aoğuk rüzg&rm geleceği teııen hclium gazının Almanya ile A- yapmak kafidir: 
tkraf, duvarla kapalı, kalan üç ta- ıı1erika arasında sefer yapacak zeppe· ken bugün 41 yerde ıube açmıştır. 

Bankanın sandık mevcudu 713 mil
... fı da gene kapalı ama, o taraftan tinlerin doldurulmaaından batka bir E ıki idare, devlet dairelerinde 
L--avan bö'L--•--.Jen her bı'n" katla· . k il lm ~ t" · an yon 498.547 riyale varmaktadır. Bu--.P 1 _.cru ışte u anı ıyacagı ne ıcesıne var çalıpn memurların ınaatını . k 1 barak isteniJdj<;.j . nkit verin içine raporlar vermelerini taleb eylemi•tir. öd k ,._. gün devletin kimseye borcu da a -

• .1 T aylarca ve yıllarca .. eme ten MOlZ ft 
tİliyor. Bayan öfretmenin bir ita- kalarak devlete aid demirbaı eıyayı mamı ır. 
t'eti üzerine, çocuklardan her hangi 1 ~ Piri ...... MA.A satarak hiç olınazaa "erkinı,, tatJni- o tuz sene evelki meşrutiyet i-
biri bu iğreti bölmeleri açıp kapa- ..... ..... .... - ne çahfıyordu. A,ağıdaki kar~lar lanından sonra yapılmak ia-
•ahiliyor. lstly--'- e.ıti idarenin bu vaziyetini açlkça tenen yenilik hamleleri, eski idare-

'«avaya göre bölmeler kapalı ve- 9'R gösteriwır: nin gaflet ve ihmali, yabancıların 
Ya a k G" ı· f k .ıı...k ·• .1 - üd hal le ~' · unet ı, a at IOgu gun- Londra 22 (A.A.) - Deyli Tele- 25 sene evel yani hicri 1330-1331 m a eteri yüzünden akim kal-

l'de Ç~tklann üıümeden açık ha- graf gaze~esinin bildirdiğine göre, in- senelerinde "İran vekiller heyeti, mıftrr. Son Pehlevi reformuna ka-
••da kalabn-,. l · • · 1 bö'I d t nd a.ı • • • e en ıçın açı an - giliz . İtalyan anlaımuının meriyet devlete aid bulunan 600 cild kıymet- ar ra a belli başlı bir kalkınma 
ııı:lenn bınnde, ~orifer ağızlann- ır.evkiine girmesini müteakip Lord li kitabı beheri dörder tümenden hareketi kaydetmek güçtür. Son on-

: sıcak au gelıyor.. • J Pört, "italayn kıralı ve Habetiatan im- 2400 tümene (4800 tUrk liruı) sattı- yedi aenedenberi batlayan ilerleme-

d 
u kadan da yetipıuyoa da her paraıtoru na yeni itimatnMııesini tak- rarak maliye vezaratı erklnının ma· ler hareketiyle İran ilk hamlede ka-

er · · k d h " i ül s yerının ar aaın a er Sta..fa dim edecek ve bunu müteakip tekaüt- at bedelini kımnen bu suretle öde- P t ~yondan kurtulmuf, harici 
lllahsua çimenlilder var. Çimen üs- .tüğünU istiyecektir." meye karar vermi,tir.,, borçlar ödenmif. derebeylik kaldı· 
'!!!!: ]@ 

rılmıt, aaayif temin olunmut, idare 
merkezilettirilmiıtir. Bundan bafka 
ordu tensik edilmiı, modern mek
tebler kurulmuf, demiryollar, fOCa 
ve fabrikalar yapılmıt, ziraat itleri 
ceni,.ıetilmiıtir. 
Kısa bir zaman içinde bu mesud 

neticelere kavuşan İran, şimdi yası 
unutmuş bayram yapıyor .. Hem de 
mart içinde üç bayram biribirini ta
kib etti. 

Esfend Şah Pehlevinin Tah
rana girişi, Pehlevi Hazretlerinin 60 
ıncı yıldönümü, bir de ilkbahar nev
ruz bayramı .. lranın bayram hakkı
dır artık. 

Melun«l Sat/ılı Aran 

Küçük Dış Haberler 

X Büıkret - K.ıral Karolun aıhi vazi
yeti gittikçe düzelmektedir. 

X Tiran - Kıral Zogo ile nip.nlısı • 
... lııııM .. ı ............ m»>i• ..-ıaıau 
gHnderihJttU. Kaakn nlpnlm bap. 
kana bir mektub göndererek bu para
larla bir ldmaeaizler yurdu kurulmaauu 
istemiştir. 

X Belgrad - Geçenlerde yugoslav 
topraklarında dü§üp ölen italyan tay -
yarecilerin naşleri bir tören yapıldık -
tan sonra memleketlerine gönderilmiş
tir. 

X Belgrad - Profesör ve doktorlar 
dan mürekkeb bir grup paskalya yor
tusunu geçirmek için Yunaniatana ıi.t

miıtir. 

X Moskova - Muhtelif bölgelerde 
yükeek Sovyet meclisi seçimi için ha -
zırlıklara başlanmıştır. 

X Prag - Çekoslovak milislerinin 
kurtuluşunun yıldönümü bütün mem • 
lekette kutlanmaktadır. 

X Vaşington - Cumhuriyetçi sena
tör Vayt cenub Amerikası memleket -
}erinin maruz kaldıkları faşizm tecavü
zü tehlikesine dikkati çekmiıtir. 

HAKiM ROBINSONUN 
KATLİ 

ğini mi sanıyorlar. Ya fu projektöriy
le gözlerimizi kör eden damdaki ahma
ğa ne diyelim? Bir teY anlamıyorum. 

Artık Robinaon'lar aleyhinde yapı- Holde bet aşağı beı yukarı dolaşan si
lacak netriyat için bir vesile olamıya- lihlı bir adam doktor Vilks'in bürosu
catı için bet senedenberi Greyston ti- nu sordu. Nöbetçi bir kapıyı işaret et. 
mar?anesinden bahsedilmiyordu. ti. 

-korktu mu? 
-llayır. 

6
- Evi muhafaza için Uç adam daha 

!ı ndcrmelerini istedim. Fakat Uagi'
ll n tekrar dönece~ini hiç sanmam: 
~r halde görülecek daha bq.ka hesab
di} 1 ~ardır. Bu neviden adamların ken
lt crıne yapılan hak~. etleri kolay ko-
~ ~n~tmadıklarını söylerler. 

UlUmaedim: 
l!l - ller halde ona fena muamele yap
ı ol~uğunuza pişmamunızdır? 

Utunceli bir tavırla: 
fi.:-.:l~ym sırası değil, dedi. Bu heri
tı kınıe olduğu kadar bana da hın
dı::rdır. Mahkemeden evel onu sakin 
~ unnak için yumruklamaktan par
tııat-~~ı.m acımıftı. Her halde bunu u-

-uaınıttır. 
-End· lııtıtl ışe etmeyin, aabaıha kadar 
~-ak~ ele geçer. 
q,oınıser: 

it~ llınaıım, dedi. O yakalanmcaya 
~~ da sakin bit' uyku bana barımı o-

- Fakat, nasıl oldu da baydud .ka-

Yazan: R. ff. Golclman 
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çabildi. 
- Orasını araştırırız, dedi. 
Şehrin sokaklarından süratle geçi

yorduk. Prin durmadan klel.,;onu çalı
yordu. 49 uncu yola gelinu, Prin oto
mobile bütüp bızuıı verdi. Biraz sonra, 
bütün pencereleri ıpklı olan timarha
ne binaaıını gördük. Damın üzerine ko· 
nulan projektörler her tarafı tarıyor
lardı. 

Lauderbek bana eiildi: 
- Bütün bunlara ne lüzum var, san

ki? Magi'yi projektörle bulauklarıru 
sanmak için onun kadar deli olmak li
zun. 

- Her halde bir ,eyler yapıyor gö
rünmek için olacak, dedim. 

Timarhane kapısı açııktı ve ıili.blı a
damlar tarafından muhafaza ediliyor
du. 

Lauderbek kızıyordu: 
- Amma da iş, diyordu, açık bir ka· 

pıyı muhafaza için Uç sillblı adam 
bekletiyorlar. Neden aankl kapıyı ka
payıp bu adamları firariyi aramaya 
gönd~iyorlar? Yaba geri dönece· 

- Benden de al o kadar, dedim. 
Lauderbek: 
- Timarhaneyi idare edenler de i

çerch kapatılanlardan her halde daha 
akıllı deliller. Magi'nin kaçmıf olma
sına neden ppnalı? Vilka'e bunu söy
liyecetim. Yerimi kaybeatem bile u
murumda değiL 

- Her halde tayleneniz kaybedece
ğiniz muhakkaktu. 

*** Greyaton timarhanesine, bet sene e-
vel, daha babam sağken bir defa ıir
miıtim. Yeni binaların açılıt re1111i ya
pılıyordu. Vali ve bütün vilayet arki
nı hazır bulunuyordu. Resmi nutukla
rın sonuncusunu Doktor Vilb söyle
mit ve sonra nutkun daktilo ile yuıl
mıt metni üzerinde "aynen netri" iba
resini tafıyan şık bir zarf içinde bana 
vermifti. 

Bu vesikayı babama getirmiıtim. o 
da kahkahalarla gülmüttü. On seneden 
beri gazetesinde timarhanenin acıklı 
manzaraaından şikyetlerde bulunmut
tu.Bu neıriyat o kadar zararla devam et 
mitti ki, nihayet yeni bir timarhane bi
n.ası intaaı kararlaşmıJtı. Halbuki dok
tor Vilka nutkunda bu "örnek müeaae
se"nin vücuda getirilmesi şerefini 
kendisine atfetmekten çekinmiyordu. 

Babam nutku klğıd sepetine atmıt
tı, ıonra açılıt rffmi hakkında yazdı
ğun yazıyı alarak doktor Vilb hak
kmdaki kıtmı üç aatua iadirmi9ti. 

T~r~nenin holüne girince eski - Meıgul<iür 1 Dedi. 
tenkıdlera yeniden tazelemek imkanı Komiaer: 
~zerinde düşünüyordum. Belediye in- - Ben de meıJgulüm, diye kaprya 
t~habatı yakındı. Tehlikeli bir mahpus doğru yürüdü. 
!ımarhaneden kaçmıştı ve bir ihmal Vurmadan içeri girdi. Biz de onu ta-
ıthamı meşru sayılırdı. Doktor Vilka kib ettik. 
hakkında bütün bildiğim onun Robin. Doktor Vilks masası önünde otur
son ve §Ürekaaı tarafından o mevkie ~u!.tu ve tan~dığım iki adamla gö
getirilmit olduğundan ibaretti. Her rilşuyordu. Bız ıçeri girince bir lahza 
halde hasrmlarunız, mesuliye-ti biı iki gözlerini kaldırdı, sonra derhal yarım 
m:ıdfuı memur üzerine atarak işin için- kalan mükalemesine devam etti. Ko
den sıyrılmaya kalkışacaklardı ama, nuttuklarından anladığıma göre mu
her halde hücum faydasız olmayacak- hatabları müesseseye menaub iki dok
tı. tor olmalıydılar. Bir yaralıdan bahae-

Elen'in kulağına fıaıldadığı "Doktor diyordular. Müdür onlara acele bir a
Vils~'i gözden kaçırmayın" sözü bir- meliyat için direktif veriyordu. Vilks 
den?ıre hatırıma gelmiıti. Genç kız kuru ve düzgün bir sesle konuşuyordu. 
garıb telatını, manalı sözlerini, ve ti· Elen onu gözden kaçırmamamı söyle
marhane düdüğünü ifitince gösterdiği mit oldugu için, bir ahçının mutfağı i
asabiyeti düşünüyordum. Her halde E- çin beslediği kuzuya nasıl bakarsa, o
len'in bildiği, fakat söylemediği bir nu öyle alıcı bir gözle süzüyordum. t
ıeyler vardı. Ah bunun ne olduğunu çimden diyordum ki "sen yalnız bir a
hir ~qfedebilseydim. dam değilsin, ayni zamanda siyaai bir 

Hole girmeden evel, Lauderbek, po- hedcfsin. çünkü intihablar yaklaJI
lia itaretini caketinin yakHına iliştir- yor." 
dl. Vilka ancak~ dakika sonra dok-

- Ne olur ne olmaz, dedi, fU silahlı torları gönderereok bize döndü. Her 
heriflerden biri bize ate§ edebilirler. halde yakasında tatıdığı ipret için o-
İhtiaytlı olmalı 1 lacak Lauderi>ek•e hitabetti. 

Güldüm. Lauderbek aakin ve bot ta- - Ne iatiyoraunuz? dedi. 
biatli bir adamdı. Birdenbire böyle a- Komiaer, bizden baıhaetmeye lüzum 
sabiyet göetermeai hotuma gidiyor- görmeden kendini takdim etti. Prin ft 

du. Kasab Maıgi'nkı kaç .. ını şahsma 'ben arbmındıa duruyorduk. Vilke beni 
kartı bir hakaret ad ediyordu adeta. yalnıa bir dcft bet ecne wcl ı6ımiiftü. 

-·-

Sporu seven bir okuruma 
cevab 

Saym Bay Nuri Tuna, 

Mektubunuz bana bir hakikati öf
retti: Fönt Vienna takımını yenme
miz Ankaraya 19n ve neıeli bir gün 
ve ,..ce yqatmıttrr. Bunu ben de 
böylece mütabede ettiiim için piı· 
mİf aıa su katmak hakkmı kendim. 
de görememiı ve mütalealarımı hu -
MiSİ dostlarıma aaklamıttıın. Fakat 
okurlarının arzularmı yerine getir
mek cazeteci için vazifedir. Ve o 
günden bqüne kadar sinirler de ya
tıtmlf olacaiından artık mailubiyet 
ve aalibiyetimizin sebeblerini 90ğuk. 
kanlılıkla tahlil edebiliriz. 

Viyanalı takım l.tanbulda bir mü
sabaka yaptı. Bir çoiu futbolum• 
zun yıldızı olarak tanrnımt genç• 
lerin de ittirü ettiii bu müsabakayı 
latanbul takanı 3 - 1 kaybetti. Viya.
nahlar o aünün alqamı trene binerek 
Ankaraya vardıklarmdan bir kaça&• 
at sonra, Ankara takmuna yağmur 

altmda ve çimen sa.hacla 5 • O galib 
areldiler. 

Bu müsabakada bizim ço • 
cuklar bir pa.tinuarcla bulunu • 
yonnutc:asma. kmulclacbkça ka • 
yıp yuvarlandılar: Bö,.le Ç&J'rrlı "9 

ıslak yerlerde uk .a oynamaclddarı 
için ... Kuncluralan pa.çawaya dön· 
düiü için. .. Eaef olUDUr ki fud>olda 
ayaiı ka.wayan Ye k&wamıyan. 
kramponlan yere yaplfUl W yaplf • 
nuyan fotinin de elıemiyeti "Yarda. 

Birinci aüa letanbulcla toprak ü. 
zerinde, ve ikinci gün 14 saatlik 
tren seyahatinden sonra ıslak çayır
da üstüate iki aıkı maç ya.pan pro
feayonel viyanalılar, üçüncü bir maç 
için altı yüz lira teklif edilince bü
tün yorgunluklarmı unutuverdiler, 
"Gavohl,, dediler, ve dar, kwu, top. 
rak meyclancla 2 - O yenildiler. 

Bir pliıbiyet kazanan aenıçlerin 
feTkİDİ llİçİD kmllalı 7 Onlar F örat 
Vienınalılarm futbol sistemini öiren
mit. oyuaculan teker teker tanımıt 
olarak, muhtelit takımda yer alma -
mıt olmanm vercliii tefe'YTUlr. anu • 
aile, canla batla, ve bizzat kendileri. 
ni fersah fersah gerilerde bırakarak 
oynadılar. Her zaman bö,le oyna
malarını ne kadar istwdik l 

Fakat bu aalebenin •111 w.ıb.tllleri
ni o ma~ı idare eden hakemden de. 
....... ......,._ ..,_ etmek 
ı.n..ile A,,....,.d& b\biik maçlan 
takib etmit olan aeyircilerden de aor
malıaınız. 

Zafer güzel ~ydir. Sporda mu. 
zaffer olanların baflanna çelenk 
takmak da •porun cüzel ananelerin
dend~r. Ancak sporda galibiyet spor. 
tif tartlar dahilinde tahakkuk eder
se ıereflidir. Mesela harbda hasım 
yıpratılarak yenilir. Sporda d& bu 
kaidenin ha.kim olduğunu bilmekle 
beraber rakibin karııaına miitema • 
diyen taze kuvvetler çıkarılarak üç 
ve dört müsabaka hakkında değil ... 

Avrupadan ne aebeble takımlar 
aetirtiyoru:z? Şayed onlardan bir 
ıeyler ÖğrLnmek içinse bize üstün o • 
lanlan aetirtelim; aalibiyet zeni
mizi tatmin makaaclı aiidüyonak za• 
yıf takımlar çok olduğu gibi kuvvet. 
lilerini yenmenin de kolayı vardD". 

F önt Vienna orta A vrupanm ku.._ 
vetlice takımlarından biri idi. Hür • 
metlerimle. - N. Baydar. 
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Onun için tanımamış olacaktı. İhtimal 
beni de polise mensub sanıyordu. 

