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Çocuk haftasının ilk 
günü çok neşeli geçti 

Halkevinde bir tören yapıldı 

23 nisan 
1920 

' Hakimiyetin, millet eline geçişi. 
nin on sekizinci yıldönümü, dün An
karada çok canlı bir törenle kutlan. 
mııtır. 

Yazan: Kemal ONAL 

1920 nisanınm 23 ünde Anka
ra' da ıördüklerimizi tamamiyle 
--.-..-'-. ~-a -
ra o günü bir daha yapmak, ol-
dukça zor. Ankara'nm epeyce a
lıştığımız kalabalığı, o günün ten
halığını güç tahmin ettiriyor. 
Genişleyen caddelerin yeni ve 
büyük binalarla aldığı şekillerse, 
hafızamızdaki basık ve dar so
kakları her gün biraz daha ıilik
leıen müphem bir rüya haline 
getiriyor. 

23 nisanın çocuk haftasının ilk gü
nü olması, Atatürk inkılabının en bü
yük nasibeaüıi alan yarınki neslin he
yeoan ve aevincile karl§Uak ba§P1re 
fevkal&de günlere ııa. bir çehre ver. 
mi§ti. Bütün fChir, ba}'l'aklarla. dıo
nanmıştı. İnkılabın kurduğu mU.esse -
seter ve hayat kendine nizam ve yaşa-
- • , . -••J-. ... • s•• 
borcunu ödemefe huırJanmıtlardı. ... 

Tören Ulus meydanını dolduran 
binlerce gencin söylediği istiklal mar. 
şile başladı. 

İstiklal marşından sonra, Çocuk E -
sirgeme Kurumu reisi Kırklareli me • 
busu Dr. Fuad Umay şu güzel konuş -
mayı yaptı: 

"- Aziz inkılib çocukları; 

~ 

Başbakanımız ve 
Dr. Aras lstanbulda 

İstanbul, 23 (A.A.) - Bapcki.1 Ce- .--------------
15.1 Bayar ve Hariciye vekili Dr. A:raa. 
beraberlerinde maiyetleri erkanı oldu
ğu halde huauai trenle bu sabah Hay
darpaşaya muvasalat e~ler ve istas
yonda vali ~ belediye reisi B. Uatün
dağ, 18tanbul ve merloez komutanlacı:, 
emniyet direktörlüğü erkanı, mali ve 
i.lrtmadi müeaacaeler direMörleri ye 
da.ha pek çok zevat tarafından karfı
lanml§lardrr. 

Aakcc ~ pol.iıs krtaian ibtitam ra
mini ifa ctmif, mrzıb istikW marpıı 
çalmiftxr. 

Bugün İzmite kadar bi4' tetkik gezi
sine ?kaz\ SOO üniversiteli ~eoç Hay
c:IUtıwtı eh Ba..,..._.., karfd#wne•JD
da hazır buluDIDUflar ve tıemhitraıt 
yapcmflardır. 

B&JVekil ile Hariciye vekili kendi
lerini kar,ılryanlarla beraber Haydar· 
paşadan Akayın Heybeliada vapuruna 
bimni9ler ve İatanbula g~iflerdir. 
Heybeli vapurunun limana girişi, li -
manda bulunan bütün vapurların dü
dük &e&leriyle selamlanmlftrr. 

Vekillerimiz, tstanhulda ka1acaklan 
müddet zarfında ikamet edecekleri 
Perapalaa oteline inmişlerdir. 

Öğleden sonra saat 13 de B. Ceıat 
Bayar beraberinde Hariciye vekili B. 
Dr. Aras olduğu halde Taksim stad
yomuna giderek a6keri mekteblerin 
spor şenliklerinde hazır bulunmuştur. 
Şenlikleri sonuna kadar takib eden 
Başvekil gençlerimizi takdir etmif-

Ulus müesseselerinin yeni direktÖlli 
Nureddin Ki.mil Suner 

1920 nisanınm 23 ünde en bü
yük heyecanı tattrk. Aradaki on 
aekiz yılı, birçok büyük hadisele
rin hazan sert hazan da ıevk ve 
inıirah veren akıtı içinde geçir
dik. latırabların en ağınndan kur 
tularak saadetin en yükseğine 
erittik. Yıkık ve peritan manza
ralardan sıyrılarak mamurluğun 
ıen yüzüne kavuştuk. Geri bir kı
yafetten medeni bir şekle dön • 
dük. Bütün bwılarm üstünde en 
büyük değiıiklik kafalarımız
da, kalblerimizde oldu. Elemle 
geçmesi mukadder saydığımız 
hayat için yeni parolamız nete 
içinde çalıımadır. Kalblerin he
Yecan kaynağı da milli varlık. 

Büyük Millet Meclisinin açıldığı, 
yeni .Türkiyenin Büyük Şef Atatürk
ün feyizli elilc ilk temeli atıldığı, 
halk saltanatının kurulduğu 23 nisanı 
bugün sevinçle, saadetle yaşıyoruz. 

Her biri bir millet için iftihara değer 
inkılablar doğuran bu mesud günü ay
nı zamanda sizin bayramınız olarak da 
kutluyoruz. Ulusun temeli olan sizle
ri inkılablarımıza yakışır çağda yetiş
tirmek, sağlık, kültürel durumlarınızı 
yükseltmek gayesile kurulmuş ve bu 

Dün töreni seyreden sevimli yavrular lerdir. 

A vrupada tahsil görmüş' ve uzun 
müddet 1ş Bankasında muvaffakiyetle 
çahırnış olan pek kıymetli arkadaşı.. 
mız Nureddin Kamil Suner matbaa ve 
gazetemiz muamelelerini idare etmek 
üzere, parti yüksek makamı tarafın

dan, müessesemizin tam salahiyetli 
direktörü tayin edilmiş dün Geıiel 
Sekreter Bay Şükrü Kaya tarafından 
gazete ve idare arkadaşlarımıza tak
d;m edilerek bilfiil işe başlamıştır. 

Kendisine gazete ve matbaamıza men· 
sub bütün arkadaşların tebrik ve tıe. 
mennilerini sunarız. 

Bütün bu değipneler bizde o 
IÜnü tahayyüle imkan vermiyor, 
daha çok bizi vakıaları uzaktan 
olsun tahlile sevkediyor. Halbuki 
23 nisan 1920 de Ankarada bu
lunanların o günü ya§&lllası ken· 
dileri için büyük bir zevk oldu
iu kadar baıkalarma kartı da 
Yapılması elzem vazifedir; bunu 
hafarmağa çahtalım. 