Lauderbek: 
- Hadise hakkında malCımat rica e

decektim, dedi. 
Komiaer dıprdaki atıp tutmalarma 

rağmen, doktorun yanına girince der
hal kuzu gibi aakinleımişti. Ve bun
dan memnundum. Çünkü Vilka, kolay 
kolay korkacak adamlardan değildi. 
İnce dudakları, keskin bakışları, ge
niş omuzları ve dik başı kuvvetli bir 
iradeye delllet ediyordu. 

_ Eveli ben de kafi derecede malU
mat sahibi değilim, dedi. Kudurğan bir 
delinin kaÇJlllf olması çok teessüfe de
ğer bir hidisedir ve bu firarinin şimdi
den hikim Robinson'un hayatına mal 
olmuş bulunması elemimi büsbütün 
arttırıyor. 

Komiser sorduı 
_ Hadise nasıl oldu? Mahkum na

sıl kaçmış? 
Doktor Vilks kaşlarını kaldırdı ve 

aaatine baktı. 
- Firaruı ancak saat on ikiyi bet 

'dakika geçe farkına vardık. Şimdi saat 
on ikiyi yirmi beş geçiyor. Ciddi bir 
tahkikat yapmak için bu kadar kısa bir 
zamanın kifi olmadığını takdir eder
siniz. 

Hiddetli bir tavırla konuşmuştu ve 
bu hal Lauderbek'in dikkatinden kas
mamıftı. 

Komiser: 
- Pak ala, biz de tahkikata iftirak 

edeci,.z, dedi, cıuaen bunun için geldik. 
{.Soau var) 
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Musiki ilemllde 

Alfred Korto aramızda 
Mahmud R. Kösemihal 

Piyamıl üstadı M. A. Korto İstanbu- ı-------------
lu eskidenberi tanır, sever; dehasını 

İstanbul salonlarında çok alkışlamış-
tık. An.karamıza ilk olarak geliyor. 
Gelmesıne kolaylık gösterenlere ne 
kadar teşekkür etsek az olur. Devlet 
merkezimizin genç müzik hareketini 
ilk yakından gören fransız müzik oto
ritesi kendisi oldu. 

B. Kortonun çalışındaki derinlik
ten, dehadan söz açmak kuru bir tek

.rarcılık olurdu: Elinde en küçük bir 
yazının manası bile o kadar büyüyor, 
ve hakkında dijnyanm en maruf ka
~emleri öyle şeyler yazdılar ki, bizim 
ıhtısas kabiliyetimizin hacmi bu gibi 
azametleri ihatadan bile aciz kalıyor. 
Kısaca hayatından bahsediyoruz: Bu 
kupkur.u biyografi notları içinden o 
azametı seçmek zahmetine okurlarım 
katlansınlar. 

Güzel bir kültür eseri 

" Reisülhattatin 
Kômil Akdik ,, 
Geçenlerde Ulusta kıymetli bir ya

zısını neşrettiğimiz değerli resim san
atkarlarımızdan Bayan Melek Celil 
türk k?ltür tarihi bakımından pek e~ 
saslı bır teşebbüste bulunmuştur. Bu 
te_ş~bbüsün ilk semeresini (Reisülhat
tatın Kamil Akdik) unvanlı ve mu 
har~~~in ~ize devam edeceğini müjde
ledıgı serı ile görüyoruz. 

Anamur - Gülnar arasında bir köy • 
evı 

M. A. Korto, Nyon'da (Genevu ci
varında) 26 eylul 1877 de doğdu. ön
ce hemşirelerinin, sonra Paris kon
servatuvarının talebesi oldu (L. Die
mer sınıfı.) Konservatuvardan 1896 
da birinci piyano ıni.ikafatını kazan
dı. O zamandan itibaren ger~k yalnız 
gerek triyo halinde çok seyahat etti. 
(Korto, Thibaud, Casals triosu). 1897 
den itibaren Almanyanm Bayreuth 
şehrindeki Wagner Tiyatrosuna repe
titör oldu. Yirmi yaşındaki bir müzis
yenin Wagner ananesinin o zamanki 
biricik merkezi olan ecnebi bir mem
lekette böyle mesuliyetli bir işi li:r:e
rine alması bile başlı başına bir ha
dise idi. 1902 de Pariste "Lirik Festi
val Cemiyeti'' ni, 1903 de "Korto Kon
serler Cemiyeti" ni kurdu; 1904 de 
''Milli Cemiyet" orkestrasını, ve dört 
yıl için "Lil halk konserleri" ni idare 
etti. Muhtelif sahnelerde Wagner'in 
operalarını icra ettirdi. Profesör ola
rak Paris konservatuvarında Pugno'
nun yerine geçti. Müzik öğretmen o
kuluna direktör seçildi. Yetiştirdiği 
bunca talebelerinden başka, yüksek 
bir kültürün ifadesi olan neşriyatı da 
maruftur. 

'1.1.uharrir, binlerce senelik mazisi 
ol~n tuııc sanatı, islim medeniyeti ca
mıa_sına karı~tıktan sonra, bu medeni
yetın hususıyetlerini benimsemekle 
beraber, şahsiyet ve karakterlerini 
k_aybetmemiş, yeni girdiği medeniye
tın. h~r ~ubcsi~de kudret ve orijinali
t~ını gostcrmış olduğuna işaret et
tıkten sonra, müslüman milletler ara
s~nda m~~terek sanatların c yüksek 
zırvelerıne çıkmanın türklere nıuıib 

olduğunu hatırlatmakta; hat ve hattat
lıkta bunun en güzel misallerini bula
bileceğimizi kaydetmektedir. 

(;;eçen •eneki Kırkpınar güreılerinden bir görünü§ 

lf rpl<yaaa spor nareketleri 

Bu sene de alaturka gUreı 
ınttsabakalan yapılacaktır 

Edime, (Hususi) - Trakyanın 

1 dört vilayetinde her biri kırk elli bin 
lira.ya mal olacak stadyomlar yapıl
maktadır. Tatil ve bayram günlerinde 
Trakyanın her yerinde canh bir spor 
ve gençlik hareketleri yapılmaktadır. 

Her sene mayısın ilk haftasında ol
duğu gibi bu sene de Edirnenin Sa
rayiçinde alaturka güreş müsabakala
rı yapılacak, bu güreşlere yurdun her 
tarafından pehlivanlar iştirak edecek
tir. 

İstanbul lisesi sporcularından 30 
kişilik bir kafile şehrimize gelecek, 
Edirne mektebler muhteliti iıt= bir 
maç yapacaktır: Ayrıca Edirne ku
lüblerinin de iştirakiyle büyük bir 
atletizm bayramı yapılacaktır. 

Bir kadın 
Toruniyle birlikte 

yand ı 
Kastamonu, (Hususi) - Kaşcılar 

köyün~e bir yangın faciası olmuştur. 
Mehmedin 75 yaşındaki karısı Hali. 
me torunu Emine ile birlikte gece u
yurken, evin ocağı tutu~uş ve yan
gın çıkmıştır. Halime ile Emine kur
tarılamamışlar ve diri diri yanmış· 
!ardır. Yangın biraz sonra büyümüş 
Abidinin evine de sirayet etmiş bu 
ev de tamamiylıe yanmıştır. 

Kastamonu hiikiimet doktoru 

Kastamonu, (Hususi) - Merkez 
hükiımet doktoru B. Fevzi Umul İs· 
tanbul Şişli çocuk hastahanesi asis
tanlığına tayin edilmiştir. 

Afyonda elektrik 
Tesisat islah edilecek 

ve 100.000 lira harcanacak 
Afyon, (Hususi) - Belediye elek. 

trik tesisatını yakında hususi idare
den devralacaktır. Belediye, elektrik 
tesisatını ısliha karar vermiş ve bu 
hususda tetkiklere başlanmıştır. Na
fıa vekaleti mühendisleri tarafından 
bir ıslah projesi hazırlanmaktadır. 

Yeni tesisat için 100 bin lira kadar 
bir para sarfı icab etmektedir. Tesi
satın 939 haziranından sonra kati ka
bul muamelesi yapılacaktır. Yeni ha
zırlanan projeler, şehrin 20 senelik 
müstakbel ihtiyacını da karşılayacak 
bir genişlikte olacaktır. 

Belediyenin tasavvurları arasında 
şc-hre mümkün olduğu kadar ucuz ve 
bol cereyan vermek işi de vardır. 

Kastamonu li ... e ... ine ilaveler 
yapılıyor 

Kastamonu, (Hususi Muhabirimiz
den) - Lisemizin yapılmakta olan 
pa~onuna ilaveten bir orta kısım bi
nası yapılacağını yazmıştım. Bundan 
baş~ lisenin laboratuvar, kışlık te. 
n~ffushan~, çamaşırhane ve saire. gi
bı muhtelıf müştemilatının da yeni
den yapılması veya genişlemesi icab 
etmektedir. 900 küsur talebesi olon 
bu mektebin, bütün asri ve modern 
bina ve müştemilatta teçhizini nazarı 
itibara alan Maarif vekaleti, vekalet 
mimarlarından B. Mahmudu şehrimi
ze göndermiştir. Mimar şehrimizde 
bir müddet kalarak bu binaların plan 
v~ projeleri üzerinde çalıpcaktır. 

Anormal bir çocuk 
2 metre 12 santim 
boyunda, 120 kilo 

6 metre kumat· 

tan elbise giyen, 

çok üıüyen, çok 
yiyen, evlenmek

ten utanan ağır 

yiirüyen ve ağır 

konupn: 

Devlet konservatuvarnnızı ziyare
tinden - eminiz ki - çok samimi in
tibalarla ayrıdı. Direktör Bay Rauf 
Yener ve öğretmenler kendisini ağır
ladılar, sınıfları gezdirdiler. Ustad, 
takdir duygularını _ç_ok teşvik edici 
kelimelerle izhar ediyordu. Ulvi Ce
malin UCj senelik bir plyano ~alebe-

Bayan Melek Celal diyor ki: 
"- Türk yazısının her şubesinde, 

en ince zevkte mrcerred kompozisyon
lar, levhalar meydana getirmek husu
sunda daima tcferrüd etmişlerdir. 
Tuhfetülhattatinde, bu güzel sanat 
uirund• ömür tUketsni' on binlerce 
hattatın arasında, yüzlerce irotıad sa-
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atırlıtında ve 
Henüz 17 yaşınaa ! M sinden Debussinin bir parçasını din

ledi, her köşede talebenin coşkun al
kışlariyle takip edildi; yalvarmaları 
krramıyarak genç müzisyenlere üç 
parça çaldı: Herkes hayran kaldı. Av
dette direktör odasındaydık; öğret
menlere bütün samimiyetiyle, ''sizle
ri tebrik ederim, milli müzik tarihi
nizin ilk bir şerefli sayfasını, şerefli 
bir devrei1in şerefli bir sayfasını yaz
mağa başlamışsınız; gördüklerim fev
kalade şeylerdir" dedi; fakat, o, bu 
sözleri söylemezden çok önce yara
dılışındaki sempati ve eşsiz sanatı ile 
gönü1lerimizi en derin noktasından 
fethetmişti. Artist çocuklarımız bu 
tarihi anın hatırasını hiç unutmıya
caklardır; üstada veda ederken ağlı
yacak bir halde kaldılar. 

hibi natkar ve bir!jok kolbaşı, "cco
le., sahibi dahi sanatkar ismi yazılıdır. 
Bu sanat, azami inkişaf ve ifade kabili
yet!ni hiç şüphesiz bizimle bulmuş ve 
nitekim biz ondan uzaklaşmaya başlar 
başlamaz, yavaş yavaş sönmeye yüz 
tutmuştur. Modern medeniyete en kı
sa yoldan ulaşmaya ve mümkün oldu~ 
ğu kadar süratle ona kendisini uydur
maya ve bu medeniyetin zaruretlerini 
her ne' bahasına olursa olsun topyekün 
benimsemeye mecbur olan Türkiye, 
928 de latin harflerini kabul ettikten 
sonra ,artık bu sanat bizde bin senelik 
u~un ömrünü bitirmiş oldu. Daha Ş:im
dıden bu eski yazı gençlik için bir hi· 
yeroğliftir. Fakat buna rağmen haJiOU 
sanatın üstadları aramızda buh•nmak
ta ve Mısır gibi islam küıtürünün en 
feyizli olduğu memlt-letlerde bile ge· 
ne mühim yazı i Ieri için, aramızdaki 
ustalara müracaat etmektedirler. 

Ömerin haslahğı 

teıhis edildi 
Bilecik, {Hususi) - On yedi 

ya,ında bir delikanlı .. Fakat 120 
kilo ağırlığında ve iki metre 12 
santim boyunda ... Bu delikanlıya 
bir kostüm ancak 6 metre kumaş
tan çıkıyor. Ayaklarının büyük
lüğü 43 santim, elinin bat par
mağı 8, ıahadet parmağı 9, orta 
parmağı 12 santim uzunluğunda. 
El sıkma kuvveti 150 kilo ... 
Yukarıdaki ağırlık ve uzunluk öl

çüleri bir pehlivana aid değildir. Bu 
rakamlar, henüz 17 sinde genç bir ço
cuğun anormal vaziyetini tesbit et
mektedir. 
Bileciğin Köprü köyünden bakkal 

İbrahimin oğlu olan çiftçi Ömer, ya
şına nazaran boyunun uzunluğu, ki
losunun çokluğu ile bütün muhitte 
göze batmakta idi. Ömer, bu dev cüır 
sesine güvenerek, geçenlerde 1stan· 
bula git~iş, meşhur pehlivanlarla gü
reşmek ıstemiştir. 

Orada yapılan muayenelerde bu ço
cuğun dev yaradılışlı bulunmasına 
rağmen bir hastadan başka bir şey ol
madığı anlaşılmıştı. Ömer zararsız bir 
hastadır. Sesi çok kalındır ve çok ağır 
konuşur. Yürüyüşü de göze batacak 
kadar ağırdır. Çok yemek yemekte
dir. Hemen hemen normal iki adamın 
yediğini bir oturuşta yemektedir. 
Normal insanlara nazaran biraz daha 
fazlaca üşümektedir. Arkadaşlığı çok 
sıkı ve samimidir. Bir kere gördüğü
nü bir daha unutmamaktadır. Hemen 
hemen normal bir adamın yapabilece
ği bütün işleri yapmaktadır. 

Ömcrin babası annesi bir de okula 
giden kardeşi vardır. Kardeşi ömere 
nisbetle çok kısa boyludur. Baba ve 
annesi tabii insan boyundadırlar. 

Ömer buğday rengindedir. İlk okul 
tahsili yapmıştır. Yattığı karyola iki 
tanedir ve uç ucadır. Kendisi bu yaş
taki garip ağırlığından ve görülme
miş derecede uzun boyundan çok sı
kılmaktadır. 

Yapılan tedavilerde ve ilmi araş
tırmalarda Ömerin hastalığı teşhis e
dilmiştir: 

ilmi arcqtırmalar 
"Hypophise" ~ddeai ön f useu de-

hameainden ileri gelen "Gigantism'' 
hastalığı şimdilik hiç bir araz ver
memektedir. Bir kaç sene sonra su . . 
şeker, şışmanlrk, tenasüli ve hormon 
noksanlığı yüzünden "Metabolisma" 
bozulacağından şimdi gördüğünüz bu 
"Dev adam" saklı olan bu hastalığı
nın asıl meydana çıkmasiyle kendini 
çok zayıf, bulacak ve küçük bir se
bebden dolayı kaırbedecektir. 

yapılacak tedavi 
On fussu "Extra - Passion" u müs

bet neticeler vermişse de "Neurochu
rogic" nin maharetine kal1DJ9 bir me-

Ustad, genç kompozitör Ulvi Ce
malin kuartetinin repetisyonunda da 
tesadüfen bulundu, sonuna kadar par
tisyondan takip etti. Çok beğendi, tak
dir ve tebrik etti. Hazır bulunan bü
tün meslekdaşların göğsünü iftiharla 
kabartan bu hadise, genç artistimi:ı 
için ciddi bir imtihan, en unutulmaz 
bir meslek hatırası oldu. Biikreş Mü
zik Akademisi prof e•~tlerinden ve 
tanınmış Romen kompozitörlerinden 
B. G. Simonıs de bu imtihanda ha
zırdı. 

Bütün hallerinden anladık ki, bü
yük üstad, türk müzisyenlerinden e
mindir. lstanbuldaki meslekdaşlara 
olan itimadını da onların orkestrası 
eşliğiyle, genç üstad Cemal Reşidin 
şefliği altında çalışmak suretiyle te
kid edecektir. Bizden de herkes bu 
itimadı edinse ne iyi olurdu diye dü
şündük; çünkü hala şüphe edenleri
miz var 1 Cumhuriyet gazetesinde 
"Korto İstanbulda" yazısını yazan zat 
şüpheli duygusunu açıkça tespit et
miş; Devlet konservatuvarımııda 
fransız üstadını takiben gezenler ara
sında kendisinin de bulunmasını ne 
kadar isterdik ... Çok şükür ki Akşam'
da (Va-Nu) arkadaşımız kendisine 
güzel bir cevab veriyor, çok yerinde 
noktaları hatırlatıyor. [ Cumhuriyet 
18 nisan, ve Akşam 19 nisan nushala
rı ] .... Hulasa, fransız füıtadının her 
jesti ve her hükmü teşvik edici ve 
kıymetli olmuştur. 

Bizleri sık sık sanatiyle sevindir-
mesini beklerız 

seledir. Ömere evlenip, evlenmiyece· 
ği sorulduğu zamanda son derecede 
utanmış ve cevab vermemiştir. Bu da 
bize tenasüli Hormon bozukluğunu 
göMenncktedi.t. 