••• 
23 Nisan 1920. 
Gün cuma. Öğleden sonra sa

at 2 ile 3 arası. Karaoğlan cad
d~sinden şimdiki C. H. Partisi 
~ınasına doğru bir kafil iniyor. 

n ~nde siyah redingotu ile Bü
l'iik Şef. Ağır adımlarla ilerli
Yor, arkdakiler onun metin yürü
~tüne ayak alıttınyor. Etrafta 
halk, büyük kafileyi sessiz bir 

Ufu ile uğurlayor. 
l Ankara ıokaklarmda son gün
erde sayııı artan bir zümre var

d.~. Bunların hatlarında sırması 
b~külmüt veya tepesi de deriden 
ır kalpak, sırtlarında haki bir 

~ket vardır. Kıravab da kendi 
l\!'Inatından renkli bir gömlek 
R'•Yerler. Kilot pantalonlannın 
altında örme bir çorab, nadiren 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

mesud günün ışıklarından feyiz alarak_ I_ -
çah§nW!ına devam etmekte bulunmuş M k b• • 
o~an kurumumuz bu yüksek yurd da -ı ısır a ınesı 
;~~~.I muvaffakiyetle ileri götürmek· istifa etti 

Biribirinden ayrılmıyan 
iki kelime 

Çocuk, yurd. Birbirinden ayrılma

yan ve birinciye verilen ehcmiyetle 
ikincinin yükselme derecesi belli olan 
iki mukaddes kelime. Türklüğün yük
selmesinde birinci rolü oynayan ço. 
cuk, büyük kuvvet, sana verilecek ehe-

(Sonu 8. inci sayfada) 

Dünkü spor 

Kahire, 23 (A.A.) - Röyter ajansı 
muhabirinin emin bir kaynaktan öğ
rendiğine göre, Başvekil ~uahmut Pa
şa, kabinenin parlamento ekseriyetini 
teşkil eden grupları daha iyi temsil e
debilecek bir hale getirilmesi hakkın
da kendisi tarafından yapılan teklif
ler üzerine sarayla arasında çıkan an
laşmazlıık neticesinde istifa etmi,tir. 

hareketleri 

Dün Ankara ve lıtanbulda zengin spor hareketleri olmuıtur. Şehrimizde 
Güneı Harbiyeyi 2 - O, lıtanbulda Şiıli Förat Vie~ 3 • 2 ~tlenfir. 
Bütün tafsilib 7 inci sayfamızda bulac akymz,. 

Zelzele mıntakasında 
devam etti, 

zayiat yoktur 
Sarsıntllar dün 

nüfusça 
fakat 

Zelzele mıntakasından gelen haber
lere göre sarsıntılar devam etmekte
dir. Fakat dünkü sa.n;ıntı, aynı mınta
kada tekasüf ettiğ.i için yeniden ka
yıplara scbeb olmamıştır. 

Köş.ker nahiyesinin zararları henüz 
belli olmamış olan köylerinde insan ve 
ev kayıplarının tesbiti üzerindeki ça
lışmalara devam edilmektedir. Bura
larda tedbirler alınmış ve halk, Kızıl
ay tarafından gönderilen çadırlara 
yerleştirilmiştir. Bütün yardım teşki
latı seferber vaziyettedir. 
Açıkta kalanlar, Kızılayın gönder

diği çadırlara yerleştirilmişlerdir. Yi
yeceği olmayan köylere kamyonlarla 
ve muntazaman yiyecek gönderilmek
tedir. Gelen haberlere göre, yeniden 
ölüm vakaları kaydedilmemiştir. 

Mütehassıalar zelzele mahallinde 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Acı bir kayıp 

Kayseri mebusu 
B. Veli Yaşın öldü 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Kayseri 

mebusu B. Veli Yqın bugün şehrimiz
de vefat etmiştir. Cenazni yarın Maç
kadan kaldırılarak Maslaktaki yeni 
mezarlığa gömülecektir. 

•** 
Dün gece ölümünü teessürle haber 

aldığımız B. Veli Ya~n 1894 yılında 
doğmuştur. Mühendis mektebinde o
kuduktan sonra memleketi olan Ça
nakkalede bir müddet çiftçilikle mc~ 
gul olmuJ. sonra Çanakkale belediye 

--------------- ı reisliğine seçilmitti4'. Daha sonra C. 
H.P. Çanakkale batk&nhğına intihab 
edilmi§tir. Bu vazifede iken son dev -
rede de Kayseri mebusluğuna seçil-

Gazetemize hGr ne münasebet
le yazı ve mektub gönderenler, 
ıoyadlannı kull~nmalıdrrlar. ''U. 
luı" bundan sonra soyadı ile ta
manllanmıı olmr,,an isimleri neır 
ebniyec:ektir. 

mişti. 
B. Veli Yqın, Çanakıkale mebusu 

B. Şükrü YaJının biraderidir. Evli ve 
üç çocuk babasıdır. İyi ahlakı ile ken
disini muhitinde sevdirmit olan mebu
sumuzun ölümU derin bir teeeeür u
yandırm,.tır. ULUS, merhumun ke
derli ai1nine ve milıete-...ıı diler. 

Fıkra 

23 nisan nesli 
Dün bütün Türkiyeyi cumhuriy« 

nesli kapladı: Ankara'nrn cadde ve 
sokaklarım dolaşırken, bayram se
vinci ile koşuşan binlerce vatan ço
cuğundan hiç birinin 1920 nisanındı. 
henüz doğmamış olduğunu düşünü
yordum. Düşününüz, o gün dünyaya 
gelmiş olanlar, şimdi 19 yaşındadır
lar· askerlik, devlet ve millet hizmet• 
lerlnin eşiğindedirler. 

En eski hatıraları cumhuriyet tari
hinin içinde olan, Atatürk'ün inkılab 
davası ile y!izdeyüz yuğrulmuş olan 
bu genç nesil, ne bin, ne on bin, ne 
yüz bindir. Hepsi yalnız istikbale, 
şerefli ve mcsud Türkiye cennetine 
doğru bakıyor. Hiç birinin ruhunda 
mazi hastalıklarından hiç biri yok: 
Bilakis hepsi Atatiirl.'ün in~Jısrnı ta
mamlamak hasreti ile yanıyor. 

Bu nesillerde inkılfıb davfısı, kökle
ri en derin şuur katlarrna inmis olan 
bir irade olarak tekevvün ediyor. 
Bunlar yalnız tezadsız bir rejimin sa
kin ve temiz havası içinde değil, mil-
11 kültürün her türlü esaret ve taz
yiklerden kurtulmus Jıürriyeti içinde 
yetişiyorlar. 

Bizi on sekiz sene ya~landıran bu 
geçen zamanın hüznünü, bütün Tür· 
kiyeyi dolduran genç nesmerin şevki 
ve emniyeti gideriyor: 23 nisan milli 
hakimiyet bayramı ile çocuklarımız 
arasında hususi bir rabıta kurmakla 
l»-İpi .ıım,n. - Fatay 
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E iÇTEN, DIŞTAN j 1 Rakamlarla Türkiye Etibank ve M. T. A . ~ 
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Maddeleşen zeko 
Bu yıl 10.869 çocuğa 

elbise ve kitab 

dağıtlllyor 

Şehirlerimizin çehreleri Umumi heyet 936 mali yılı 
h!:·~~:ı!:: .. t:;~:=ı:; büdçelerini tetkik ve tasvib etti 
Bu rakamlar, §ehirlerimizin çehrele-

Gören, anlıyan, arayan, bulan ve yaratan kuvvet: Zeka ... Her kuv· 
vet gibi o da varlığını göstermek için maddeye muhtaçtır. Yine bir iç ve 
dış meselesi, yine bir şekil ve esas davası karııımclayız. Zekarun mad
deleşmiş şekilleri, lisan ve edebiyattan fabrika ve tekniğe kadar bütün 
insan yapılarında görülür. Görülmiyorsa, hemen hükmedebilirsiniz ki, 
orada insanlığın izi yoktur, ve orası, ölü bir aemaVi cirmin her hangi kı
tasından başka bir şey değildir. 

rini teabite yarayacaklardır. Kamutay Büdce, Divanı Muhasebat, lktıaad ve Maliye encü-
Bu bakundan tehirlerimiz, birbiri- menlerinden mürekkeb olan umwni heyet, eveli gü~ t?pla?ar~ 

ne hiç benzemiyen hususiyetler g&- Eti Bank ve Maden Tetkik Arama Enıtitüaü ile elektrik ıtlerı etüd 
terirler: Bazılarmda yüzde on olan idareainin IOn mali yılı hesablarmı ve faaliyetlerini tetkik etbir mealek nitbeti, diğerinde mNela 
yüzde 80 dir. Mesela 60.130 olan Bi- mittir. 