Seksen 'Senelik hayatını ve sanatını, 'u küçUk broşürle kısaca anlatmaya 
~alıştığımız, Reisülhattatın Hacı Ah
med Kmil Akdik, bu şahsiyetlerin bi
ri ve şüphesiz en büyüğüdür. 

Muharrir, bundan sonra, kitaba adı· 
nı veren üstadın çok güzel ve mükem
mel hazırlanmış biyografisini vermek· 
tedir. Hattatların reisinin nasıl yetiş
tiğini ,nasıl çalıştığını, neler verdiği
ni anlatan bu kısımdan sonra, şu sa
tırları okuyoruz: 

"Sanata bütün varını feda edecek 
kadar cömerd bir aşık olan üstadın ha
yatında öbür aşkın hemen hemen hiy 
yeri yoktur. Son zamanlarda bir dost 
için yazdığı, Fuzulinin "Aşk imiş her 
ne kadar alemde" diye başlayan beyti· 
ni meşkederken gülimsiyerek: "Ha. 
yatta ben hiç aşık olacak vakit bulama· 
dım." diye şaka ediyordu. Filhakika 
1890 dan 1926 da ölüncey kadar beraber 
yaşadığı, öldükten sonra neşesinin bü· 
yük bir kısmının kaybolmasına scbeb 
olan karısını görmeden almıştı ve o· 
nun sevgisinden başka gönlünde sev· 
ginin yeri yoktur. "Can arkadaşım,, di• 
ye andığı karısından ve çocuklarından 
başka varlığında en çok yer kaplayaıı 
kanadh hayvanlardı. Yalnız kuşlara ve 
umumiyetle kanadlı hayvanlara karşı 
sonsuz bir hayranlığı vardı. Yaradılı• 
şının ayaklarını yerden kesen ve onll 
esrarlı bir surette göklere uçuran t<a• 
nadlara karşı sevgisi çok büyüktü. ı<a• 
nad, kanad ! .. Hakikaten insanı yüzler' 
ce sene sonra bile "yadcı,, vesile olaca1' 
sade bu değil midir?., 

Değeri bir lira olan ve üstadın bil" 
çok şaheserlerinin nefis baskılarını ıs· 
şıyan bu güzel eseri, bütün memlel<et 
müncwerlcrine tav5iyc eder~ 
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23 NİSANA DAİR HATIRALAR 

'An}uua'da. ilk Büyiik Mület Meclm toplandıiı aün meclia önünde 
toplan an hallı 

- O zaman ahnmıı bir resim -

Ankara yaratılırken 

v~ws 

cadeleaine girmit ve onun ülkü dava
ımda elimden geldiği kadar samimi 
bir nefer olmaya çaJJ911Uftmı. Şimdi 
vaziyetim çok ehcmiyet iktiaab etmit
ti 1 millet mukadderatında nefer de
ğil, reyi olan bir vekil oımu.tum. Ne 
olacaktı, ne yapacaktık? 

Bütün muammalarla dolu kafanun i
çinde tek iman olarak yqayan bir fey 
vardı: yunanlılar behemehal mahvedi
lecekti. 

Bize, bunu tebşir eden de var idi, O, 
{milleti istiklal) e ula~ırmak mak.aa
diyle, Ankarada (Meclisi) topladığı
nı bildiriyordu. 

Umid, arkasından kofuldukça ulap
lan bir nimet telakki edilebilir. Ben o 
nimete nasıl ve hangi yoldan kavutul· 
duğunu gören bahtiyarlardanım. 

ilk görüş ve duyuş 

Ankaraya geldik, muhit bize yaban
cı .. O günün insanları da biribirine ya
bancı. Yalnız yabancılık içinde bir 
kayna.,.na vardı ki, müşterek noktası
nı "milli hareket,, teşkil ediyordu. 
Derhal biribiriyle dost oluveren, scvi
§en ve nihayet her fcdakirhğa göğüs 
germeye and içenler; o zamanın haki
katen insana çoraklık duygucu veren 
Ankara muhitinde mCtnis ve okfayıcı 
bir cazibe buluyorlardı. Baıtanbafd harab olan Akpınarın enkazı 

(Mustafa Kemali) görmcmi,tik. 
Meclis ne yapacaktı, neye karar vere
cekti, bilmiyorduk. Nihayet saatinde, 
şimdiki C. H. P. ıinin bulunduğu bina
da toplandık. Meclis merasimle açıldı, 
(Mustafa Kemal) reia ıeçildi. Genç ıi
maaiyle künıüye gelen ve nutkunu o
kumaya baflayan bu büyük adamı, al
kıfladık. Fakat, bu alkışmalan gittik
çe bağlanmaya varan öyle tatlı, ümidli 
ve emelli bir hayat takib etti ki, onun 
dilinden çıkan her söz, yüreklerimiz
deki her ,üpheyi kaldırıyor, bize (is
tiklil 1) melikesine kavu~nın ana
yollarrnı gösteriyordu. 

1 Zelzele sahasından rlJportaj/ar 1 

1 Yazan: Refik ince 1 Kosker nahiyesinin en kli~ük 
köyü zelzeleden nastl yıktldı ! 
Yııkıntı, günün hiç bir saatinde ak

tam vaktinde olduğu kadar hüzün ve -
rici değildir. Çökük ev, derdli inaan, ağ 
lıyan çocuk, aç kuzu, ve bütün felikete 
uğrıyanlar akıam garibliğinde biraz 
daha peri§Clll ve iç ıızlatıcı gözüküyor· 
lar. 

Milli Şel Büyük Millet Mecliainin açıldığı ilk gün kürsüde 

Ben o zamana kadar kendisini yal
nız iyi bir kumandan tanıdığım (Muı
tafa Kemal) i, ondan sonra büyük bir 
v:ırhğm canlanmış ve her bakımdan 

'llillct derdine deva bulmaya mukte
dir bir hekimi de buldum. Hayretim, 
hürmetim, bağlantım arttıkça arttı. 
Evet, hepimiz vatanperverdik, hepi
miz i•tiıklil için ça11'ıyorduk, fakat 
bunları kullaomanrn yolunu bilmeden 
çah,aıanın fayduı ne ol urlu? İtte 
(Mustafa Kemal), bize o gün (vatan 
ve millet) davaurun halli için tutul
ması lazım yolları gÖ6terdı ve biz de 
müttefikan kabul ettik, kabul ettiği
miz içindir ki, bugünün saadetlerine 
kavu~tuk .. Bence 23 nisan, milli duy
guların bir mihrak ve merkez etrafın
da toplanarak naııl sevk ve idare"'eA,i
leceğinin ilan edildiği .gündür. Ondan 

Bu geceyi de otomobilde geçirece
ğiz-. Fakat durarak değil, yol alarak ve 
köy köy dolaıarak .•.. Bizim köylünün 
normal hayat prtlanru bilirainiz: Er
ken yatar ve erken kaıkar •• Zelzele, bu 
itiyadı alt U.t etmittir. Çadırlara sığı -
nan hdlnn, gecenin en ileri saatinde bi
le gözleri açtktır. Çünkü zelzelenin ö
lümü o kadar sinsi ve beklenmedik bir 
zamanda geliyor 1tl ... 

Memleket, bmirden baflayan yeni 
bir iatilaya uğramıftı. Bu istilirun 
kurbanlarından birisi de ailemi.ıdi. 
(ôaemiJ) ten (Alqehit') ~ hict~t et
miştik. (Ödemi!) te ilk kurtunu, kar-

f ışKıran er e pa 
başıbozuk teşkilatiyle muntazam yu
nan kuvvetlerine karşı koymaya çalı
pyordu. Her taraf ta cebheler teşekkül 
etmi,ıi. Akhisar cebhesi, Salihli ceb
heai, Aydın cebhesi, bc:r cebhe ya bir 
nüfuzlu çete batının veyahud o nüfu
za aahib rcami ııfath bir plısiyetin ku
mandası altında çalıııyordu, çalı,ı
yordu. Yalnız tek bir davi için: vata
nı kurtarmak. 

Bu çalıpnaları tanzime uğra,an bir 
kuvvetin sesi uzaklarda, (Sıvaa) ta idi. 
Fakat bu ses yavaı yavq kalplerde yer 
tutmaya baflıyordu. 

'&ivillerin yanında zabitler, sivil ku
manaanların hareki.tında harbı gör
mii§ ve bilmit olanlar ıöz sahibi olu
yorlardı. Fakat iti görenler ve anla
yanlar; (bafıbozuk) alayının sözleri 
~e yürekleri ve hatti fedak&rılklan ne 
olursa olsun. bu harekete eualı bir 
düzen verilmedikçe ifin baprı1811lıya. 
cağını seziyorlardı. Millet, batka na
zım bir kuvvet göremediği içindir k~, 
yanındakilerin eteğine sarılmayı nı

IDet biliyordu. 
Ben o zamanlar; (1336-1920) martın

da Alqehirde idim. Ccbhe Salihlide 
idi. Dütmanla meaaffcmiz, iki üç saat· 
lik bir zamanm ıığabileceği kadar az
dı. Her dakika ümid ve fakat mcaned
•iz bir Umidle ya,ıyorduk. Yunanlıları 
bırakmıyacaktık; fakat ne ile ve naııl? 
~uruı ,üpheli idi. 

Askeri t~kilat her tarafta kuvvet
lenmeye baflamış ve halkta esaslı bir 
ba,a. bağlanmak ihtiyacı kendini göı
~rnılıti. İstanbul, hepimizin menfuru 
idi. Cihad ve cidal arkaıından koşanla
tın hepsi İstanbul hükümetine karşı 
k<Spürüyor, hatti Padiphın gönderdi
li murahhas bile (elçiye zeval yoktur) 
dU.turunu dinlcmiyerek tevkif edili
~rdu. 

Mim hareket, milH duygunun neti
c:e.i oldu. O duyguya muhalefet eden
ler de düpnanla aynı safta görünü. 
)'ordu. 
~ihayet bir gün Sıvalltaki heyeti 

tetnsiliye, millet mukadderatı üzerin
de visi ıalAhiyetli mebuslar gönderil
ltıeıini emretti. Bu mebuıların her 
~cak (vilayet) için beş olması ve in
tıhabın ikinci müntehipler, umumi 
J't\eclis' ve belediye ve idare meclisi a
:~larının iştirakiyle yapılması bildiri-
1Yordu. 

, 
ı 

Atatürk milli mücaJele 
•nlarınJa 

ne olacak? Padiphm vaziyeti ile bu 
hal nasıl telif edilecek? 

Fakat millet bütün bunlan halledil
miı gibi ıören geniı bir iatirahat için
de (Sıvaa) ın emrini tuttu, tem.il he
yeti reisi, kumandanlıktan da kendini 
ııyırmıt ve ancak millet kalbinin mu,. 
terek duygularına dayanmıt (Muıtafa 
ıttmal) in dileğini yerine getirdi ve 
intihabını yaptı. Ben de Manisadan 
mebuı aeçilmiftim. 

Bazı tepelerden kaynar ıu çıkması, 
tepeleri• Wiıket..ahumdan pak oldu
ğu hakkındaki kanaati de aaramı§tI. Ha 

llhit:~n~1;... . . , ... . , ......... ı- ..... 
nün direktifinden dolan eserl:rdir. bqka tepeye t8flD8ft çadirlara rutJa

Bu direktifi bize veren En Büyüğü- dılc:,_ Tepenin altından ıcaler geli
müz huzurunda ogün olduğu gibi bu-
gün de eğilerek saygıları. yor!" dediler. Nereden ıea gelmiyor ki. 

Yangının dumanı, ha&talığm göze 
M aniaa M ebum görünen bir tarafı, bütün derdlerin bir 
Relilı iNCE izi, eseri vardır. Zelzele bütün eserini, 

lstanbulda margarip 
yağı ucuzlatllacak 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Marga
rin yağı hakkında.ki talimatname b~ 
hafta ,ehir mccliainde müzakere edı
lecektir. Encümenlerce kabul olunan 
projeye göre 'chirde ucuz fiatla satıl
mak üzere muıhtelif yağlar yapılması
na izin verilecektir. Bu yağlar yüzde 
30 halis yağ, yüzde 25 vejetalin ve yüz
de 45 iç yağlardan mürekkep olacaktır. 
Muhtelif yağ imalathaneleri ııkı bir 
kontrol altına alınacaktır. 

İzmit halkevinde Hamit 
için tören 

İzmit, 22 (A.A.) - Büyük 1..,airimiz 
Abdülhak Hamit Tarhanın ölümünün 
yıldönümii münasebetiyle akpm halk· 
evinde dil ve tarih, edebiyat ıubeai ta
rafmdan bir ihtifal yapılmııtır. thtifal
de Hlmidin hayatı ve eserleri anlatıl • 
tnlf, pirlerinden parçalar okunnnıt ve 
aynca temsil kolu elemanlan tarafın • 
dan Tank'tan bir tablo muvaffakiyetle 
temsil edilmittir. 

geldikten aonra bırakıyor: Bir felaket 
V't derd serisi halinde. .. Akpmarda bir 
ihtiyar köylü kadın, hayatında ilk defa 
§ahid olduğu bu toprak oynamasını 
''cehennem belası'' diye vasıflandın
yordu. Muhayyelesinde öldürücü, azab 
verici, elem çektirici en büyük kuvvet 
olarak yapyan cehenneme benzettiği 
zelzele için bütün bildikleri, onun müt
hiş bir bela olmasından ibaretti. 

Zelzele nuntakuınm nerelerinde 
balar olduğunu anlamaıkta hiç güçlük 
çekmiyoruz. Acı haber, çabuk yayılır 
derler, gerçekten de öyledir. Uğradığı· 
mu: köylerde, zararlan gördükten son
ra, diğer köylerde ne kadar zarar oldu
ğunu oraya varmadan öğrenecek hale 
geliyorduk. 

Hava kararmağa baılamıfken Gül
viran köyüne geldik. Burası, nahiyenin 
u zarar görmüı köylerinden biri idi. 
Burada da köylüyü tepelerin üıtünde 
bulduk. İki hafif yaralı var, o kadar.
Zelzelenin aynı mıntaıkada biribirinden 
çok farklı zararlar yapması onun mahi· 
yeti hakkında muayyen bir fikir edin
meye mani oluuyor. 

İttihad ve Terakktnin her milli mü- ..._ ______________ _ 

Kötker nahiye merkezine inaan ve 
bina kaybı hakkında m&l\lmat gelmiyen 
köylerden olan Sofrazlı'ya gidiyoruz. 
Yol biraz inzalı ve tatlı bir meyille de
vam eden ova büyük tümsekler yapı
yor. 

Köy, birçok Anadolu köyleri gibi, 
bir yamacın kenarına kurulmuıtu. Dik 
bir yoldan qağıya doğru inen otomo
bilimiz, birdenbire, çamurda patinaj 
yapar gibi aağa, aola kayıyor. Biribiri -
mize, hayretle ve endite ile soruyoruz. 
Şoförümüz, bafllta hiç gelmemiı olan 
bu iıten büyiik bir tellt duyarak bir
denbire firen yaptı ve otomobil dur
du. 

Bir llClllanq, bir evi 
nmılyıkar? 

Zelzele yeniden bir hamle yapıyor. 
Bunu o kadar güzel hillediyoruz ki, 
Hemen otomobilden iniyoruz. Altımız
daki toprak fırtınaya tutulmu§ ıu yüzü 
gibi oynuyor.Biz tabii sevkle, kendimi 
zi yere atıyoruz. 

Demek (İstanbul) kar,J11nda bir 
~~nkara) yaratdıyordu. İstanbul esir-1:· es!rd~ hareket olamazdı. Bu.acbcb-
k (hür hır millete) llyik ayrı bır mer
qez~ ihtiyaç vardı. Bu haber her kafa- • 

bır50k istifhamlar yarattı: Halife 

Bu ruim, Atatürk tnetnıtiyet devrinde Fran8'Ulalıi Pikardı 
maneuralarınlla bulunllrığu araıla alırtmlfhr •. Y anınllalıi 

ünilormalı zaı, o zaman Paria al'lfemilteri bulanan 
ue 6uPnJıü Londra Büyük ElsimU F etlai O/rkqJır 

Belki on saniye aonra, hiç bir tey 
kalmamııtr. Gözlerimiz, hemen k&ye 
doğru dönüyor. Kaylülerin, tepelerden 
•iı dolnı JquftuWanm, ,eni ,..... 

(Hususi surette zelzele sahasına gönderdiğimiz 
muharrirlerimizde n Cemal Kutay yazıyor : ) 

dığı belli olan bir evin direklerini kal -
dırmaya çalııtıklarrnı görüyoruz. 

Zelzelede bir ev nasıl yıkılır? Bu, 
anlatılması güç olan bir hadisedir. İki 
taım biribiri üzerine konurken, ne ka
dar güçlük çekildiğini bilenler için, se
nelerce içinde insanların yqadığı ve 
hatti nesillerin ömrüne phid olınuı bir 
yapının bir saniye içinde toprak hali
ne geliverme.sini yazı halinde, hatti fo
toğraf halinde, nasıl teabit cdcbilirai -
niz? 

İnsanları biribirine bağlayan hisler, 
f ela.ket anınde daha kuvvetle kendini 
gösteriyor. Biz, ıüratlc tepeden aıağı 
inerken...bütün bir köy halkının yıkılan 
evlerin imdadına nasıl kO§uttuıklannı, 
-..aw......-. düa olduju .wn 
k~ de onuft .liftmda ........ 
nm dtıtUnmiyerek altta kalanlan kur
tarmak için naıııl çırpmdıklanm gör -
dük. 