Maden Arama Enstitümüzün erittiği madde, Demirdağ halindeki 
T ürk zekasının yeni bir hayat kazanında su haline gelmesinden sonra 
yeni hayat kalıplarına dökülmesinin remzidir. T opraklamnızcla demir 
şimdiye kadar yoktu. Çünkü bir ıey var demek, onun varlığından bizim 
haberimizin olması demektir. Hatti bu kadan yetmez, bizim o §eyden 
faydalanmamız da lazrmdır. 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Boledi
ye hududları dahilindeki resmi ilk o
kullarda bulunan 57.653 çocuktan 14 
bin 526 sının yoksul ve yardıma muh
taç olduğu tesbit edilmiştir. Bu müna
sebetle, İstanbul ilyönkurulu ilk okul 
yokaul çocuklarına yardım birliği ço
cuk.lara yapılan yardunlara bir kat 
daha hız vermiş.tir. Geçen ders yılı ba
tında okul himaye heyetleri ile diğer 
hayır müesseselerinin ilk okullarda 
besledikleri ve yardım ettikleri tale
benin sayısı 7725 e yakındır. 

lecik erkek nüfusundan 31582 ai, yeraltı aervetlerimizin meyda- rer elden geçirilmiş, galeriler temizle
yani yüzde 52.5 iu toprak mahsulle- na çıkarılarak milli sermaye ile nerek açılmıt ve istihsal yapacak hale 
rile mefglll olmaktadır. Buna muka- lk . bol gelmiş.tir. Bundan sonra yeni tesisler
bil, 457.343 olan latanbuhm erkek itletilmeıi ve mem e~ı~ ~ le istihsali modernleştirilen madenden 
nüfusundan ancak 50505 i, yani yüz- enerjiye kavuımuı gıbı, uç ana saf bakır istihsaline ba§lanmıştır. Se
de 11 i toprak mab.sullerile uğrq. davimızı halletmek için kurul- nelik istihsal 2000-2500 ton arasında
makta.dır. Ara.ela yüzde 40 dan faz- mut olaın bu müeueselerin IOn dır. 
la farlı vardır. Bir batka miaal da- mali yıl içindeki çalıımalan, ge- Keçiborlu kükürdleri 

Bugün Türkiye'de diğer madenler gibi demir de vardır. Onu bulduk, 
çıkı:ırıyoruz, eritiyoruz; ondan hayatmıız için lüzumlu vasıtalar yara!: 
mak yolundayız. "Oqandan iğne gelmese vücudumuz çıplak kalır) .. 
diye ah ettiğimiz zamanları düıünüyorwn da, bilmem kaç yüz kulplu 
kazanlarda gülle döken atalarımızın duyduğu ıevinçli helecanlan bu
gün içimde tekrar canlanmıt buluyorwn. 

ilim ve teknik, ruh ve madde, iç ve dıı ... Bunların biri ileride ise di
ğeri geri kalamaz. Mütevasıl kaplarda sular, bqka başka seviyede bu
lunamazlar. Kemalist Türkiye, bu muvazeneyi kqfetmiş ve onu ger
çekleştirmeye batlamıştır. Medeniyetin hiç bir sahasında arkada kala
mayız. Onun düsturu ve miyan ıudur: 

11 aylık bir çalıftllCl sonunda İstan
bul ilk okullarında bakılan çocukların 
sayısı 7725 den 10869 a yükselmi§ ve 
her kazada yoksul çocuklara yapılan 
elbise, kitab ve aair yardunlar geçen 
yıllara nazaran çoğalmış.tır. 

ba. Ankarada 272.842 olan el'kek rek rakam ve ıerek hadiae halin
nüfuatan 107.065 i, yani yüzde 39.2 de olarak, cidden muvaffakıyet
si toprak mahaullerile ujrqmakta- li neticeler vermit bulunmakta
dır. lzmirde bu ni.bet, 89.960 raka- d 

ır. 
mile yüzde 29 buçia diifüyor. 1936 mali yılı, 1935 aeneıi mayı.sında 

Ağrı nlayetinde aanayile ve kü- kurulmuı olan Etibanıkın; kurul uf, or
çük aanatlarla uir&f&D vatandq sa- ıanuasyon ve kıemen faaliyetle geçen 
yıunm bütün nüfuaa olan ni.beti birinci senesidir. Toprakaltı itlerinin 
yiizde 1.8 dir. latanbulda bu nisbet ~n büyük hususiyeti uzun .zaman iste
yiizde 17.7 dir. Ağrı Yilayetinde en- mHidir. Buna rağmen Etibank, ilk 
düstri ve küçük sanatlarla ufratan- aenesini gelecek yı.llarm yüksek veri
larm aayıaı 297; lstanbulda 80844 mini anlatacak kadar muvaffakiyetle 

Maddeye zekamızı vermek ve zekayı macldelqtirmekL .. 
Haaan Ali • Yücel 

141 ilk okulda himaye heyetlerine 
20.895 azi yazılmış. ve bunlar bir yılda 
43.365 lira toplayarak bu suretle 10 
bin 869 çocuk bakım altına alınmıttır. 
Birliğin cemiyet merkezinde himaye 
heyetlerine 6.041 lira değerinde gıda 
maddeleri tevzi e<lilmiş ve ayrıca 23 
niaan bayramı münasebetiyle muhtelif 
kazalardaki yoksul çocuklara 4211 li
ra kıymetinde 1610 parça elbise dağı
tılmıJtır. 

tür tamamlanmıı bulunmaktadır. 
Mesleklerin claiıhımda, tebirlerimi· ••• 

zin top!'ak ve ildim vaziyetleri, geçin- Bankanın maden ifletmesi itinde 

Genç yedek subaylar 
me kaynaklan, imkan n vasıtalar ilk kazma vurduğu yer, Cıulemandaki 
müeaair olmaktadll". Yeni kurulmak- krom madenidir. 
ta olan devlet endüatriai, küçük &a• Banka idare heyeti, bu mad~nin ku
natlar ve saire gibi her muhitin ken- rulacak bir anonim şirket eliyle idare
dine mahsus olan huauai çalıtma te- sini muvafık bulmuş ve bu işletme 15 
killeri, nüfusun it zümreleri üz-rin - ikinci teşrin 1936 tarihinden itibaren 
de ayn ayn birer amildir. Şu miaale şark kromları Türk anonim şirketi a
bakınız: Erzurumcla 189.399 erkek diyle çalışmaya baılamıştır. gençlere dün Mektebi bitiren 

törenle diplomaları verildi 
Üniversitelilerin 
lzmit ziyareti vardır. Bunun yalmz 144 Ü yani 19 mart 1936 danberi faaliyette bu

binde biri e• iktiaadiyab ,.. f&hai lıman madenden, banka, '1rketin ku
bizmetlerde Yazife gönnekteclir. Bu- ruluşuna kadar 6796 ton ihracat yap
na mukabil lstanbulda 7738 erkek, mıt bulunmakta idi. Şirket 936 sonu -
Yani nüfusun yüzde 1.7 aİ IMı İfle na kadar ihracatı 9000 tona çıkarmış
ufraİmaktadır. Bir de kadınlan- tır. Gümrüklerde tayin 

ve terfiler 
Açıktan Fazıl Aybar İstanbul an

bar memurluğuna, İstanbul anbar me
murlarından Ziya İstanbul manifesto 
memurluğuna, İstanbul memurların
dan İsmail, Salfilıaddin, manifesto me 
muru Enver, memurlardan Ayfe, HL 
mid, Celal, Hayriye, Hüseyin, Hüanü 
ve Nuri İstanbul anbar memurlukları
na, İstanbul memurlarından Ali, Refi
ka, Veli, Münir, Rauf, Sabri, Orhan, 
Cemal, Mehmed, ŞUkrU. Zeki, Necib, 
Hamdi, Kemal ve açıktan Nihad tstan 
bul muhasebe memurluklarına, Sam
sun muhasebe memuru Bekir İstanbul 
muayene memurluğuna, İstanbul mu. 
ha9Cbe memurlarından Niyazi, Naci, 
Nejad, İzzet, Galib İstanbul bapU
dürlük memurluklarına, lstanbul me
murlarından Melfilıat, Ali Rıza, Cavi
de, Nizameddin terfian aynı vazifele.. 
re, Trabzon muayene memuru M uhar
.rem Mersin gümrük muayene memur
luğuna, Küllük başmemuru Ahmed 
Çobanbey baımemurluğuna, Diyarba
kır muayene memurluğundan açıkta 
İrfan Çobanbey muayene memurluğ~ 
na, Van ihtiyat memuru Mahmud Rı
ze muayene memurluğuna, latanbul 
batmüdürlüğü muayene memuru Mu -
zaffer, lslahiye, Mazhar Kapukale 
muayene memurluklarına, Anteb mu
hasebe memuru Ali Rıza Mardin mu. 
hasebe memurluğuna, Kapukale me
muru Sabih Edime veznedarlığına, 
Anteb muhasebe memuru Haaan İz
mir idhalat gümrüğü muayene memur
luğuna, Zonguldak muhasebe memuru 
Emin Antalya muhasebe memurluğu -
na, Antalya muhasebe memuru A
rif Zonguldak muhasebe memurluğu. 
na İstanbul anbar memuru Salihad
di~ Tavaklı memurluğuna, Islahiye 
veznedarı Şevket Anteb veznedarhğı
na, İstanbul muayene memuru İaa, E
dime muayene memurluğuna, Ayva -
bk muhasebe memuru Vehbi Ayvalık 
veznedarhğına, Trabzon memuru Hil • 
aeyin Rize muhasebe memurluğuna, 

Rize muhasebe memuru Şükrü Gire
aun muhasebe memurluğuna, İzmir 
idhalat memuru Rükneddin Ayvalık 
muhasebe memurluğuna, Anteb muha
sebe memuru Mazhar Çobanbey muhL 
sebe memurluğuna, açıktan Havva İz
mir idhalat gümrüğü memurluğuna 

tayin edilmişlerdir. 

Sürgiin cezalarının yerleri 
i3azı mahkemelerce kaçakçılık su

·undan dolayı sürgün cezasına mah
~ . 
ktlm edilen phııların iktisadi vaziyetı 
müsaid olmıyan yerlere gönderildik • 
kri için sıkıntı çektikleri anlaşılmıt -
tır. Bunun için sürgün yerini tayin 
hususu mahktlmların isteğine bırakıl
dığı ve bilhassa gelirsiz auçlular 
için iktisadi vaziyeti müsaid ve it im
kinı bulunan vilayet ve kaza merkez -
!erinin sürgün yeri olarak tayini mu -
"nf ık olacağından o suretle muamele 
yapılması hususunun alakalılara tebli
ğini adliye vekileti tamim etmiftk, 

lstanbul, 23 (Telefonla) - Yedek 
subay· okulunun bu devresini bitiren 
1800 e yakın ıenç bugün törenle or
duya iltihak etmi9tir. 

Sabah saat 8,30 da talebeler Harbi
yedeki okulluından sıkarak Taksim 
meydanına gelmitlerdir. Gençlerimizi 
Taksim meydanında binlerce kişiden 
milre-kkeb kalabalık bir halk kütlesi 
kar§ılamıı ve coşkunca alkı§lamııtır. 
Talebeler Cwnburiyet ahi.desinin et
rafında yer almıtlardır. Törene iatik
lil harfiyle baflanmıt ve 1800 ıenç 
istildil m&rfınl bir aiızdan .c>ylemit
tir. 

İzmit, 23 (Telefonla) - Bugün teh
rimize latanbul Universitea.i talebele
rinden mUrelrkep 500 kitilik bir kafile 
gelmittir. Gençlerin batında Univer
aite rekt8rU B. Cemil Bileel ve hukuk 
fakültesi dekanı B. Ali Fuad bulun
maktadır. 

Üniversitelilerimiz İzmit istasyo
nunda vali B. Hamid O.kay, amiraller, 
generaller ve binlerce halk ve talebe 
tarafından kar,ılanmJltır. Gençler i•
taayondan doğruca Atatürk beyıkeli
nin bulunluiu Cumhuriyet meydanı
na gitmlf, AtatUrkUn heykeUne üni
versite adma bir çelenk koyduktan 
sonra Z3 n1un 1-JTamına iftirlık et
mi tel' ve heyecanlı tezahUnıtta bd11.m-

mızdan rakam verelim: K.astamo • Guleman maden mevkiiyle şimen
nuda 100 kadmm 60.2 si toprak diferimizin geçtiği Ergani arasında 
mahsullerile ujrqll". lstanbulda yüz 22 kilometrelik çok bozuk ve arızalı 
de 3.7 si.. yol; nakliye bahahlığı dolayısiyle ma-

Vatandatlarm görclülderi it saha- liyeti yükselttiğinden, banka, 18 kilo
aı kadar tehirlerimizin içtimai çelı- metre uzunluğunda bir hava hattı kur
relerini belirtecek miyar azdır maya teıebbüe etmit ve may• 937 so

Okulun bu devre mezunlarından B . 
LUtfi arkadqları adına heyecanlı bir 

hitabe söylemiştir. Lütfiyi diğer' 
genç bir zabit takib etmiştir. Hatib -
ter sözlerinde türk gençliğinin mem
lekete ve AtatUrke bağlılıklarını te
barüz ettirmitler ve alkıılanmıtlardır. 