Her ıeyden açlıktan, ıuıuzluktan 
hastalıktan, ve bütün bunlar olmadan 
da ölümü tabii görecek kadar mütevek
kil ve geniş insan felaef eıi, havasızlık -
tan ölmeyi bir türlü havsalasına sığdı -
ramıyor. Büyüle bofluğu dolduran ha -
vadan ciğerlerinin iıtcdiği basit mikda
n bulamamak yüzünden ölüm. .. Bir zcl 
zele de, havaaızlııktan boğulmak üzere 
olan bir inaanm, havaya kavuıunca öl
memek heyccaniyle takatsız ve ezilmit 
vücuduna, havayı, hayat gibi doldur. 
maya çalııtığını gördük. 

Bu köyde bizim tahid olduğumuz 
zelzele, Sofrazlı'yı sarsan ve onun 17 
evini yıkan aarsıntılann en hafifi imiı. 
Hemen aklımıza Ankaranın geçirdiği 
sarsıntı geliyor. O, bunların yanında 
cidden bir hiçtir. Otomobilimizin bütün 
ağırlığına rağmen ileri geri gidiıleri 
hiç olmaua bet metrelik bir aaha dahi
linde olmuıtu. Üzeri toprak bir köy e
vinin, böyle bir sarsıntıya ne kadar ta
hammül edebileceğini artık siz dütü
nünüz. 

Şu toprak çatılar 
Feüketin bu kadar korkunç olma· 

amm .aebebi nedir, biliyor muaunuz? 
Evlerin Ü%erlerinin toprak olmuı.. tlç 
beı aınk ve onun aralannı dolduran ha
p üzerindeki kalın toprak tabaka, bü
tün ağırlıgiyle bir inan vücudu üzerin 
de neler yapmaz? Köylünün ıuuru ve 
sağduyusu bunu gayet güzel kavranut
tır. Bu çevrede yapılacak evlerin üstle
rinin artık toprak olmıyacağınr tahmin 
edebiliriz. 

Yolda, Köfker nahiyesinin en kü
çük köyüne uğradık: Turmualukcbir .•. 
Terkibli ve yazılmayınca hatırda kal· 
mıyan bir köy i..m ••. Bu köy. yirmi se
ne kadar evvel kurulmuı. 80 erkek, 77 
kadın olarak 157 nüfusu var. 27 evin
den on ikiai yrkılnuı, üç yarahsı var, o 
kadar .• Akpınardan uzaklqtıkça ölü 
sayısı azalıyor ve kalmıyor. 

Akpm karanlıfı iyice bumıftı. 
Orta yaylada bu mevsimde rutlanan 
kut scalerini bile duymuyoruz. Hay
vanlar, kendi iniaiyatiflerile zelzeleyi 
inaanlardan daha çok iyi anladlklannr 
burada miaal~riyle gördük. Zebele 
mmtakaamda bir tek kut yoktu. 

Bir köyd'= 7elzelc olmadan bir müd
det evvel kazlann ıcbebaiz yere acı acı 
bağırdıklannı, öklizlerin böprdUlderi· 
ni ve kuflann aüril halinde c(iç ettikle
rini söylediler. 

ltuflar, kola71*1a PÇ edebiJİJllOrlar. 

Fakat ya insanlar? .. Dedelerin yqadığı. 
evladlann çoluk çocuk sahibi olduğu 
topraklan terketmek kolay mıdır? Bir 
toprak ki, iyi ve kötü tarafları, hayatlar 
boyunca devam eden çetin tecrübeler 
neticesinde ö&renilmiıtir. Böyle bir 
toprak, kiralık ev değiıtirir gibi bıra
kılabilir mi? 

Zelzele mıntakaaından dönerken 
bunu ula dütünmüyorduk. Çünkü evi 
yıkılan köylü, yer.•aini ancak bu yıkın
tının üstünde kurmaya hazırlanıyordu. 

Felaket, hiç bir zaman yeni ve daha 
mesuJ bir hayatı hazırlamaya mani de
ğildir. Bir köylü, kiremid için güzel bir 
kırmızı toprak bulduğunu anlatıyordu. 

••• 
Zelnle iki aabiye üze~ toplan

...-. Kafker ve Kamaı\.- KQflcerde 
gezmemiz bitti. Kaman'a doğru yol alı
~~ruz. Oralarda kayıblann az olduğunu 
ıı.~terek teselli buluyoruz. İnsan gözü • 
~un felaket ve ölüm karşısında karuk
sayacağına inanmayınız: Yıkılan her 
çatı bütün milleti sarsıyor. 

Yük~t·k tahsil gençleri İzmit 

kiğıd f abrikasmda 
İzmit, 22 (A.A.) - İatanbul iktısad 

ve ticaret mektebi yüksek kısmı ikinci 
sınıf talebeleri muallimleri Rafit ve 
Muavin Enverin riyasetinde bu aabah 
ıehrimize gelerek kağıd ve karton fab
rikasını ve tel\rin muhtelif yerlerini 
gezmişler ve akpm treniyle İstanbula 
dönmii§lerdir. 

Eski§ehirde elektrik 
Eeki,ehir, (Hususi) - Şehrimizde 

elektrikler zaman zaman sönmektedir. 
İ§ evleri, ıinemalar ve evler bu yüz.. 
den mütee•ir olmaktadır. Belediye 
elektrik i§ini muntazam bir hale k~ 
yataktır. 

Afyon iıtuyonunda 
Afyon, (Huauai) - İstasyonun L 

ğaçlandmlmaaı kararlapn1'tır. latu
yon caddeıinin etrafına akayalar di
kilmiftir. 

Küçük iç Haberler 

(İıtanbul, 22 - Telefonla) 

Maarif miifettiılerinin teftiıi - Ma
arif Vekaleti müfettiıleri İstanbul vi • 
liycti dahilinde bir teftiı seyahatine 
çıkmıflar .. Müfettiıler bu seneki tedris 
vaziyeti ile gelecek yıl açılacak mek
teblerin yerleri hakkında tetkikler ya • 
pacaklardır. 

Jlk mekteblerin İmtihanları _ İlk 
mektebler 1 haziran imtihanlarını biti
rerek tatile gireceklerdir. Orta mekteb
lerle liaelerde imtihanlar 20 mayıata 
bqlıyacak •. 28• mayısta da bitecektir. 
Olgunluk ımtihanlan 2 haziranda ya • 
pılacaktır. 

Mayi ~Mikat clepoeu - İıtanbul 
gUmrlilden baı müdürlüğü tarafından 
h~rlanan ":1"yi mahru«at depolan 
talimatnamcsı bugünden itibaren tat • 
bik edilecektir • 

Trak vapuru - Alman tezgahlarına 
ısmarlanan yolcu vapurlarından Trak 
gelecek aym on betinde limanımr;-~ IFC

lccektir. Vapuru kC'\r§ılamak için bir 
tören hbrrlanımıtır. 
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Zelzele faciasının son blônçosu 

36 köy lemamen, 
18 köy kısmen 
harab olmustur 

Bütün sıhhi yardım kolları zelzele sahasında 
çahımalar1na devam ediyorlar 

(Başı 1. inci sayfada) "'1JJL? 30 &a1Jt1JiP • 30 soo n n n 
69 yaralı kaydedilmiıtir. Köıker nahi-
yesinin 16 köyünde yıkılan ev ile ölen 

ve yaralananların telef olan hayvanla -
nn tesbitine devam olunmaktadır. Köt
ker mıntakası hariç olmak üzere kısmen 
yıkılan evler sayısı 159 dur. 

Dün gelen son malumatı sırasiyle 
yazıyoruz : 

Kırşehir cevre~inde 

B. Şükrü Kaya ve 
Dr. Rüıtü Arasa 

gönderilen telgraflar 
Kırşehir vilayetinin Çiçekdağ ka -

zasında Kilimli, Kızılosman, Kemur, 
Kale, Nigeroğlu, Acıbozlar evi, Kabak
lı, Elam, Kızılcakale, avcı Himmet uşa 
ğı, Karaova, Büyük Abdi uşağı, Safalı, 
tepecik köyleri olmak üzere 14 köy ta
mamen harab olmuştur. 

(Başı 1. inci sayfada) 
nuz alakadan dolayı derin teşekkürle
rimi arzederim. 

ŞÜKRÜ KAYA 

Dr. Arm'la Arnavudluk Dıt 
Bakanı (Jl"Olında 

Kırşehir zelzelesi dolayısiyle Arna
vutluk hariciye nazırı ile Dr. RU.tü 
Aram araaında apğıdaki telgraflar te
ati olunmuştur: 

Ekselin• Rüıtü Ana 
Hariciye Vekili 

Ankara 

Haydarlı, Büyük Teflik köyleri ev
leri kısmen yıkılmıştır. Ovacık köyün
de 15, Bitilide 9, Boğazviranda 70 Ö
meruşağında 66, Ayvalıda 33 tamamen 
Demirli köyünde 3 ev tamamen 8 ev 
kısmen harab olmuştur. Köylü ve hay
vanlar açıkta kalmııtır. 

Kaleucu ı, Ayvalıda 2, Karaovada 
7 ölü ve Kaleucuda 1 yaralı tesbit edil
miştir. Çiçekdağ hükümet konağının 
divarları tehlikeli bir surette çatlamıı. 
mekteb zarar görmüş, köylerdeki kara
kol ve bazı mekteb binaları sarsıntıdan 
müteessir olmuştur. Bu köylerin dı
ıında kalan köylerde hasar derecesi e
hemiyetsizdir. Yalnız Büyük Abdi up
ğı köyündeki insan zayiatı henüz tesbit 
edilememiştir. Köşker mıntakasında 
ııhi heyet bu mıntakaya da gelmiıtir. 
Bu köylerde yıkılan ev sayısı: henüz 
tamamen tesbit edilmemiş ise de sayım 
kaydine göre bu köylerde 800 ev bu -
lunduğu anlaşılmııtır. 

Kırşehir mıntakasını harab eden zel
ule ittll.keti hab41rinden derin bir su
rette mütellim olan Arnavut büküme
ti felaketzedeler hakkında teessürünü 
ve dost memleketin uğradığı acıya iş
tidkini Eksel4nsınıza arzeder. 

Mucur ka:smırula 
Kırşehir viliyaetinin Mucur kazası 

içinde Kurugöl köyUnde 3 ev 1ı:ıımen, 
İnaç köyünde 5 ev tamamen 8 ev kıs -
men, Bahçecik köyünde 2 ev tamamen 
yıkılmıştır. 

Mucur kazasında insan ve hayvan 
zayiatı olmamııtır. 

Kırşehirin merkez nahiyesine bağ
lı Göllü köyil evlernide de tahribat ol -
muş fakat kamilen yıkılmış ev kayde -
dilmemiştir • 

Köşker mmtakasında Alpmar kö
yünde 55, Elidelekli ve Orta Obada 
6 şar, Demircide 2, Karaoğlanda 8, 
Deveci Obasında 16, Kırtchir merke
zinde ise 17 ölU tesbit edilmiştir. Ak
pınarda ,4 çocuğun halen enkaz altın
da bulunduğu haber verilmektedir. 
Bu köylerden 45 yaralı Kırfehir hu
tanesine nakledilmiştir. Diğer köyler
de ölenlerin tesbitine devam olun
maktadır. 

Sağlık bakanlığı tarafından gönde· 
rilen bir operatör ve bir doktor Kır-
9ehre varmışlardır. Daha evvel ma· 
halli hükümetince en ziyade huara 
uğrayan Köfker nahiyesi merkezi ile 
nahiyeye bağlı köylere hükümet ve 
belediye doktorları ile bir operat~r 
ve bir sağlık memuru gönderilmit ol
duğundan şehrimizden giden doktor 
ve operatör Kırşehirde emre hazır 
bulunmaktadır. 

Kırşehrin hamiyetli halkı timdiye 
kadar 600 lira toplayarak kazazedele
re göndermiştir . 

Diğer t'ilayetlerde zelzele 
tahribat& 

Çorum ve Kayseri vilayetlerinden 
şimdiye kadar mütemmim malumat a
lınamamıştır. 

Niğde vilayetinden gelen malC'lmata 
göre Aksaray kazasında l cami ve 5 e
vin dıvarları yıkılmış, 23 nisan ve Sa
karya okullarının dıvarları çatlamıt
tır. İkinci zelzelede hiçbir hasar kay
dedilmemiştir. 

Yozgaddan gelen malUmata g8re 
Maden kazasnın hükümet konağı ile 
P.T.T. b!nası birçok yerlerinden çat
lamıştır. Haybek nahiyesi hükümet ko
nağı ile müdürlük evinin buı yerle
rinde çatlaklar kayledilmiştir. Haybek 
nahiyesinde bir bot dükkin Peyik na
hiyesi hükümet konağı yıkılmı9tır. 
Boğazlıyan kaazsının Çayır9eyhi 

köyünde bir dıvar yıkılmıttır. 
Fakılıda karakol ile demir yollar

na aid bir binanın bacaları yıkılmı~ır. 
İnsanca zayiat olmamıftır. Sorıon ka
zası merkezinde iki ev bacaaı ile bir e
vin dlVarı çökmüştür. 
Salmanlı nahiyesine bağlı Yakuplu 

köyiinde 4 ev tamamen, 6 ev kısmen, 
Poyraz köyünde 2 ev tM!>'men, 6 ev 

EKREM LlBOHOV A 
Ekaeli.na Ekrem bey Libohova 

Tırana 

Kırşehir zelzelesi münasebetiyle 
Ekselansınızın taziyelerini beyan et
mek üzere gönderdiği telgraftan fev
kallde mDtehassis olarak en hararetli 
teşekkürlerimin kabulünil rica ederim. 
(A. A.) 

Dr. RÜŞTÜ ARAS 

Romanya hükünıeıinin 
ıee .. ürleri 

Blllaet. 22 (A.A.) - Romanya hü
kUmeti, tefrifat umum mUdUrü orta 
elçi B. Grigoçayı Türkiye orta elçi· 
liğine göndererek Kırşehir zelzelesin
den dolayı tee11ür ve taziyelerini bil
dirmiştir. 

Türkiye orta elçisi, doat ve mütte
fik memleket hükUmetinin bu derin 
alakasından dolayı cumhuriyet hükü
metinin teşekkürlerini iblağa memur 
edilmiştir. 

Polonya hükünıeıinin 
teeHürleri. 

Ankara, 22 (A.A.) - Polonya bü
yük elçisi bugün hariciye vekili dok
tor RUJtil Aramı .ziyaret ederek bükü· 
metinin Kırtelıir felaketinden dolayı 
taziyelerini beyan eylemi§ ve harici
ye vekili de buna hararetle tqekkür-
etmiıtir. 

Bilyük Britanya hiikümeıinin 
t.miyeleri. 

Ankara, 22 (A.A.) - İngiltere Bü
yük Elçisi Persi Loren, Kırşehir zel
zelesinden dolayı Hariciye Vekiline 
şahsi teeasürlerini bildiren mektu
bundan başka ayrıca hariciye vekate
tine bir nota göndererek Büyük Bri
tanya Hükümetinin taziyelerini bil. 
dirmiştir 

Hariciye Vekilimiz cumhuriyet hü
kümetinin derin te9ekkürlerini be
yan etmi9tir. 
ınsw w n#S n n ns•Pa11Y• 
kısmen çökmüş, birkaç hayvan enku 
altında ölmüştür. 

Terzili köyünde 4, Aralan Hacılı kö
yünde 4, Kuruk köyünde 2 ev kıımen 
çökmü9, zayiat olmamıf, açıkta da kim
se kalmamıftır. Buruncukta 21 ev ta
mamen, 10 ev kıamen yıkılmıf, 93 nü
fus açıkta kalmıJtır. Kecerli köyünde 
15 ev tamamen, 6 ev kısmen yıkılmı9, 
70 nüfus açıkta kalmı,ıır. Sarsıntı ea
nuında Buruncu köyünde 40 kuzu ve 
bir inek, Afra köyünde 5 kuzu ve bir 
buzatı enkaz altında kalarak telef ol
muıtur. 

Son vaziyet 
Son vaziyete göre Kötker mıntaka-

11nda 22 köy, Çiçek dağ kazası dahilin
de 14 köy tamamen harab 0Imu1tur. 
Kısmen harap olan köy aayııı ise 18 i 
bulmaktadır. 

Adana halkı, yUzlerce vatandaıın 
can ve mahna kıyan bUyllk felaketten 
duydukları teeMUrU lç bakanlığa bil· 
dirmi9lerdir. 

Zelzele mıntaka8ında tetkikler 
Maden tetkik ve Arama Enatitüsiln

den bir jeoloı. bir müteha•ıs, bir aalıl
tan, birmllhendimten mürekkep bir tet
kik heyeti, beraberlerinde vartalar ve 
iletler olduğu halde zelzele mıntaka
ama pctecekle.rdir. 

uı.;us 

Felaketzedelere yardımlar 
Ankara, 22 (A.A.) - Zelze

le aahaaında açıkta kalan feli... 
ketzedelerin barınmaları için 
Kızılay ta.rafından Kırıe}ıir vi
layetine yeniden 300 ve Yoz
gad vilayetine de 100 çadır 
gönclerilll\İttir. 

lan askeri fabrikalarının hayırsever ve 
şefkatli menaublarma gerek cemiyeti
miz, gerek felaketzedeler namına en 
derin teıekkürlerimizi sunanz. 