Buradan ıene alayla .ve İstanbul 
komutanlığı önünde de kıaa bir müd
det durduktan sonra okula dönülmüş.-
tür. 
Öğle yemeğini okullarır~da yiyen 

genç zabitlerimize öğleden sonra tö
renle diplomaları dağıtılmıttır. Bu 
devrenin birinci, ikinci ve üçüncüsü 
ne kıymetli birer aut hediye edilmit
tir. Bundan sonra ordunun genç ele
manları kumandanlarının huzurunda 
and içmitlerdir. 

Gece okulda güzel bir müsamere 
tertib edilmiı ve gençler geç vakte 
kadar nete içinde tahsil devrelerinin 
son saatlerini yaşamıılardır. 

Holanda heyeti memleketine 
gitti 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Holan
dalı arkeoloji heyeti bu sabah hu•uai 
tayyarelerile Yetilköyden Hollanda
ya dönmilılerd.ir. 

muşlardır. 

İı.mit halkevi Universiteliler ,erefl
ne bir çay ziyafeti vermi' ve muhtelif 
eğlenceler tertLb olunmuştur. 

İzmit muhtelit takımı ile de gençler 
arasında bir futbol maçı yapılmıı. ma
çı izmitliler 1-3 kazanmıtlardır. Bun
dan ıonra miaafirler İzmit klğııd f ab
rikuını ıemıi,lerdir. Fabrikada ken
dileri~ etraflı izahat verilmi,tir. 
Bundan sonra da gençlere İmıitte bu
günden itibaren intipra ba91ayan Kar. 
fez gueteainden birer nu.ha dafıtıl
mıştır. 

Universlteliler akş.am aynı co9kun 
tezahüratla latan.bula uğurlanmıılar-
dır. 

Türkiye lı Bankası 
A. Ş. den 

Bankamızın telefon numaralarında 
yapılan deiitiklik aş.ağıda göeteril
mittir. Bundan sonra mezkur numara
ların kullanılmasını rica ederiz. 

1365: Genel Direktör. 
3454 ili 3458: Telefon santralı. 

X D.ahlliye Encümeni 25-IV-1938 
puartnl ıUntı .. t 10 da toplMecak-
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Yurdda yağmurlar devam 
ediyor 

DUn ,ehrimizde bava bulutlu ıeç
mittir. Rib&lr batıdan dört metre ka -
dar hızla elllıittir. En dütilk ısı 9, en 
yüksek ıeı da 19 derecedir. 

Yurdda Eıe ve Karadeniz kıyıla
rında kapalı 'H yeryer yatıılı, Koeae
Unde kapalı, difer bölgelerde hava bu
lutlu ıeçmittir. 

24 saat içindeki yaiııların karemet
reye bıraktıkları su mikdarı Kütahya. 
da 28, Boluda 26, Zonguldakta 24, Ea
kişehirde 13, Konyada 9, Ankara ve 
Çorumda 8, diğer yağışlı yttlerde 1-7 
kilogram arasındadır. 

En dU1ük ıaılar sıfırın UatUnde, 
Karsta 5, Edimede 4 derecedir. 

En yüksek ısılar da Ellzıg, Siird 
ve Erzincanda 26, Adana, Malatya ve 
Diyarbakırda 28 derecedir. ıı 

nunda 18 kilometrelik bir havai hattı, 
tekniğin güzel bir eaeri halinde ta
maaılamıttır. Çetin bir tabiat ve ikli
me ratmen, bupn memleketin en u
sun ha.at hattı, on ay cibi tın .. bir uı
amnda bltlrilmf!fd.r. Qul...-ı•m ~ 
sek vasfı ve metalürji endüstrisine 
çok uygun ha.,aları olan kromu, dün
ya piyasalarında büyük bir rağbet ka
zanım19tır. Banka bugünkü i9letmeyi, 
senede 100.000 ton gibi mühim bir mik 
dar üzerinden tanzim etmi,ıir. 

Ergani bakın 
Memleketin madencilik tarihinde 

mühim bir yeri olan Ergani bakmnda, 
alman şirketinin aahib' olduğu yarı 

hissesinin hiikümet tarafından satın a
lınarak Etibanka devri ile timdiye ka
dar çahtrmkta olan ıirket verimli 
bir faaliyete bat}aml! ve bir buçuk 
milyon liralık yeni tesisler; Etibank 
tarafından teahhild edildiğinden ser· 
mayHi dört buçuk milyon lira olan 
tirketin dört milyon lira aerma -
yeai bankanın eline geçmittir. Geri 
kalan mikdarın tamamına yakm kısmı 
Türkiye İJ. bankuı ve pek a.z bir mik
darı da hususi ,alııslarda kalmıttır. 

Bugün bu madenin bütün noksanla
rının siparifi verilmif, inpat ve mon
taj itlerine faaliyetle devam edilmiş 
ve bu tesisler hemen hemen bitirilmi9-
tir. 

Kuvarshan bakır madeninde sene
lerden beri metrük ve balumeı.ı olan 
maden, izabe ve diğer tesisler birer bi-

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Bunlartlan birisi diyonnuı ki: 

D IJ ~ - Hırsızlık makaadiyle ıirdik. Fa-
Ü n • • • f~J ~ ~ katndeyükte hafif, pahada alır 

Dün miJ11 hfkimiy« b•yramı, O ll çalınacak bir te:r bulamadığmn için 
çocuk haftasının ilk günü idi: An- ::.ılı..: ':.oııllıı... 1' biç bir 197 almadan çıktık. 
karada baharın en ılık, en parlak bir 
ı n •M a a Yeıini andınyor. O hikayede de hır-

Bahçelerde çiçeklenen a~açl•rı; aam biri bir ıece bir eve girer; fa-
kırlarda açan ~içekleri dün Jlk de/a kat biç bir fey bulamadan çıkıp gi-
o/uak, görmek ve onlarda baharın kapamıı, bu yere birkaç damla alkol Çoğumuz Hindiıtan'm büyük faİ· derken..,. sahibi arkasından aeale-
ren6ini, •iirini aramak lüzumunu clökmüı, biraz aonn. erkek kelebekle- ri olarak Rabindranat Tagoru tanırız. nir : 

• r Halbuki milliyet'°' bincllil•, Tqor'u duymadım. rin bu damlalan emerek kafayı tut- ~ - Oilum, ben ıu körolası evde 
Çünkü dün phria aokalıları, on- tuldamıı, bir müddet uçamaclıldannı, cleiil, doktor lkbal'i eeverlerdi. sün qıimcla bir 19Ycilder lııulmm-

1.rd.n d•m 6Üzel, daha ·'ria ~~.k- drkl .. ·· tür" Tqor'un "Yani Ye diiaya" ilimli · zifiri branh~n • r yani sız anm gonmıı • bir ......: __ ..ı_ _ L- L--- aakalh yonun, sen seamın •• -!erle bezenmi~i: Hut•larının J/k Ş" ı · · ___ ._ 'nbikle ·nelen SÜ ........ Yanııır .... uu _,_ da bulabilin" ? 
~- • lü 

0
" enru ~..., 1 

" - ... i., "--'' dan zi•acle "dünya" he- ne m gününü kutlamak için süslü sus zen divan ıairleriyle pastoral man- s-- , .. ~.. 1 Benumi:ror ma? 
arabalarda dolaıan yavru/ar... zume ve menauJ"elerinde mutlaka bir aabma duyınuf, ditünmiit •e J'U• 

Onların cici glJ.ılerini gördük. ·-..ı, b" k ı bek b ı d .,. lü mqtır. Tavuk ve kaz 1 
çı~, ır e e u un unna., - - Doktor ikbal ise bütün ıiirini ten, onların ıakrak seslerini duy- zumlu Ayan "edebiyatı cedide" d-

duktan 'SOnra siçeği, kuıu ve kele- ler, bu hakikati bilselerdi, kimbilir, "yurd" un kqnülumclan alıyor .. 
beği aramaya ne lüzum vardı: kelebeği ne kadar öğerlerdi? milleti için :ruı:ronfa. 

Dün bahar, canlı çi~eklerin omuz- Bir milliyetçi ufatiyle bir t.qb 
larında ıehrin sokakl•rını dolaıtı: Doktor I kbal milliyetçinin öliiımiinct. aa du,..... 

Hepsine aeıeli ve bahtiyar balta. mm çok tabiidir. 
l•r dilerim. - T. I. Heyecana verdi glSnUllerl 

Heyecanlı biıleri ııönlümün: . 
Sarhoı kelebekler 1 Ben, o nağmeden milteheyyicım, 

Ki yok ihtimali terennümün. 
Ginol illllinde bir fran11Z hayn

nat lliminin tetkiklerinde •udıiı ne
tice ıadar: Erkek kelebekler, eekir 
nric:i çiçeklerin usarelerini ...... 
wilot olmaktan hotMm-ktadlrlar. 

Ginol, bana isbat ~ için bir 
..... ,...... .... IMkleri - ,... 

Bu ince duysulu nuıralar, büyük 
milli bind f&İrİ doktor ikbal' den türk
çeye çevrilmif ti. 

iki Avrupa üniversitesinden felse
fe doktora cliplor,ıasım almq " bir
çc)k ıiirler :raznu§ olm1 bu büyiik aa· 
İlin ölümiinü ...... alqorus. 

Ya1'us olnııyan hır.ıslar 1 

"Yavuz hırsız ev aahibı.ı.. .,astınrl" 
elerler. Fmt 1'&'"1'1 olmıym1 hınız. 
lar da sörülüyor. ~YYelki sün iki 
hınız Sirkeci'cle bir eve girmiıler, 
bütün odalara siriP çılamılar; fakat 
hiç bir te:r çat_..clrldan ıibi, ütelik 
bir de ymyı ele ftl'lllİfler. 

Alaylı iki ai;raaet meraklısı ko
DUfUJOrlanb ı 

- H ..... İmparatoru sene Cenev
...,._ murahhu ıöncleri;rommı l 

- H.ılMaki ac1amcaimn yoktul 
clüftiiii. Loqdrada aatm alclıiı evi 
aatbtı, hatta bu aebeble lqilterenin 
kendisine Milletler Cemiyetinden bir 
lllUf bqla,..caiı söyleniyor. Hal
böyle iken ne diye bu kadar masraf 
edip de murahhas yolluyor? Anhya
ımd'IDo 
-Anlı:rmmyaaık ... .... 1 Kum 

... celi,....- tank ....... mi? 

Bilhaasa memleket bağcılarının muh 
taç olduğu çok mühim bir maddeyi çı
karmak maksadiyle birinci sanayi pla
nı tatbiklerinden olarak kurulan Ke
çiborlu kükürtlerindeki SUmer bankm 
150.000 liralık hiueai banıkaya devre
dilmit ve isdhaalin bil.huea keyfiyet 
bakımından bacılık ihtiyaçlarına uy
gun vasıflarda ol.muma ehemiyet ve
rilmiJtir. Bunun fayıdalı neticeleri 937 
senesi satış kampanyamda görülme
ye baflanmıştır. 

Müstahsile vakit ve zamanında. 
ihtiyacı olduğu kadar ve mutavaasıt
ların ihtikirına meydan vermiyecek 
surette kükürt &at1'ını temin için hü
kümetin tayin eylediği fiatlarda satıl
mak üzere Ziraat baobkaaı tubeleri ve 
kooperatiflerile i'birliği yapılmıştır. 

Banka bu sahadaki çalışmasına ie
tihsalin daha ziyade rasyonelleştiril

mek ve blok kWcürt ihraç etmek üze
re yeni kararlar alnıııtır. 

İdare heyeti, 1936 malt senesine aid 
olan bu raporunda, 1937 yılına. aid o
lan faaliyetleri de izah etmektedir )ti, 
bunların mühim bir kısmı bugün ger· 
çekleştirilmiş. bulunmaktadır. 

Maden iflerimiz 
Umumi heyetin tetki.k ettiği maden 

tetki:k ve arama enstitüsünün 936 maH 
yılı raporunda petrol, maden ve deniz 
işleri izah edilmektedir. 

Bu se.ne içinde petrol arama saha
sında Mardin ve Müreftede sondajlar 
yapılmış; Adana, Trakya, Midyat ve 
diğer mıntakalarda ketifler yapılmıf-
tır. 

Maden arama ifleri.nde Keban simli 
kurşun madeni, Bolkardağ simli kur
ıun madeni. Sorpl t>Mır, Gümüthane 
alınalı ıru,._., KC1dttn H8-1 ılllb4iy._ooo 
l>atu molibci n, Cüınlif Jl=>•• ı.~ ciınli 
kurıun, Projman kurşun, Turhal anU. 
muvan, 'Göynüık antimuvan, Kütahya 
Seyiıdömer linyit; De ğirmiaaz linyiti 
Tavşanlı linyi.t, Bilecik linyit Yerköy 
linyit; Dumlupınar linyit madenleri 
üzerinde yapılan araftırmalar ve jeo
lojik tetkikler izah edilmekte, bu ma
denlerin kıymetleri ve yapılan ara9tır
maların neticeleri anlatılmaktadır. 

Maden arama iflerinde, memleketin. 
muhtelif mıntakalarına gönderilen 
prospektUrler, isimleri eaki kayıdlarda 
bulunmut veya yeni haber verilmit bir 
çok maden zuhurlarına bakılmıttır. 

Gezilen ve gözden geçirilen bu zu
hurlar, chemiyetlerine göre tasnif o
dilmiılerdir. Madenin muhtemel im
kanlarına dair yürütülen mütalealar 
ve bilhassa maden yatağı hakkında 

bir tasnif yapılmış ve neticede .zuhur
lar kıymetlerine göre bef kısma ayrll
mıştır. 

lstanbulda Piyale camii 
tamir edilecek 

Tezyin! ve tarihi kıymeti itibariyle 
fstanbulun müh.im sanat eserlerinden 
biri olan Kaaımpapdaki Piyale cami
inin evkaf idaresi tarafından eaa9b 
surette tamiri kararla,şmıttır. Tamir
lere yakında müzeler wnum müdüril 
B. Azizin riyaset edeceği bir mütehu 
sıs heyetin nezareji altında bqlaaa
caktır. 