Sovyet büyük elçisi dün 
başvekilimizi ziyaret etti 

Bundan baıka Kızılay Seki
ler ve Şefaatli istasyonlarında.. 
ki binaların haaara uğraması 
yüzünden açıktarkalmıf olan in
hiaarlar ve buğday aervis mü
bayaa memurlar.ı için de lüzu
mu kadar çadır göndermittir. 

l2mir'de 
lzmir, 22 (A.A.) - Kırtehir 

ve Yozgadda vuku bulan aar. 
aıntıdan doian fııelaket muhiti
mizde büyük bir teessür uyan
dmmıtır. Valinin baıkanlığm
da C. H. Partiainde bütün hayır 
kurumları muraıhhaslarmın iş. 
tirakile yapılan bir toplantıda 
felaketzedelere genit ölçüde 
yardıma karar vıerilmiştir. Bu 
kara gün yardımının bir baılan
gıcı olmak Üzere Kızılay tara
fından bugün telgraf havalesiyle 
750 lira Kırşchire ve 250 lira da 
Yozgada gönden1miştir. İzmirli
lerin duygulanna tercüman olarak 
kurulan bir komisyon hemen faa
liyete seçmiıtir . 

Kiitahya' da 
Kütahya, 22 (A.A.) - BU

gün halkevinde valinin başkan
lığında yapılan toplantıda Kır
tehir ve Y ozgad felaketzede
lerine yapılacak yardımın tekli 
hakkında konupnalar yapılmıı 
ve vilayetin her •yerinde bu ga. 
yeye aarfedilmek üzere hemen 
faaliyete geçilmesi kararlattırıl
mııtrr. 

Trabzon' da 
Trabzony 22 (A.A.) - Çan

kırı ve Yozgaddaki zelzele fe
laketinin feci akıbetinden mÜ
teeaair olan Trabzon halkı, te
eaaürlerini Çankın ve Yozgad 
vilayeti halkına bildirmiJ ve fe
laketzedeler için iane toplan
mağa batlamı§tD'. 

V1<Jk'ta 
Upk, 22 (A.A..) - Orta Ana

dolu bilhaua Kn-§ehir zelzele 
fel&keti için halk.iane toplama
ia bqlam11tır. 

• Türkiye ızılay Cemiy • Genel 

Merkezinden : 
Vukua gelen yer sarsıntısı yüzün

den felakete uğrayan vatandaşlarımı
za yardım olmak üzere (askeri fahri -
kalar) da bir iane defteri açılarak 
fabrikalara mensub subay, mlihendis, 

• Türkiye Kızılay Cemiyeti Genel 
Merkezinden : 

Türkiye cumhuriyet merkez banka
sı sayın genel direktörlüğü, yer sar
sıntısından felakete uğrayan vatan. 
daşlarımıza yardım yapılmak üzere 
cemiyetimize 5.000 lira teberru etmiş
tir. 

lstırab çeken yurddaşlarımızın acı
larını dindirmek için bankaca yapılan 
bu insani yardmdan dolayı gerek ce
miyetimiz, gerek felaketzedeler na
mına en candan teıekkürlerimizi sun
mayı önemli bir borç biliriz. 
Lira Kr. 

5.000 

1.259 25 

6.259 25 

Türkiye cumhuriyet mer
kez bankası U. Md. lüğü 

No. 1 lis~den 

Yekun. 

• 
Türkiye Kızılay Cemiyeti Genel 

Merkezinden : 
Yer sarsıntısından felakete uğrayan 

vatandaşlarımıza yardım yapılmak ü
zere aşağıda isim ve adresleri yazılı 
zevat tarafından hizalrında yazılı pa -
ralar veznemize yatırılmıştır. Bu ha
yrsever zevata gerek cemiyetimiz, ge
rek feliiketzedeler namına teşekkürle
rimizi sunarız, 

Lira Kr. 

57 

135 

25 

20 

20 

5 

19 50 

50 

20 
l 

1 

20 15 

Büyük Millet Meclisi zabıt 
kalemi memurları 
Ankara elektrik şirketi mü
dür, memur ve müstahdem
leri 

Sakarya eczahanesi sahibi 
Bay İsmail 

Ankara ikinci noteri Bay 
Veli Ulusu 
Atatürk bulvarı Yener a
partımanı No. 7 de Bayan 
Nurdan Özer 
Atatürk bulvarı Yener a. 
partımanı No. 5 de Alfred 
Buhtele'den 

Maktu makbuz mukabilinde 
Manisa saylavı Bay Ka
.zım ~ami Duru tarafından 
derlenen. 
:Makine ve endüstri itleri 
"Atak T. A. ş. den 

Bayan Şükriye Ersoy 
Mimar Kemal ilk okulu sı
nıf 3 de Arslan Eraoy 
Mimar Kemal ilk okulu sı. 
nıf: 1 de Altan Ersoy 

Gazi terbiye enstitüsü B. 
seksiyonu Talebesi 

(Başı ı. inci sayfada) 
geçici mülahazalara veya siyaai müta
lealara değil, karşılıklı ha.kiki menfa
at, mütekabil anlay~ ve mU.terek 
sulh emeline sağlam bir tarzla istinad 
eylemektedir. İki memleketimiz ara
sındaki dostluk, gerek kahraman sov
yet milletinin, gerek kahraman türk 
milletinin ecnebi müdahalcçilerinin 
suykaatlerine karş"ı istiklallerini silah
la müdafaa etmeye mecbur bulunduk
ları o kahramanlık devresinde başla
mıştır. Bu dostluk, bir taraftan rus 
çarlık siyasetine kati olarak nihayet 
veren ve her milletin tam bir siyaset, 
ekonomi ve kültür istiklal ve inkişaf 
hakkına hürmet ve riayete müstenid 
prensipleri, Lenin ve Stalin prensiple
rini, ilan eden büyük sosyalist teşrini
evel ihtilalinden, ve diğer taraftan da 
Türkiyede sultanların imparatorluğu 
yerine muzaffer milli kurtuluş hare
ketinin neticesi olarak bihakkin milli 
hakimiyete dayanan iktidar, başında 

türk milletinin Şefi Atatürk bulunan 
Türkiye Büyük Millet meclisi tara
fından deruhte edilen yeni bir devlet 
kurulduktan sonra mümkün olmu~tur. 

19 21 muahedesi 
1921 de akdolunan Moskova muahe

desi, sovyet - türk dostluğunu resmen 
teyid etmiştir, o dos.tluk ki, yukarıda 
söylediğim gibi, temeli daha evet atıl
mış ve yalnız siyaset adamlarının vic
danında değil, iki komşu memJeket 
halk kütlelerinin de ruhunda kök sal
mıştır. 1925 muahedesinin mühim bir 
mevki aldığı bir seri mütevali muahe
deler, iki devlet arasındaki politik mü
nasebetleri genişletmiş ve kuvvetlen
dirmiştir. İki memleket arasındaki bu 
temas, hükümctlerimizin umumi barı
şın muhafazası için birden fazla defa 
yanyana mücadeleye mecbur kaldığı 

enternasyonal politikada büyük bir rol 
oynamıştır. Keza bu temas enternaayo
nal konferansta ve Mi.lletler cemiye
tinde, enternasyonal meselelerin hak 
ve muahedelerden mütevellid teahhüd
lere riayet esasına müstenid bütün bir 
sıra pasifik teşebbüslerin muvaffaki
yetini de temin eylemi,,ıir. 

Halen, münhasıran gergin olan en
ternasyonal bir vaziyet içinde, bu dos
tane sovyet - türk teması, kollektif em
niyet esasına müstenid taksim kabul 
etmez barışın teminine yarayan mühim 
bir iınil olarak daha müessir bir rol 
oynayabilecektir. Tl\ıtt - 'SOV}'et da.t
luiunun bundan 90nnılı:l taknyealnln 
ve tahkim etmek suretiyle, ileri insan
lığın mütearrız kuvvetlerin mill~tler 
arasında yeni bir kanlı kital çıkarmak 
hususundaki cinat teşebbüslerine karşı 
olan mücadelesinde kıymetli bir amil 
olacağına asla filphe yoktur. 

Ekonomi, ticaret ve kültür 
whalarında 

Sovyetler birliği ile Türkiye arasın
daki münasebetler büyük bir memnu· 
niyetle görülüyor ve tesbit ediyorwn ki 
ekonomi ,ticaret ve kültür sahalarında 
da müterakki bir 9ekilde inkişaf et
mektedir. Sovyet endüstrisinin ve tek· 
nisyenlerinin Kayseri ve Nazillidek1 
büyük dokuma fabrikalarının in.-ına 
iştirakleri, ekonomik münasebetleri
mizi yeni bir tecrübe ve ezcümle en
düstriyel işbirliği tecrübesiyle zen· 
ginleştirmi!tir. 

Geçen sene aktedilen ticaret muahe
desi ve ödeme anlaşması, iki memleket 
arasındaki ticaret mübadelelerinin nor 
mal yürümesi ve mütevali inkişafı için 
icab eden bütün unsurları vermekte
dir. 

Sarsılmaz ve vefalı türk - sovyet 
dostluğunun bundan sonraki inki~ 
fından tamamen emin olarak, barışın 
muhafazası ve iki milletin terakkisi i
çin emin bir zaman olan bu maksada e· 
rif111eye bütün kuvvetimle çalışaca· 
ğun. Bu yolda yalnız Türkiye cumhu
riyeti hükümetinin değil, aynı zaman
da Türkiye efkarı umumiyesinin ve 
keza itbirliğini fevkalade takdir etti
ğim türk mat'buatmın devamlı müza
haretini bula~ağıma kaniim. 

Daktilolukta rekor 
Corc Hosfild isminde bir Amerika

lı, bir saatte 8656 kelime yazmf§, yal.. 
nız Uç kelimeyi yazamadığı için dün
ya rekol'Unu kırmağa muvaffak ola
mamıştır. 

Bu daktilo, dakikada vasati olarak 

139 kelime cyazmıf ve bir saat devamlı 
surette yazdığı yazıda ancak 31 yan
lıt yapmıştır. Bu müddet içinde par· 
makları yazı makinesinin tu§larına 

43,282 defa dokunmuştur. 
Orta halli bir daktilo normal olaraJC 

saatte 60, 70 kelime yazabilmektedir. 

İzmir Entemasyomı 
Fuarına hazırlanlİ'nz 

ğustos 20 ey 

1938 3-7041 

memur, usta ve işçilerinin toplamağa 
baıladıkları ianeye mahsuben ilk par- -- -
ti olarak (askeri fabrikalar umum mü- 373 65 
dürlüğü) nden mclkbuz mukabilinde 6259 25 No. 2 listeden 
cemiyetimiz veznesine (1000) lira ya- - -

1BUGÜN·KUMBARANllA·ATACAG1Nll·5· KURUŞ 
tırılmıştır. Felakete uğrayan vatandaş 6632 90 
larımıza yardım hususunda önayak o- -- -
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londra • Paris 16 dakika! 
Asrımızın en büyük vasıflarından 

birisi de sürat asrı olmasıdır. Bu sü
rati temin eden modern vasıtaların 
başında tayıyareler geliyor. 
Almanların meşhur tayyare müte

hMsıslarından Ernest Haynkel pek 
yakında tayyarelerin bir dakikada 
12,5 millik mesafeyi katedebilecekle. 
rini söylemektedir. 

Bu süratle uçan bir tayyare Paris
ten Londraya 16 dakikada varabile
cektir. 

Fakat bu büyük sürati elde edebil-
mek için tayyarelerin bugünkü biçim· 
lerini ve inptarzlarınr değiftinnek 
lizım gelecektir. Yukarıda ismi geçen 
mütehassısa göre saatte 400 mil aü· 
rat, pek yakında tayyarelerin normal 
sürati halini alacaktır. 

Haynkel 100 tonluk büyük motörlü 
balonların yapılabileceği ve bunun 
üzerine Okaynus aıırı seferlerin em
niyet altına gireceği kanaatindedir. 

44 sene sonra ..• 
5 eylUl 1893 senesinde Amerikanın 

Konelsvil kasabasında bayan Stilva
gon isminde bir kızla bay Si.berger 
isminde bir erekek birbirleriyle tanı
şıp sevişmişler, fakat nikahlarının kı· 
yılmasından iki hafta önce dehşetli 
bir kavga edip birbirlerinden ayrıl
mış, ondan sonra ayrı ayn eşler bu· 
lup evlenmitlerdi. 

Bu er>kekle bu kadın 5 eytnl 1937 
de yani ilk nikihlarının kararlaftığı 
tarihten tam 44 sene, fakat bu scf er 
ikiıi de dul olarak yeniden evlenmi~ 
lerdir. 

lıin garabetine bakınız ki bu erkek
le kadm, vaktiyle birbirlerinden ay· 
rılınalarına aebeb olan kavganın sebe
bini batırlay~ırlar, 

Çocuğu yutan yllan ! 
Bliyük boa yılanlarının bir takım 

k~ileri, eşekleri yuttukları mali'ım
dur. Fakat geçenlerde bunlardan bi
risinin Hindistanm Madras şehri civa
rındaki köylerden birisinde bir çocu. 
ğu yuttuğu öğrenilmiş, hayvanın kar
nı açıldığı zaman yavrunun orada sağ 
bulunduğu görülmüştür. 

Çacuk, bir kabahat işlediği için bir 
aala,a kapatılmıştı. Babası onu ora
dan çıkarmak üzere gittiği zaman oğ
lunu bulamamı1tır. Fakat salaşın ya
nı batında harekete muktedir olma.. 
yan uzanıp yatan ve tuhaf tuhaf ses. 
ter çıkaran büyük \bir boa yılanı gör
müttilr. 
Çocuğun babası ile öteki köylüler, 

birlik olup yılanı öldürmüşler ve 
kargılarla karnını deşerek içeride 
kendinden g~mi1 bir halde, fakat 
elin ıağ olan çocuğu bulmuşlardır. 

Çocuk oradan alınıp hemen haata
haneye götUrülmUfse de orada öl
milttUr. 

Dahih azası 

tarafında olan 

ters 
çocuk 

İngilterenin Kent eyaletinde bir 
sütçilniln çocuğu olan on iki yafların. 
da Moriı Vayz'ın romatizmadan ve 

fazla hararetten muztarib oldulu g6-
rül.mil§; sonra ditlerinden de rahat
sızlanınca bir hastahanede yapılan bir 
rontgen muayenesi neticesinde kalbi
nin, karaciğerinin ve kör bağırsağı
nın hep tenı taraflarda olduğu görül. 
mıştır. 

Bununla beraber çocuJC pek ali ya
şamakta, her türlü oyunları oynaınak-
tadır1 · 

- --

YARIN·KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELİDİR . ~· 
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.. DAlMA 

TİRYAKİ 
tç1YORU M,. 
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Maden Tetkik ve Arama Ensti
tüsüne aşağıdaki evsafı haiz 

Topoğraflar 
ah nacaktır 

Maden Tetkik Arama Enıtitüsün

den: 

1 - En az 500 hektarlık arazinin 
başlı başına nirengisini tesis ve hesab 
etmiş, plançete veya takeometre ile 
münhanili 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 teahhüd 
etmek. 

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 gfına istekte bulunmama
yı kabul etmiş bulunmak. 

İsteklilerin bonservisleri ve müsbit 
varakalariyle birlikte 15.5.1938 e ka· 
dar Maden tetkik ve arama Enstitüsü-
ne müracaatları. .2362 

·:,:· :·· .. ·Jandarma ~ 

Kışlık elbiselik kumaş 
ahnacak 

Jandarma Genel Komutanlığı An
kara Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Bir metresine iki yüz doksan 
kuruş fiyat biçilen altı bin metreden 
yedi bin metreye kadar vasıf ve örne
ğine uygun kışlık elbiselik kumaş 
5. 5. 938 perşembe günü saat onda ka
palı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek bu eksiltmeye gir
mek isteyenlerin (1522) lira elli ku
ruşluk ilk teminat ve şartnamede ya
zılı belgeleri muhtevi teklif mektub
Jarım belli gün saat dokuza kadar 
komisyona vermiş olmaları. 

(1122) 2260 

A. Levazım AmirliOi 

raze kabak alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

'.Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri için 50.000 kilo taze kaba
ğın açık eksiltmesi 17 mayıs 938 saat 
15 de Ankara Lv. amirliği Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4500 lira ilk 
teminatı 337 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sika ve teminatla belli vakitte komis-
yonda bulunulması. (1181) 2372 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Tekirdağ kıtaları için 125,000 kilo 

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

1365 liradır. 
Tekirdağ ve Malkara kıtaların eti 

ihale günü 9 mayıs 938 pazartesi sa
atleri Malkaranın 15 ve Tekirdağın 

11 dedir. Şartnameleri her gün komis
yonda görülür. Münakasaya iştirak 
edeceklerin teklif mektublarını ihale· 
den bir saat evvel komisyona makbuz 
mukabilinde vermeleri. 

(1195) 2387 

Beyaz peynir alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - Ankara garnizon birlik ve mü· 

esseseleri ihtiyacı olan 4000 kilo be· 
yaz peynire eksiltmesinde verilen fi_ 
yat pahalı görüldüğünden 4 mayıs 
938 saat 15 de Ankara Lv. amirliği Sa. 
Al. Ko. da pazarlıkla eksiltmesi yapı -
lacaktır. 

2 - Muhammen bed~· 1800 lira ilk 
temiftatı 135 liradır. Ş rtnamesi her 
gün komisyonda görülü . Kanuni ve
sika ve teminatla komilyonda bulu· 
nulması. (J182) 2373 
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, M. M. bakanlığı 

Haki gabardin kumaı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Bir metresine tahmin edilen 

fiyat (635) kuruş olan (1600) metre 
baki gabardin kumaş kapalı zarf usu
liyle satın alınacaktır. 

2 - Şartname ve numunesi her gün 
M. M. V. satın alma komisyonunda 
görülebilir. 

3 - İlk teminatr (762) liradır. 
4 - ihalesi 26 nisan 938 salı günü 

saat on birde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazılı vesikaları ilk teminatla
riyle birlikte teklif mektublarınr iha
le saatinden en az bir saat evvel M. 
M. V. satın alma komisyonuna ver· 
meleri tazımdır. (959) 1981 

11 kalem elektrik malzemesi 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Müteahhit nam ve hesabına alı

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

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

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

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

2316 

Benzin ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1) 100 ton otomobil benzini kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 21.000 lira 

olup ilk teminat parası 1575 liradır. 
3) İhalesi 5 mayıs 1938 perşembe 

günü saat 11 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa

yılı kanunun 2,3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle, teminat ve tek
lif mektuplarını ihale gününde en geç 
bir saat evveline kadar M. M. V; sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(1126) 2257 

Ekmek dolabı ve telef on 

masası ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen Fiyat 

(2185) lira 76 kuruş olan on iki adet 
ekmek dolabı ile otuz beş adet tele
fon masası açık eksiltme suretiyle sa
tın alınacaktır. 

2 - Şartname ve resimleri her gün 
M. M. V. satın alma komisyonundeı 
görülebilir. 

3 - llk teminatı (163) lira 93 ku 
ruştur. 

4 - Eksiltmesi 26 Nisan 1938 salı 
günü onda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecek o
lanların mezkur gün ve saatte M. M 
V. satın alma komisyonunda bulun· 
malan lazımdır. (977) 1993 

Benzol ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. 

misyonundan : 
1) 35 ton benzol kapalı .zarfla eksilt-

meye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 11.900 lira 

olup ilk teminat paras~ 892 lira 50 ku
ruştur. 

3) İhalesi 29 nisan 938 cuma günü 
saat 11 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncli maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
gün ve saatından en geç bir saat evı:
line kadar teminat ve teklif mektub
lannı M. M. V. satın alma komisyo-
nuna vermeleri. (1048) 2114 

Yeleklik kumaı ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Bir metresine tahmin edilen fi

yat (200) kuruş olan (520) metre avcı 
yelekliği kumaş açık eksiltme suretiy
le aatın alınacaktır. 

2 - Şartname ve nümunesi her gün 
M. M. V. satın alma komisyonunda gö
rülebilir. 

3 - İlk teminatı (78) liradır. 
4 - Eksiltmesi 30 nisan 938 cumar· 

.... ---- Barbara Stavinck 
KıADIN KALBİ 

: tesi günü saat onda yapılacaktır. --- -- 5 - Eksiltmeye iŞtirak edeceklerin 
..,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,, .... ,,,,,,.111111111,. mezkur gün ve saatte M. M. V. satın 

alma komisyonunda hazır bulunmaları 
ilan olunuc. (1039') 2't03 

Deri eldiven ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

miayonundan : 
1 - Bir çiftine tahmin edilen fiyat 

(180) kuruş olan (6285) çift deri eldi
ven kapalı zarf usulü ile satın alına
caktır. 

2 - Şartnamesi her gün M. M. V. 
satın alma komisyonundan parasız a
lınabilir. 

3 - İlk teminatı (848) sekiz yüz 
kırk sekiz lira 50 kuruştur. 

4 - İhalesi 11 mayıs 938 çarşamba 
günü saat on birde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girmek isteyenle
rin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ilk te
minatlariyle teklif mektublarını ihale 
saatinden en az bir saat evvel M. M. 
V. satın alma komisyonuna vermeleri 
lazımdır. (1153) 2368 

Ankara Valiliği 

Memur ve müstahdemin 
evleri yaphr1lacak 

Ankara Valiliğinden : 

e Her Tiryaki bunu 
söylüyor.Acaba neden'? 

Çünki; 
e Tiryaki sigarası on· 
larm uzun zamandan· 
beri bekledikleri siga· 
radu. 

e Tiryakinin harmanı 
her zaman aynı olduğt1 
gibi içimi ve nefaseti 
de hiç değişmez. 

Her zaman 

AYNI HARMAMI 
AYNI İ Ç İ M 1 
AYNI NEFASETİ 

TiRYAKiDE 

BULABİLİRSİNiZ! 

Keşif bedeli 55537 lira 93 kuruştan 
ibaret olan Ankara (Irmak) armut fi
danlığında meyvacıhk istasyon işile 
memur ve müstahdemin evleri inşaatı 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 9 mayıs 938 gününe rast_ 
laynn pazartesi günü saat 15 te Anka
ra vilayet binası dahilindeki ziraat 
müdürlüğü odasında teşekkül eden 
komisyonda yapılacaktır. 

25 I nce sigara 

20 KalLn sigara 

İstekliler teklif mektublarını tica · 
ret odası vesikası ve 4027 liralık mu -
vakkat teminat mektubu veya mak
buzları ve Nafıa Vekaletinden 938 
takvim yılına mahsus olarak aldıkları 
müteahhidlik vesikalarile birlikte sö _ 
zü geçen günde saat 14 e kadar ko
misyon reisliğine vermeleri istekliler 
buna aid keşif ve şartnameyi her gün 
ziraat müdürlüğünde görebilirler. 

KURUŞ 

(1123) 2261 

Fabrika lor 
33.480 kilo un ıhn 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (5022) lira 
olan 33480 kilo un Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü Ankara satın alma 
komisyonunca 6 mayıs 1938 cuma gü
nü saat 15 de kapalı zarfla ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Talihlerin muvak. 
kat teminat olan (376) lira (65) ku
ruşu havi teklif mektublarını mezkftr 
günde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte ko· 
misyona müracaatları. 

(1145) 22&4 

Sade ve zeytinyağı ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 
Mikdarı Cinsi 

Kilo 

1634 Zeytinyağı 

1405 Sade yağı 
1405 Sabun 

Demiryolları 
Bina, teıaih tamiri ve 
Muhlefif inşaat işleri 

D. D. Yolları Satm Alma Komia. 
yonundan: 

Sivaıta cer atelyelerine aid muhte
lif bina tezgah temelleri ve sair i~a
at işleri, fiyatlarda bazı tadilat yapı
larak kapalı zarf usuliyle yeniden elr:
siltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Bu işlerin k~~f bedeli •eman 
691.050 liradır. 

2 - İstekliler bu ite aid şartname 
ve sair evrakı Devlet Demiryolları 
Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci vez
nelerinden 34.60 kuruş mukabilinde 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 9. 5. 938 tarihinde 
pazartesi günü saat 15 de Ankarada 
Devlet Demiryolları yol dairesinde 
merkez birinci komisyonca yapılacak
tır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin teklif mektubiyle birlikte 
aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı 
gün saat 14 de kadar komisyon reis
liğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

A) 2490 sayılı kanun ahkamına uy
gun 31390 liralık muvakkat teminat, 

B) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar, 

C) Bu gibi işleri başarmış olduğu
na dair Nafıa vekaletinden musaddak 
ehliyet vesikası. (1174) 2371 

Gümrük ve inhisarlar B. 

T ath su taşıma ilônı 

Tahmin edilen bedeli (3017) lira 
(65) kuruş olan yukarıda cins ve mik
darları yazılı üç kalem erzak askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü satın al. 
ma komisyonunca 6 mayıs 1938 cuma 
günü saat 14,30 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız o -
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (226) lira (33) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle mezkur Ankara inhisarlar Bat Müdürlü· 
gün ve saatte komisyona müracaatları. ğünden : 

(1146) 2285 Aşağıda adları yazılı on tuzla ida-

Muhtelif hububat ahnacak resinin 1938 mali yılı tatlı su ihti
yaçlarının temini prtnamesine göre 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür- ayrı ayrı aleni pazarlığa konulmuf
lüğü Satın Alma Komisyonundan: ve muvakkat teminat paraları da hi-
M ikdarı kilo Cinsi zalarında gösterilmiştir. 

2000 Nohut Açık pazarlığın 29 nisan 1938 ta-
2000 Kuru fasulya rihinde cuma günü saat 15 de mahalli 
2000 Pirinç tuzla memurluklarında yapılacağı i-
3000 Toz şeker lan olunur. 
2000 Bulgur muvakkat teminat parası 

Tahmin edilen bedeli (2000) lira Tuzlanın adı Lira kuru' 
olan yukarıda cins ve mikdarları yazı
lı beş kalem erzak Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü satın alma komis
yonunca 6 mayıs 1938 cuma günü sa
at 14 de açık eksiltme ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (150) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin· 
deki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona milracaatlan 

1 (1147) 2286 

Akça koyunlu 
Ali baba 
Boncuk 
Çoğul 

Çan km 
Keçe 
Sarıkaya 
Sekili 
Yerli 
Taytak 

11 25 
4 32 
4 41 
4 95 

11 56 
16 20 
4 50 

27 
4 50 
5 40 

(1032) 2070 

Yalnız 

MAZON MEYVA TUZU 
Hakikaten mUenirdir 

KAB Z IK 

HAZIMSIZLIK 
Mide 

Ektilik, şişkinlik ve yan
malarını giderir. Mide ve 
baraaklan alıştırmaz. A
ğızdaki fena kokuyu, tat· 
sızlığı ve dildeki paslılığı 
defeder. 
Son derece teksif edilmiı bir 
tuz olup müşabih isimli müs
tahzarlarla kıyas kabul etmez. 
Horoı markasına dikkat. 

2200 

~--REÇETELERİNİZİ---. 
(Sakarya eczane) sinden yaptırınız. Her istedi· 

gınız yerli ve Avrupa iUiçları bulunur. Resmi hususi mües· 
seıata azami kolaylık gösterilir. Balık yağı kilosu 85· kuruştur. 
Ulus, Halk sineması sırasında. Telefon 2018 1-613 

Tıı ~ıkarma ve taııma ııı aJık eksiltme Hanı 
Ankara inhisarlar Bat Müdürlü ğünden : 

İstihsal edilecek tu- Beher 100 kilonun 
Tuzlanın adı zun tahmini mikdarı 

kilo 

Akça koyunlu 
Ali baba 
Coğul 

Keçeç 

1.000.000 
500.000 

1.000.000 
3.000.000 

550.000 

istihsal ve taşıma işi 
muhammen bedeli 

Kr S Li 
6 600 

300 
600 

Tutarı 

Kr. -
22 sa 
45 -

109 69 

Sarı kaya 
Çankırı 3.500.000 (yalnız) 

6 
6 
4 
6 

3 

87.5 1462 50 
330 

1127 22 

24 75 
84 55 

taşıma 

Yukarıda adları yazılı tuzlalarımızdan 938 yılı için tuz çıkarma ve anba 
taşıma işi 6.4.938 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle açık eksiltme 
konulmuştur. Beher yüz kilosunun muhammen bedeli ve ilk teminat pat 
ları hizalarında gösterilmiştir. Şeraiti anlamak ve daha fazla izahat al 
isteyenlerin şimdiden baş müdürlüğümüz tuz fen şubesine ve yahud mah8 
leri tuzla memurluklarına müracaat etmelidir. Her tuzla için ayrı ayrı yal' 
lacak olan açık eksiltme ve ihale 27.4.938 tarihinde saat 15 de bankalar cadÔ 
sinde baş müdürlük binasında müteşekkil komisyonda icra edileceği ilan 
lunur. (1007) 2024 

Mantar alınacak her gün sözü geçen şubeden 
bilir. 

inhisarlar Umunı Müdürlüğün - 4 - Eksiltmeye iştirak etmek 
den: 

ı - Şartnamesi mucibince 20 X 25 
teyenlerin Mantar nümunelerini 

- 27 ebadında 20.000.000 mantar pa-
nakasa gününden evvel alım komi& 

zarhkla satın alınacaktır. 
nuna vermeleri lazımdır. 

2 - Pazarlık 6. 5. 938 tarihine rast-
5 - İsteklilerin pazarlık için ta 

layan pazartesi günü saat 14 de Kaba- edilen gün ve saatte % 7,5 güverı 

taşda levazım ve mübayaat şubesinde- paralariyle birlikte yukarıda adı 

ki alım komisyonunda yapılacaktır. çen komisyona gelmeleri ilan olul1ıjf 
3 - Şartnameler parasız olarak (2295/1192) ZJs6 

t 
v 
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n 
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23-4- 1938 

· Vilôyetler . . ; 
Kopoh zarf usulile 

eksiltme ilônı 
Kırklareli Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - 7-4-938 tarihinde kapalı zarf u

ıuliyle ihalesi yapılmak üzere eksilt
meye konulan demirköy kazasına ta
bi Ayastafanos köyünde yapılacak 
6626 lira ıs kuruş keşif bedelli güm
rük muhafaza binası inşaatına talip 
zuhur etmediğinden 2490 sayılı ka
nunun 40 ncı maddesi mucibince tek
rar kapalı zarf usuliyle ve aynı şera
itle eksiltmeye konulmuştur. 

n.1ıkat teminat vermeai Ye bundan 
başka aşağıdaki veeikaları getirmesi 
lazımdır. 

A - Nafıa Vekaletinden alınmış 
938 senesi için muteber asgari 20.000 
liralık müteahhitlik ehHyet vesikası. 

B - 938 yılma aid ticaret odası ve. 
si kası. 

C - İnpat müddetince it batında 
diplomalı bir mUhendia veya diploma 
lı bir fen memuru bulwıduracağına 
dair teahhüdname. 

UL S 

Bu ite aid evrak: Şose tafsilat ve 
hulasa keşifleri, grafik, fenni ve ek
siltme şartnameleri, genel şartnamesi, 
mukavele projeleri ve imalatı sınaiye 
projeleri her zaman nafıa müdürlü
ğünde görülebilir. 

İsteklilerin Nafıa vekiletinden a
lınımt müteahhidlik veıikasiyle sene
si içinde ticaret odasından alacakları 
vesikayı 2490 sayılı kanunun tarifi 
veç.hile teklif mektublarına ekleme
leri lazımdır. 

Mektublar 9. 5. 938 tarihinde saat 
13.30 za kadar makbuz mukabilinde 
daimi encUmen riyasetine verilmeli
dir. Postada vaki olacak gecikmeler 
nazarı itibara alınmaz. 

(22S59/1187) 2381 

Floryı plijl•ı kirayı veriliyor 

çinde ticaret 00.mdan alec:akları Ye· 

sikayı 2490. no. lı kanunun tarifi veç
hile teklif mektublarına eklemeleri ıa
zundır. 

Mektublar 9.S.938 tarihinde saat 
14.40 kadar makbuz mukabilinde daimi 
encümen riyasetine verilmelidir. 

Postada vaki olacak gecilaneler na
zarı itibare almmaz. (2257/ 1189) 

2383 

Köprü yoptlrllacak 
Antalya Vilayetinden : 
ı - Antalya-Burdur yolunda Kırk 

göz köprüsü intaatı 15,04 7 lira 64 ku
ruş keşfi üzerinden 2S. 5. 938 çarşamba 
günü saat 15 şc kadar kapalı zarf usu
liyle ek&iltmeye konulmuştur. 

2 - Teklif mektuplarının o günü 
saat 14 de kadar vilayet makamına ve. 

Küçük ilan 1Qrtlar1 
Dört satırlık küçük ilinlardan: 
Bir defa için 30 kuruı 
İki defa için 50 kuruş 
Üç defa için 70 kuruı 
Dört defa için 80 kuruı alımr. 
Devamlı küçük ilanların ber defası 
için 10 kuruı alınır. Meseli 10 defa 
neşredilecek bir ilin için 140 kurue 
alınacaktır. 

Bir kolaylık olmak 6zere, ber satır . 
kelime aralarındaki boıluklar miııtes· 
na 30 harf itibar edilmi•tir. Bir kiiçilk 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dort satırdan fazla her satır için •J'· 
nca 10 lrurus alrnır. 2 - Eksiltme 27-4-938 tarihine mü· 

ıadif çarşamba günü saat on beşde 
Kırklareli Nafıa binasında toplanan 
komisyonda yapılacaktır. 

5 - Teklif mektupları yukarda 
3 üncil maddede y:uılı saatten bir sa
at evveline kadar komisyon reisliği
ne makbuz mukabilinde verilec.ektir. 
Posta ile ıönderilecek mektupların 
nihayet 3 üncü maddede yazılı saate 
kadar gelmif olma•ı ve dıf zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmıf bulun
ması tarttır. 

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

İstanbul Belediyesinden : 
Teslim tarihinden itibaren 938 se

nesi birinci teşrin sonuna kadar Flor
yada bulunan plajlar toplu bir halde 
kiraya verilmek üzere kapalı zarfla 
artınnaya konulmuştur. Kirasına 
15.000 lira bedel tahmin olunmuştur. 
Artırma 6. 5. 938 cuma günü saat ı5 
de daimi encümende yapılacaktır. İs
tekliler 2490 No. lu kanunda yazılı 
vesika ve 1125 liralık ilk teminat mak
buz veya mektubiyle beraber teklif 
mektublarını havi kapalı zarflarını 
yukarıda yazılı günde saat 14 de ka· 
dar daimi encümene veritmelidirler. 
Bu saatten sonra verilecek zarflar ka-

rilmiş veya gönderilmiş olması ve atılrk: 

2490 sayılı ihalit kanununun 32 inci ---~ 
3 - İstekliler şartnameyi ve buna 

müteferri diğer evrakı her gün nafıa 
müdürlüğünde görebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 507 lira muvakkat teminat 
vermeleri ve nafıa vekaletinden veya 
nafıa müdürlüğiln<len alınmıf 938 ae
neaine aid yapı müteahhidliği vesika· 
sını ve ticaret odası sicil ldğıdını ha· 
mil bulunmalıdır. 