Müzeler idaresi diğer taraftan Mah 
mudpafll türbesinin iç avlusuna ka
dar sokulan bir evin tapu vaziyeti tn 
bit ettirilmek üzere kadastro müdür
lüğüne müracaatta bulunmuş.tur. 

Müze idaresi türbenin bopltılmuı
nı istiyecektir. 

Yeni bir yapı ıirketi 

kuruluyor 
Haber aldığrmıza göre Emlak ve 

Eytam Bankası İdare Meclisi, yüı 

bin lira aermaye ile Emlak Bank yapı 
Limited ıirketi namiyle bir şirket 
tetkiline karar vermiştir. Bu şirket 
vatandatlara tedricen ödenmek sure
tiyle konforlu küçük evler yaptıra• 
caktır. 

İleride ,irket aennayesinin arttırıl
ması da diltilnülmektedir. Şirket ka
nuni muameleaini ikmal etmek üzere
dir • 
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Dörtler mi? Beşler mi? 

lngiltere ile l talya arasındaki anlaı
nıa imzalandı. İtalya ile Fransa arasın
da bir itilafa da arbk olup bitti naza
riyle bakılıyor. Fransız bqvekili ile ha
riciye vekili gelecek hafta Londrayı zi. 
Yaret edecekler t talya harici siyasetinin 
bu Yeni oriyantasiyonu, alman ve ital -
Yan matbuatının yazdıklarına ~öre, Ro
lna • Berlin mihverini zayıflatmamrfbr. 
Dört devletin kartılıkb münasebetle
rinde bir detant husule geldiği görülü
Yor. İngiltere hariciye vekili Lord Hali
fakı, 1 talya ile müzakereye giritilip gi
l'itilınemesi meaelesi etrafındaki müna
kaa.ı sırasında: 

- Entcmaıyonal rnüoasebetlerin bir 
aa.Fhasındaki gerginliği izale ediniz:; 
ber safhasını ıslah etmi§ olursunuz, de
ıniıti. 

Milletlerarası münaseebtlerinde ay
ı-t AYrJ safhaların biribirine bağlılğnm 
ifade eden bu hakikat bir defa daha te
harüz etti. Ve dört devlet arasındaki 
lnÜnasebctler de kıııa bir zaman için de 
olsa, böyle aaliih göriildüğü her zaman 
ıibi, bu defa da dörtler misakmdan bah
&ediliyor. Hatta Lehistan bunu kifi 
IÖrınüyor. Ve kendisinin de içine al~: 
t.ıc nüsakçılann beıe iblağ edilmesını 
iıtiyor. . 

Hatırlardadır ki dörtler misakı fik
ti tam bet aene evvel, Musolini tarafın· 
.. L~ '1 • ·· ··1 - ru·· Ve misak nihayet \&ClJ\ ı erı suru muı · 
hıayıs 1933 tarihinde imzalandı. Buna 
töre dört devlet-lngiltere, Fransa, 
ltaı;a ve Almanya - Kello"' miaskının 
Çerçevesi içinde sulhu muhafazaya ve 
PvtiUetler Cemiyeti hükümlerine uyıun 
hir tekilde muahedelerin tadiline çalıt • 
lllayı vadediyor. Avrupa içinde ve dı
!1t1da siyasi olsun olma~ın, her ~s~l: 
de nıü~terek siyaset takib etmegı .. bın
hirine kartı teahhüd ediyordu. Dortler 
llıisakının akdini ileri sünnekte 1 talya
~rt P-olitika manevrası, kollektif • hanı 
"•temini zayıflatmak ve Fransa ıle or
ta Avnıpndaki müttefiklerinin arasını 
llçınakb. Fransa da bu manevrayı anla
dı ve bir taraftan dörtler misakını imza· 
laı-ken, diğer taraftan da Polonya'ya ve 
küçük antant devletlerine, reviziyonun 
atacak Milletler Cemiyeti misakının 19 
"ncu maddesi çerçevesi içinde yapıla 
hileceği, yani kendilerinin reyi olma
dan bu yolda bir adon ablarnıyacağı 
hakkında teminat veriyordu. 

Dörtler misakı yürümedi. Esasen 
Musolini martta teklif etmit ve imz:aA 
tarihine kadar geçen iki ay içinde vazi· 

dik ~=-ti· İmzadan .onra da ta.-

Dörtler misakının bir hedefi ~ 
'1İlletler Cemiyetinden ayn olarak eski 
Avrupa konserini kurmaktı. Bu balam
dan misak imzalamnazdan evvel de bu
gün konser ihya edilmifti. Ama konser 
~enk içinde çalgı çalar veya çalmaz. 
O, baıka mesele Milletler Cemiyeti sis
temi zayıfladıktan ve büyük entemas • 
Yorıal meselelerin hususi müzakere yol
~ylc halline çalışıldıktan sonra arbk 
tılı:i Avrupa konserinin ihya edildiği 
'Öylenebilir. Eıki konserin itleyisi de 
böyle idi. Fransa Rusya'ya bağlı. lngil
~ Fransaya bağlı. Almanya Avuıtur'=Y' İtalya Almanyaya. ikili, üçlü, 

lta bazan dörtlü anlqmalar yapılır • 
~1• F akal nadir meselelerde konser a-
;nkle çalgı çalardı. Daima falso çalan 
~rkaç düdük çıkardı. Böyle bir konser 
"'l&ün kurulmuşa benziyor. Fakat bun
~ •Yn ve Fransayı Sovyetlerden ayır
tn&k ve Avrupa içinde ve dışında her 
~aelede elbirliği yapmak gibi bir mak
'-d güden dörtler misakının muvaffak 
011llası bugün için mümkün görünmü
t0r· Polonyanın konser azalığına ge
~ilce; şunu bilmek gerektir ki böyle bir 
d Otı~rde azalık hukuki olmaktan ziya• 
ele fılidir. Yani kuvvet meselesidir. Bir 
l' eyletin muvafakati alınmaksızın dün-
lln aid ehemiyetli siyasi ve ilctısadi 

lı'ıeıeleler halledilmezse, o devlet kon • 
~ dahildir. Kuvveti olmazıa, muahe
~ere dercedilecek en sarih ahkiim o 
~eti konser azası yapamaz.. Lehistan 
) lada iıgal ettiği geniş yere rağmen, 

llt"ı nüfusu ekalliyetlerden ibaret, do -
~sız, hatta denize mahreci bile ol
le:an bir mcınlekettir. Böyle bir mem
iç· et Avrupa konserinin azası olmak 

•n kafi derecede kuvvetli değildir. 
ti{ hlebiıtan dört aeneden beri, kollek
to) arıı sisteminin yıkılmasında faal 
de ?nanuftır. Fakat eğer bunu büyük 
eli~ etler konserinin kurulması ve ken
~n ~e. bu ıiıtem içinde faal rol oy • 
'l>atah11 •çın yapmışsa, yanıldığını anlı
'1 lır. Çünkü böyle bir sistemin de
~~. Lehistan ve o ayarda devletler 
d"rlar ıkınc~ planda kalmaya mahkum-