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

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

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (1994-1078) 2ıs6 

Sose yapılacak 
İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

29 nisan 938 cuma günü saat ıs de 
İstanbul Nafıa müdürlüğünde eksilt· 
me komisyonu odasında (2S1667 ,58) li
ra keşif bedelli İstanbul • Edirne yo
lunun Silivri kasabası dahiline isabet 
eden kısmında yapılacak beton asfalt 
kaplamalı şose ve teferruatı inşaatı 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıka
rılmıştır. 

Muka\rele, ekıiltme. bayındırlık it
leri genel, hususi ve fenni şartname
leri beton asfalt fenni şartnamesiyle 
keşif ve silsilei fiat cedvelleri ve bu
na müteferri diğer evrak (148) kuruı 
mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (222S) lira (07) 
kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektubtarı ve en 
az (20.000) liralık bu ite benzer it 
yaptrfma dair Naf1a velliletinden ya
zılmış ehliyet ve ticaret odası vesika-

mı havi -1.t~~I Na.,...""""'" 'lil 
ma g ilnü saat 14 de kadar vermeleri 
lizımdır. (1866/ 967) 1983 

Pazarhk suretile 
eksiltme ilônı 

Binıöl Nafıa Müdürlüiünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Bingöl 

ili merkezi olan Çabakçurda yapılacak 
hUkUmet konağı intaatı olup kefif be-
deli (46607) lira (91) kuruştur. 

2 - Eksiltme 30.4.938 cumartesi gü
nU saat ıs de Çabakçurda nafıa mü
darlüğü odasında açık pazarlık sure
tiyle yapılacaktır. 

3 - Ekalltme prtnamesi ve buna 
milteferri evrakı istekliler Ankara, E
lizığ, Tunceli ve Bincöl nafıa müdür
lüklerinde ıörebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için: Is· 
teklilerin (3496) lira muvakkat temi
nat vermeleri ve kanuni vesikaları ha
iz ve nafıa vekaletinden alınmış yapı 
itleri müteahhidlik vesikasını ibnz 
etmesi lazımdır. 

S - İstekliler ikinci maddede yazılı 
taatten bir saat eveline kadar komis
Yon reisliği odasında hazır bulunrua-
lırı muktazidir. 2110 

MUtep binası pphnllClk 
Balıkesir Vilayeti Daimi Encüme • 

ninden: 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

konulduğu halde isteklisi çıkmamı§ o
lan Edremitte yeniden yapılal:ak ilk 
mekteb inşaatı 5 maynı 938 tarihine 
tesadüf eden pertembe günil saat 14 
de kadar bir ay zarfında pazarlıkla 
verilecektir. Bu işin keşif bedeli 
2694ı lira 16 kuruştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
Proje, mesaha cetveli, keşifname: 

Vahidi fiat cetveli; ekailtıme f&rtna· 
mesi, fenni prtname, mukavele proje
si, Bayındırlık işleri genel şartname· 
si. 

İsteyenler bu evrakı villyet nafıa 
müdürlilğilnde veya daimi encümen 
kaleminde gSrebllirler. 

3 - Pazarlığı Balıkeairde hilkilmet 
binasında tetekkül edecek daimt en
cümende yapılacağmdan istekliler bir 
ay zarfında her gün için müracaat e
debilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
1938 yılı ticaret vesikası ve nafıa ve
kaletinden alınmış bu nevi işlere gir
meğe salahiyet veren müteahhidlik 
vesikasını ibraz etmeleri tarttır. Mu
vakkat teminat 2020 lira 59 kuruf o-
1 up maliye vekiletinil" bu babtaki teb
liğine göre pazarlığı müteakib mal
sandığına yatırılacak veyahut bu 
mikdar banka mektubiyle verilecek· 
tir. (1889/ 1012) 2027 

Kirahk dalyan ve voll mahalli 
lzmir Defterdarbfmdan : 
İzmir körfezi dahilinde kain 900 

lira bedeli mu.haımncnli eski Gediz 
dalyanına ve 1900 lira bedeli muham-

m ·P=: 
mıt olduğundan 2. 5. 938 tarihine mil
sadif pazarteaı günil saat on bctde 
ihaleleri icra edilmek üzere 16. 4. 938 
tarihinden itibaren işbu dalyan ve vo
li mahalleri yeniden açık artırmaya 
çıkarılmıştır. Şartnameler talihlerine 
İstanbul ve Ankara def terdarlıklariy
le lzmir defterdarlı ndan parasız ve· 
rilir. isteyenlerin ~uayyen gün ve 
saatte teminatı muvakkate akçeleriy· 
nin teslimini havi makbuz vcıya temi· 
nat mektublariyle defterdarlıktaki 
komisyona müracaatlarL 

(1290/1172) 233S 

Şose tamiri ve inşası 
Eakitehir Nafıa Miic:lürlüğünden: 
Eskişehir - Söğüd yolunun 9 + 500 

- 15 + 300 kilometreleri arasında 
yapılacak 12837 .90 lira keşif bedelli 
fOBe esaslı tamiratı ve imalltı aınaiye 
inpsı 23. 4. 938 tarihinden 9. S. 9 ' 
pazartesi günü saat lS,20 ye kadar 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muttur. Eksiltme vilayet daimi encü
meninde kapalı zarf uıuliyle icra edi
lecektir. 

Muvakkat teminat 962.84 liradır. 
Bu işe aid evrak: Şose tafsilat ve 

hulasa ke§ifleri, grafik, fenni ve ek· 
siltme tartnameleri, genel f&rtname, 
mukavele projeleri ve imalatı ıınaiye 

Kapah zarf usul ile projeleri her zaman Eekitehir Nafıa 
mUdilrlUfilnde görülebilir. 

eksiltme İlônl İsteklilerin Nafıa vekaletinden a-
lınmıt müteahhidlik vesikasiyle sene

Ellzıi Nafıa Müdürlüğünden : si içinde ticaret odasından alacakl~r~ 
1 - GSrillen lilzum üzerine Elazığ vesikayı 2490 No. lu kanunun tarıfı 

bul olunmaz. (2238-1171) 2370 

İlk okul binas.ı yapt1rllacak 
Tokat Vilayetinden : 

1 - Zile kaza merkezinde yarım ka
lan ilk okul inşaatının bitirilmesi ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muftur. 

2 - Elmiltme Tokat daimi encümen 
dairesinde 6.5.938 tarihine rastlayan 
cuma günü saat 14 de yapılacaktır. 

3 - Bu inşaati.n keşif bedeli 2ı629 
lira 50 kuruş olup muvakkat teminatı 
1622 lira 21 kuruştur. 

4 - İstekliler birinci zarfın içine 
ticaret odası vesikasını ve mali itibar 
mektubunu ve nafıa bakanlığından al
dıkları müteahhidlik vesikasını ve in
patin fenni meauliyetini kabul edecek 
mimar veya fen memurunun adrea ve 
ehli~tini göateren bir dilekçeyi ko
yacaklar. 

İkinci zarfın içine de muvakkat te
minat ma~buzu ile teklif mektubunu 
koyacaklardır. Ve ihaleden bir saat 

maddesindeki tarif dairesinde tanzim 
e<iilmeai ve 1128 lira 58 kuruşluk te
minatının yatırıldığına dair olan mak
buz veya banka mektubunu ve ayni 
zamanda Nafıa Vekaletinin umumi 
müteahhidlik vesikasını da ihtiva et· 
mesi lbımdır. 

3 - Talihlerin istedikleri evrakın 
suretini 7S kuruş mukabilinde Nafıa 
Müd. den ve sair izahatı encümen ka -
leminden alabilıecekleri ilan olunur. 

1617 

Bir kamyon ahnacak 
Adana Pamuk Orebne Çiftliği 

Müclürlütünden : 
1 - Müesaesemiz ihtiyacı için (85) 

beygir kuvvetinde, kapalı çelik karo -
serli Adana teslimi bir kamyonet açık 
eksiltme suretile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi ücretsiz olarak A
dana pamuk ür.:tme çiftliği müdürlü • 
ğünden alınabilir. 

3 - Muhammen bedeli (2300) lira 
ve ilk teminatı (172,S) liradır. 

4 - Eksiltme 6. 5. 938 cuma günü 
saat (ı5) de yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
mezk\ir gün ve aaatte Adana ziraat 
müdürlüğünde mübayaat komisyonu -
muzda tekliflerile birlikte hazır bu-
lunmaları ilan olunur. (1141) 2280 

lstanbul Deniz Lv. A. 

5.000 ton mızol ıllnacak 
M. M. V eki.leli Deniz Merkez Sa.. 

tın Alma Komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli 262.600 

önce enc~ene tev?i ede~ekler~ir. lira olan 5000 ton mazotun kapalı 
5 - ProJe ve keşıf vesaır feraıt hak- ,zarfla m_iina!tasası 27 nisan 938 tari· 

kında daha fazla malGmat almak iate- hine milısadif çarşamba günü saat 14 
Y.C~K.l'mt daimt e.ııçqJline eksilt• me iöndiıden bir gün 6nc:eaine kadar 
her mesai günü müracaat erebilirler. 

(1191/2259) 2385 

~ose tamir eHtirilecek 
E.kitehir Naf .. Müdürlüiünden: 
Eskişehir - Çifteler yolunun 3 + 

080 - 13 + 000 kilometreleri arasında 
ı7597.ı8 lira ketif bedelli şosa e5aslı 
tamiratı 28.3.938 tat ibinden ı8.4.938 ta-

de vekilet binasında mütqekkil ko
misyonumuzda icra edilecektir. 

2 - 13 lira 13 kurut bedel ile şart. 
namesini almak isteyenlerin her gün 
komisyonumuza müracaatları ve mü
nakasaya girmek isteyenlerin de 
14380 liralık teminat mektubu ile tek
lif mektupları ve kanunt belgelerini 
havi zarflarını kanuna uygun fekilde 
kapatılmıf olarak en geç münakasa 
saatinden bir saat evveline kadar 
komisyonumuza verilmesi. (994) 201S 

rihine kadar eksiltmeye konulmuş ise 

de talib zuhur etmediğinden temdid e- 1 
dilerek bu defa 23.4.938 tarihinden 
9.5.938 pazartesi günü saat 15 kadar 
kapalı zarf usuliyle tekrar eksiltme-

.. Or~~-n k~_~um~ 1 
Battaniye ahnacak 

ye konulmuştur. Eksiltme vilayet dai
mi encümeninde kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 13ı9.78 liradır. 
Bu işe aid evrak: Şosa tafsilat ve 

hülasa keşifleri, grafik, fenni şartna
me; ve eksiltme şartnameleri, genel 
tartname mukavele projeleri ve ima
litı sınaiye projeleri her zaman nafıa 
müdürlüğünde görülebilir. 

isteklilerin nafıa veldletinden alın
mıf müteahhidlik veaikuiyle senesi 
içinde ticaret odasından alacakları ve
aikayı 2490 numaralı kanunun tarifi 
veçhile teklif mektublarına eklemele· 
ri lazımdır. 

Mektublar 9.5.938 tarihinde saat 14 
de kadar makbuz mukabilinde daimi 
encümen riyasetine verilmelidir. Pos
tada vaki olacak gecikmeler nazarı i-
tibare alınmaz. (22S8/ 1 ı90) 2384 

Orman Konuna Genel Komutanlık 
Sabn Alma Komiıyonundan : 

1 - Orman koruma genel komutan
lık kıtaları ihtiyacı için 3200 adet bat
taniye kapalı zarf usuliyle ihalesi 30.4 
938 cumartesi günü aaat 10 Ankarada 
Yenitehirde komutanlık binasındaki 
satın alma komisyonunda yapılacak-
ur. 

2 - Muhammen bedeli 28800 lira ve 
11ıuvakkat teminatı 2160 liradır. 

3 - Şartnameler 1 Jira 44 kurut mu
i.alibinde satın alma komiayonundan 

alınabilir. 
4 - İsteklilerin prtnaınesinde yazı

lı veaikalarla beraber teklif mektubla
rını ihale aaatından bir aaat evetine ka· 
dar komisyona venneleri ilin olunur. 

(ı056) 2130 

Kaput alınacak • Palu yolunun 48 - 53 kilometreleri veçhile teklif mektublarına eklcmele-
•r1aındaki Gülüıkür varyant yolunun ri lazımdır. <ose lamı'r eHı'rı'lecek Orman Konuna Genel Komutanlık 
toprak tesviyesi ve menfezler inşaatı Mektublar 9. S. 938 tarihinde saat l Sabn Alma Komisyonundan ı 
47275 lira ıs kuruf muhammen bedel 14,20 ye kadar makıbus mukabilinde Eskitehir Nafıa Müclur·· lüöiinclen: ~ .. - 1 - OPJmn koruma genel komutan 

e vahidi fiat esası üzerinden ı4-4- daimi enc':--n riyuetine verilmelidir. Eskişehir - Söğüt yolunun 3 + 050 938 · · · f uu... tık kıtalau ihtiyacı için 1600 adet ka-
tarıhinden ıtıbaren kapalı zar u- Postadaki vaki olacak gecikmeler na- - 9 + 47S inci kilometreleri arasında •ııliyt "d k ·1 k put kapalı sarf uauliyle ihalesi 20.4.938 

t
"r. e yenı en e 51 tmeye OIUDUf· zarı itibara alınmaz. 12282.38 lira ke•H bedeli fOaa esulı ta· .. T cuma günü saat 10 Ankarada Yenite· 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır. (22S6/ 1188) 2382 miratı 28.3.938 tarihinden 18.4.938 ta- birde komutanlık binasındaki satın 

Acele satılık araalar - Y enişehiı 
Selanik caddesınde malmüdürlüğü kar
şısında 423, 592 metrelik arsalar. Tl. 
1538 komisyoncu Hayri. 1699 

Satılık ev - lstanbulda Büyükdere· 
de camı S. 23 2 katlı 4 odalı su elektrik 
Ankaradaki bir mülkle de mübadele 
edilir. Tel. 2181 2142 

Satılık arsalar - Y enişehirin en ne
zaretli yerlerinde münferit inşaata mü
sait mütedil fiyat. ti. Dilman K.. oğlan 
Koç ap. 4 Tel: 2181 2143 

Sablık arsa - Şurayı Devlet arka
sında Turan Ar. ittisalinde 703 metre 
kare bir arsa saulıkur. Telefon: ı 58S 

2ı61 

Ucuz sablak iki bağ- Yukarı Ay
rancı'da yeni kamutaya civar imarce 
Sayfiye mevkii. Emniyeti Umumiyede 
Tercüman Şefik. 2194 

Satılık arsa - Yüksel cadde Yeşil sa 
hada Özenli sokakta inşaata gayet elve
rişli blok başı 42S M. murabbaıdır. 

Tel. 3057 ~s 

Satılık arsa - Maltepe. İsil:yon ar
kasında imarca parsellenmiş arsalar H . 
Alıcıoğlu Tel. 1S38 2267 

Acele satılık ev - Yenişehirde Sela
nik, Yüksel cad. köşesinde iki katlı 

Tel. ı S38 2268 

Satılık ev- Yenişehir Meırutiyet 
caddesi Geçit sokak No. 3 cörmck için 
içindekilere, pazarbk için TL 3753 e 
müracaat. 2269 

Sablık arsalar - Y enişehirde ve Ce-
becide inşaata elverişli ufak ebatta Tl. 
2487 Vahdi Doğruer 2276 

Sablık ev - Yenişehirde Dikmen as
faltında ehven fiatla acele satılıktır. TL 
2487 Vahdi Doğruer. 2277 

Sabbk ev, ana, apartnnan- Yeniıe
hirin en nazır mahallerinde asfaltta sa
tılık ev arsa apartmıan Tl. 2487 Vahdi 
Doğruer. 2278 

Satılık ana - ŞQrayı Devlet arkaun· 
da YIŞ sokağında blok bap 395 M. arsa 
satılıktır. Telefon: 3028 Retat 2289 

Sablık ev- 60 lira kira getirir, 2 kat 
sokak kapılan ayn yağlı boya elektrik 
kuyu, bahçe Hamamönü Öksüzce cad. 
N. A. 20 içindekilere milracaat. 2337 

Acele aablık kelepir arsa - y eniıe
hir garajları yanında asfalt üzerinde 
metresi 350 • 400 kuruş. Tl. 2181 H 
Dilman. 2339 · 

937 Şevrolcı markalı binek otomobili 
sahibinin taşraya gitmesi hasabiyle a
cele satılıktır. Şoförler cemiyeti kat'b" 
Bay Aliye müracaat. 235~ 

1 

Satılık Ev - Hamamönünde İnönü 
mahallesi Akyol sokağında 23 nuuma
r~da 4 _oda, 2 mutfaklı. Görmek içini
çındekilere, pazarlık için 3672. Tel ı 

2361 ' 
Acele satılık - Alman piyanosu, ye

mek odası ve masif ceviz salon takımı. 
Demirtepe Urunç sokak No. 2 mühen
dis İzzet evi hergün görülür. 2389 

KuUamlnuı iyi bir piyano aatıhlc
br - Ulus gazetesi M. Z. rumuzuna 
mektupla müracaat. 2388 

Kelepir 
Acele satıhk 

Senede 3000 lira kira getiren bir 
mülk bedeli 18-20 bindir. Bunun 8000 
liruı borç olarak devredilebilecektir. 
o/o 2 komisyon miltteriye. H. Dilınan. 
K. oğlan Koç Ap. Tl. 2181 2338 

A - Bayındırlık işleri genel şart· Şose yaptıralacak rihine kadar eksiltmeye konulmuf iae ~!ma koıaisyonunda yapılacaktır. 
ll&ınesi, de talih zuhur etmediğinden temdid e· 2 _ Muhammen bedeli 14400 lira ve tatif çadır kapalı zarı usu ile ihalesi 

B - Fenni prtname Eakiıehir Naf .. Müdürlüğünden: dilerek bu defa 23.4.938 tarihinden muvakkat teminatı 1080 liradır. .:S0.4.938 cumartcsı günii saat 11 Anu-
C - Hususi şartname Sarıköy • Mibaliççık yolunun 4 + 9.5.938 pazartesi günü saat 15.40 da ka- 3 _Şartnameler her gün parasız 0 _ rada Yen•~chirde komutanlık binao;ın-
D - Hulaaai ke~if 400 - 13 + 4SO kilometreleri arasın- palı zarf usuliyle tekrar münakasaya tarak komisyonda gSrülebilir. dald satın alma komisyonunda yapıla. 
~ - Eksiltme şartnamesi da 11571.19 lira ketif bedelli yeni ~ konmuıtur. 4 - İsteklilerin tartnamesinde yazı- CAktır. 
ll' - Mukavelename projesi ae ve aınai imallt inpatı 28. 3. 938 Elaıiltme vilayet daimt encümeninde h vesikalarla beraber teklif mektubla- 2 - Muhammen bedeli 29760 lira ve 

l& lateldiler bu şartname ve evrakı vi. tarihinden 18. 4. 938 tarihine kadar kapalı zarf uıuliyle icra edilecektir. rını ihale aaatından bir saat eveline ka· muvakkat teminatı 2232 liradır. 

l 
Yet Nafıa MüdürlüğUnde görebilir- eksiltmeye konulmuı isede talip su- Muvakkat temı"nat 921.18 liradır. · 3 - 4::artnameler ı lira 50 kuru' mu-•r dar komısyona vermeleri ilin olunur. !it 
• bur etmediğinden temdit edilerek bu Bu işe aid evrak: Tafsilat ve hüla- kabilinde satın alma komiayonundan 

Kurslar : 

Daktilo kursu - Mayıs ilk haftaam
da başlıyor. Kayıt yapılmaktadır. 2 ay-
da diploma verilir. Yenihal arkası Yeni 
hamam apart. Kat 2 Tel: 3714 2162 

Piyano Derıleri - Bir Macar 
nist ve konpozitörü piyano dersi 
yor. Ulua'da (B.F.) Rumuzuna 
tubla müracaat. 

Pi ya· 
veri
mek-
2ı93 

Arar lisan okulu - Almanca. fran
aızca, İngilizce kurlan için 3 aylık tah
sil devresi mukabilinde 1 O lira almak
tadır. Yeni hamam apart. Tel: 3714 

2330 

Kiralık: 

Kiralık daireler - Sağlık Bakanlığı 
karfISı it kaldırımı İlkiz ıokak 20 No. 
Mahir Esen apartıman 2 numaralı 
daireye müracaat, havagazı, su ve e1ek· 
trikli. 2270 

Kiralık- Kooperatif arkası Ali Naz
mi apart. 14 No. lu daire 4 oda kalori
ferli banyo acele kiralıktır. 2291 

Kiralık müstakil oda - Mutbak ve 
müıtemilatı havi daire şeklinde 25 lira 
Atatürk bulvan Kınacı Ap. Daire 3 

2322 

Bayan veya bay için - Bakanlıklara 
2 dakika möblefi banyolu oda kahvaltı 

ve servisi ile kiralıktır. 1 • 2 arasında 
Bakanlıklar kartısı Bilge sokak Tura 
Apt. 3 numaraya. 2327 

Kiralık mağaza - Balıkpazannda 
Hanef apartımanı altında köşe batında
ki mağaza kiralıktır. İçindekilere müra-
caat Tl. 2429 2374 

Kiralık bot veya qyalı 1 oda - Y~ 
niıehir Sıhiye Vekaleti, Çagatay cad
desi Yukaruç Apt. S numaraya müra
caat. Yalnız (bir bayan) a müsait ıe-

raitle 237 S 

Kiralık ev aranıyor - Yeni§Chir ci
van 2 kat müstakil bir ev aranıyor. 

Borsa Fuat Çeltik Ti. ı547 ye müraca-
at. 2378 

iş arayanlar: 

İt anyorum - Daktilo, yeni, eski 
yazı bilirim. Bir müessese, yazıhane 
veya avukat yanında çalışının. Ulus'ta 
M. rumuzuna mektupla mUracaat veya 
TL 2601 2306 

Aranıyor: 

. Y eniJebirde Mobilyalı ve yemeklt a
ıl~ y~ında panaiyon aranıyor. Yenife
hır Dikmen caddesi Tevfik Balıkçıoğ
lu ap. 1 Noya milracaat. 2354 

Satdık 4 arsa 

t 

Sıhhat Vekaleti - Cebeci uf altında 
U) 366 (2) 258 (3) 366 (4) 278 motre
liktir. İmarca müfrez. Blok intut. Uç 
tarafı yol ve ye§il saha; tediyede kolay· 
tık gS.terilir. Mektupla müracaat: 
Çankaya poetahaneei Z. G. E. Telefon: 
1990 1836 

Ankara Belediyesi 

Sallhk hurda borular 
Ankara Belediyelİnden : 

1 - Su idarem ambarında mevcut 
tahminen Uç ton hutda fond boru par-
çalan 15 gün müddetle açık arttırma • 
ya konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli lOS liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 8 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyeruer 

her gün yazı işleri kalemine ve istikli • 

terin de 26 ·nisan - 1938 salı günü saat 
on buçukta belediye encümenine mü-
racaattan. (1143) 2282 

2 gün su kesilecek 
la 3 - Eksiltme 2-5-938 tarihine rast. defa 23. 4. 938 tarihinden 9. S. 938 sa kcfifleri, grafik, fenni ve eksiltme (lOS

3
) 

2132 alınabilir. 
Yan pazartesi günü aaat 15 de Ela- tarihine müsadif pazartesi günü saat Portatif .-adır alınacak Belediye ReialiX.inden : 

: 1ida Nafıa müdürlüğü odasında mü- 14,30 kadar kapalı zarf uıuliyle tek- fartnameleri, proje, genel prtname ve Y- 4 - İatekliterin şartnamesinde yazı- 15 

pjekkil eksiltme komiayonunda ya- rar eksiltmeye konulmuıtur. mukavele porjeleri her zaman Eskife· Orman Konuna Genel Komutanlık 1ı vesikalarla beraber teklif mektubla- Hisar ve kale içinde su veren makl-
1 •taktır. Ekıiltme vitlyet daimi encllmenin- hir nafıa müdürlüğünde görülebilir. Sabn Alma Komiayonundan : nnı ihale saatından bir saat evetine ka- nenin değigtirilmesi dolayıaiyle zs.4. 

te 4 :- ~kıiltme~e girebilmek için ia de kapalı sarf usuliyle yapılacaktır. lateklilerin nafıa vekiletinden alın- 1 - Orman koruma genel komutan- dar ~misyona vermeleri illa olunur. 938 pazartesi, 26.4.938 salı günleri bu 

~~---.........;~'1lc.ı:ıa...3.545...li.ı:.ıa....Ji.1....lwı:.usl.uk.-ı:ı:~~.lılıııı.u.JdsilL:t.~u·am..:~868~~l~ir~a~d~ır~. ~~m~ıı~m~ü~te~a~hh~i~d~li~k~v~ca~i~k~M~ly~l~e~ae~n~e~ı~l~i-~lık~k~ı~ta~lar~ı~ih~t~iy~11CJ::.~iç~in:..::4800::~a=d=et~po~~~~~(~10:5:7~)~----~--~--~2~13~1~~h:av:al:ı~·d~e:n~ı=u~k:e:ıi~le:c:ek~tl~r.~(~1~18:6~)~2:3:80~~ 



HASAN RUJ 
ve A L L 1 K LA R 1 

Kadınların güzelliğini ve cazibelerini ziyadeleştirir, Pari• ruj ve allık
ları ayarında olduğunu bütün güzeller tasdik ediyor. 

Mandarin, oranj, 1'1er movayen ve zengin çe,itleri 30, lüks 50 '--truftur. 
Allıklar mandarin, brün, blondinet nevileri pheserdir. 35 kı 

HASAN TIRNAK CiLASI 
Türkiyenin en mükemmel cililarıdır. Sedef ve renkleri birer pbeserdiı 

1, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i fırçasile 'iıcsi 

Küçük 1 O kuruş, büyük 20 kuruştur. 
Her yerde Hasan ismini ve markasını isteyiniz. 1839 

t 
. ., 

H. M. GHAZANFAR 

Çocuklarınıza En Kıymetli 
Hediye DADI' dır. 

Dadı çocuğunuzu eğlendirir, 
yürümcğe alıttırır, gezintilerde 
taşrmağa yaradığı gibi icabında 
rahat bir salıncak olur. 
Yeni Eczanede satılıyor. 1659 

..tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.. - -
§ Dr. Basıt Urek § - -E Cebeci Merkez Hastanesi E 
E iç Hastalıklan müte~Sisı E 
E Her gün hutalarmı Y eniıe- E 
E bir Meırutiyet caddesi OrekE 
E apartmanmda saat 13 denE 
E sonra kabul eder. Tel: 1694 E -.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r' 

Dr. M. Şerif Korkul 
Nümune Hastahanesi 

Cerrahi Şefi 
Hergün saat üçten sonra evin

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

Nazmi Apart. No. 9 D. 5. 1985 

Z3-~-J!DS 

BLAUPUNKT 

Fiatlar 
Lira 

9 lômba çift 

oparlör 350 

7 lômba 

6 lômba 

BLAUPUNKT 
An karada K.izım RüftU Adliye sarayı 

caddesi Gençağa apartımanı 
Satıf yeri kat 2 No. 6 Telefon. 2208 1822 

Sayın Ankara Halkına 

MÜJDE 
Gözlerinizi bozmamak Tabiatin 

'~ 

240 

200 

güzelliğini zevkle görmek ve az para vermek isterseniz gözlükreçetelerinizi Yeni Eczaneden ayrılan 
SELAMI GÖRDOREN'e getiriniz. Aynı zamanda her çeşit saat satlJ ve tamiratı ucuz ve teminatlr olarak 
yapılır Adrese dikkat Fenni gözlükçü Selimi Gördüren Anafartalar Cad. Çiftlik mağazası karıısında 2390 

Palaska ve tüfek . kayışı ahnacak 
TlCARETHANESl 

TESIS T ARIHI 1860 
=-111 Sablık ev 111=-- ---- _ Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satm Alma Komisyonundan:: 
E Maltepe Onur sokak 3 No. : 1 :-Apğıda cins, mikdarları yazılı eşya hizalarında g&terilen gün ve saatte satın alınacaktır. 
E yağlı boyalı 4 kat 2 daire beher E 2 - Şartnameleri parasız olarak komisyondan alınabilecek olan bu eşya eksiltmesine girmek isteyenlerin hl-Post Box No. 831, Tel Adresi: GHAZANFAR 

BOMBAY : dairede 4 oda bir mutfak, banyo, : zalarmda gösterilen teminat ve şartnamede yazılı vesika ile birlikte gün ve saatinde eksiltme ve pazarlık için 
E elektrik terkos tertibatı ile Ay- E komisyona baş vurmaları (1157) 2369 

HİNDİSTANDA 
: rıca bahçe içinde 2 oda 1 mutfak E Cinsi Mikdarı Beheri Teminat Gün Saat 
E ve helası olan bir dairesi de var· : 1 - Nevresim palaska 1000 takım 500 Kuru' 375 Lira Kapalı zarf 9. 5. 938 pazartesi 15 

Tilrk mallarınm en büyük alıcısı ve her nevi Hind malı ihracatçısı 
Referansları: Bombaydaki her hangi bir Banka ve Türkofis 862 

E dır. Bahçesinde garajı ve &fıh E 2 - Altı kütüklü palaska 2000 ,, 500 Kuru' 750 Lira Kapalı zarf 10. 5. 938 salı 10 
: 150 meyva ağacı vardır. İçinde- : 3 - Tüfek kayışı 2000 ,, 45 Kuruş 67,5 Lira Pazarlık 11. 5. 938 çarşamba 10 
E kilere müracaat edilmesi 2013 E -------------------------...;.....----------------

TRİUMPH 
Motosikletleri 

Emin Sait Erran 
Telefon: 2686 P . K. 

No. 507 Ankara 

1925 

f937 ANKARA ENTERNASYONAL 
KÖMÜR SERGiSİNDE 

BİRİNCİ MÜKAfAT VE ŞEREf DİPLOMALI 

TEMİNATLI 

CAN KOÇ 
TERMOSİFONLAR vEYEMEK OCAKLARl 

Mimer Vedat N~ 17-i sTANBUL -
1943 

Eııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı: 

46 1 NCI DEVRE 
MAYIS İLK HAFTASINDA 

BAŞLIYOR 

Dersler sabah saat 8 den ak§alll 
10 a kadar devam eder. 

Yenihal arkası Yeni hamam a· 
partmanı Tel: 3714 

ALTINDAG 
Kadın şapka ve levazımatı 

Her nevi kadın ppka ve garnitürleri 
Vualet, çiçek, toka ve saire 
İkinci Anafartalar Cad. Mehmed 
Topçu Ap. Kat 3 Telefon: 3614 

Ankara 
2376 

Aile saadeti; sıhhatle kaimdir. Sağhk en büyük zenginliktir. 

Şu reıimde gördüğünüz aile hep zevk, ıihat ve neıe içinde. Bu milyonlar değen saadetin esası 
nedir biliyor muıunuz? Yemeklerden evvel ıeve seve içtiklri <FOSFARSOL) kan, kuvvet, iıteha 
ilacıdır. Muhterem doktorlarımızın binlerce haıta üzerinde itimatla kullandıkları bu yübek tesir
li ilaç bütün eczanelerde satılır. 

( FOSF ARSOL) kanı taze leyi P kuvvetlendirir, İftihayı arttırl1' vücude dinçlik ve çalıtlcanlık 
bahıeder muannit inkibazları geçirir sinirleri tamamiyle yatıtbrır, uykusuzluğu, fena düıünceleri 
siderir. insanı tam manuiyle izim ve irade aahibi eder. 

(FOSF ARSOL) Kuvvet ilacı insan makineıine lazım olan kalori ve enerjiyi verir zekayı, ha
fıayı yükseltir güneı gibi girdiği yuvalara daima ıihat ve tela ret saçar. 

( FOSF AR SOL) Emniyetle kullanılabilecek yegane ilaçtır. 
Sih~t vekaletinin reımi nıhsatmı haizdir. 2391 

Zayiler 
Ankara belediyesinden 16. ıo. 1937 

seneetnde alm1' olduğum çift ath ara-

bamın 129 sayılı numarasını kaybet
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Aders: Altındağ mahallesi 736 nu· 
mara Erzurumlu Kamil Oğlu Riza 
Karabulut 2377 

3963 sayılı kooperatif hisse senedi
mi kaybettim. Yen isini alacağımdan, 
eskisinin hükmü kalmamıştır. 

Maliye Vekaleti Kefalet Sandığı 
kalem tefi Sırrı Erim. 2379 

Zayi - İstanbul ithalat gümrüğünün 
302 numaralı ve 8.4.928 tarihli b eyanna 
meye aid 319 lira 60 kuruşluk 16949 
numaralı 9. 4. 928 tarihli irad makbu
zunu zayi ettim. 

Döviz işlerinde kullanılmamak şar
tiyle yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. Petro Sagredo 
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imtiyaz sahibi ve Baımuharriri 
Falih Rıfla ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

YENİ 
BU GON BU GECE 

Neı'e - Eğlence ve Kahkaha 
Fi 1 mi 

KOCAMIN iŞi ÇOK 

Fransızca sözlü nefis komedi 
Bat Rollerde 

Krem Balsamin 
Kumral, Sarqm. Eamer her tene tenfutC eden yegine aıhıbl k·na,_. 

terdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sivilceleri kimilen izale eder. Yanm 
aaırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları aüıht giizeMik 
kremleridir. 

KREM BALSAMlN 4 ŞEKİLDE TAKDiM EDiLiR 
1 ·- Krem BallBID.İn yaflı, gece için pembe renkli 
2 - Krem BallBID.İn yağıı.z, gilndilz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balaamin acı badem. gündilz için beyaz renkli 
4 - Krem Balıamin acı badem. gece için, pembe renJdL 
İN'GİLİZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, lstanbal 

Yeni Gelen 

KARNOZSY - KISS 
Orkestroau iıtirikiyle 

ilk aile di.ne-dansan cumartesi akıam1 

Tel.2038 m~salar1nızı evvelden tutunuz 

KARPİC 

SİNEMALAR HALK 
........... - -- -- -.- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

BU CON BU GECE 

Çelik Kale filminin unutulmaz iki 
yıldızı 

Vera Koren ve Victor Francen'in 

HERKESiN KADINI 

Franaaca sözlü muazzam bir dram 

MlRNA LOY - WİLLIAM POWEL - -- -- - · Seanslar: 2.30 • 4.30 • 6.30 Gece 21 ele 

Saat 1 de talebe matinesi 

-1 
2.45 - 4.45 - 6.45 Gece 21 de 

Bugün saat 1 de talebe matinesi 

- -- -- -- -, ..... r' 
"' ID ... 

-Yangın, hayat, otomobil, cam sig.ortal-arı 