A.Ş.ESMER 

Bir tayyare rekoru 
di~;~~a, 23 (A.A.) - Resmen bil· 
A."u ıgıne göre, tayyareci Broadbcnt, 
l>rıe sturalyada Por - Darvin'den Lim
~es ~ay-;:are meydanına kadar olan 
l_t a eyı 5 gün 4 saat 21 dakikada 
'<l ett"k 
t~·· 1 ten ve bu suretle Bayan Bat-
ile ~n rekorunu 13 saat 54 dakika fark 
ll:ı ırdıktan sonra saat 22,SO de Lim
tir~ tayyare meydanına salimen inmiş 

, ·o-0 N YA H A B>EJt<L' -'E: R İ . . . - ' ·.'. -~ .. .,. . , ' ~ .· ,, 

F ranko kuvvetleri ileri 
harekete devam ediyorlar 

B. Hor Belişa Musolini 
ile dün ~onu_ştu 

Roma, 23 (A.A.) - B. Musolini B. 
Hor Belişayı kabul etmiştir. Kmc da
kika süren bu mülakatta Kont CiaJ;ıoı 
da hazır bulunmuştur. Son harekatta 

285 ölü ve 
İtalyan zayiatı 
27'iı yarah ! 

B. Hor Beli§S, BB. Musolini ve Ci
ano ile mülakatinden &0nra ~tbuataı 
yaptığı beyanatta tngiltereye dönün
oe İtalyada gördüğü cömert ve dosta
ne misafirperverliği arkadaşlarına bil
direceğini söylemiş ve ingiliz - italyan.ı 
anlaşmasına işaret ederek: 
"- Bunu yalnız metni dairesinde 

değil, bütün ruhu ile tatbik etmek is
tiyoruz . ., demiştir. 

İngiliz nazırı B. Musolini ile müla
katını unutmryacağını ilave eylemiş
tir. 

Alman müstemleke 
talepleri etrafında 

Kıra/ Zogo'nun nişanlısı 
Kontes Aponyi 

Kral Zogonun 
Düğününe 
hazırlıklar 

Fransaya sığınan lapanyol mültecileri 

Berlin, 23 (A.A.) - Fölkişer Be
obahter gazetesi, bugünkü n'üshasının 
bütün sayfasını Almanyanın Afrika
daki arazisinde sabık alınan müstem· 
leke ordusuna tahsis eylemiştir. Ga
zete, Almanya tarafından"vücuda ge
tirilen müstemleke eserini methet· 
rnekte ve 1908 de alınmr~ birçok fotoğ 
raf da neşreylemektedir. 

Belgrad, 23 (A.A.) - Arnavutluk 
kıralı Zogonun izdivacında hazır bu
lunacak olan birçok yüksek şahsiyet
ler Tirana gitmek üzere Yugoslavya
dan geçmişlerdir. 

Salamanka 23 (A.A.) - Umumi ka
rargahın tebliği: Kastellon eyaletin
de kıtalarımız, cenuba doğru ileri ha
reketlerine devam ederek Kiveri ka
lesini ve Abukager ve Kueva de Ven
roma civarında muhtelif ehemiyetli 
mevkileri işgal eylemişlerdir. Düşma
nın müteaddit mukabil hücumları tar
dedilmiştir. 

Gırnata cephesinde ileri hatlarımız 
bir seviy~ye getirilmiştir. 

Frankistfer Alyaga'yı aldılar 
Bilbao, 23 (A.A.) - Tortosa cephe· 

sinden bildirildiğine göre, hükümet
çiler bu şehrin rasathanesini t~ · 
men tahrib etmişlerdir. Frankıstler 
saat 18 de Alyagayı .zaptetmişlerdir. 

Olen iuılyanlar 
Roma, 23 (A.A.) - Resmi bir teb

liğe göre, 9 marttan 20 nisana kadar 
büyük Katalonya taarruzunda italyan 
JlÖOUllill&J"i.Dia. -v.iab: audur.:. 

Olü: 67 zabit ve 218 gönUllU. 
Yaralı: 458 zabit ve 2264 gönüllü. 

Karl§mazlık komite&iıide 

Paris, 23 (A.A.) - Pöti Jurnal ga
zetesi yazıyor: "Kor ben pazartesi gü
nü kar.tfmazlık komitesinin içtimaı 
esnasında Fransanm, İngilterenin ye
ni planını kabul ettiğini bildirecek
tir. Komisyonlar bir yandan gönüllü
lerin geri alınmasına nezaret ederken 
bir yandan da fransı.z hududunda kon
trol teessüs etmiş olacaktır. Muayyen 
bir müddet iç.inde mühim mikdarda 
gönüllü geri abnmadığı takdirde ko~
trolun otomatik bir şekilde duracagı 
tabiidir . ., 

Çekoslovakya Salamankaya 
bir ajan giinderecek 

Prag, 23 (A.A.) - Narodni Politi
ka gazetesi yazıyor: Sene b~ından 
itibaren Çekoslovakyanın frankist is
panya ile yapmakta olduğu müzakere
ler neticelenmek üzeredir. Çekoslo
vakya, general Franko nezdine, ekono 
mik ve ticari menfaatleri koruyacak 
bir ajan tayin eyliyecektir Bununla 
beraber Çekoslovakyanın, İspanyol 

meselesi karşısındaki hareket tarzı 
değişmiş değildir. Çekoslovakya, Lon 
dra karışmazlık komitesine karşı bağ
lı olarak kalan bütün küçük antant 
devletleri ile tam anlaşma halinde ha
reket eylemektedir. 

Pirene lıudııdıındaafman 
generali )·ok 

Salamanka, 23 (A.A.) - Radyo nas 
onat fransız hududundaki kuvvetle-

Y ' • l 1" rin kumandasını bır a man genera ı-
nin olacağı hakkında İspanyanın Lon_ 
dra büyük elçiliği tarafınd~n çıkarı
lan haberi kati surette tekzıb etmek
tedir. Radyo nasyonal, aynı zamanda 
fili kumandayı ele almak üze~~. İs
panyaya 70 alman subayı geldıgı ha
berini de yalanlamaktadır. 

Orta Avrupa tenis 

kupası maçlar1 
Belgrad, 23 (A.A.) - Dün öğleden 

sonra Zagreb'de Yugoslavya ile Ma
caristan arasında orta Avrupa tenis 
kupası maçı başlamıştır. . 

İlk partide yugoslavyah Kuluyevıç 
ile macar Dalos karşılaşmış ve parti 
2/6, 6/1, 9/7 olarak yugoslavyalr o
yuncunun zaferiyle neticelenmiştir. 
Dalosun damarı koptuğu için mütea
kih parti oynanamamıştır. Dalos der
hal oyunu bırakmış ve hastahaneye 
nakledilmiştir. 

İtalya ve Fransa arasında 
hazırllk müzakeresi başladı 

Bir harb çıkarsa 
İngiliz ve Fransız hükümetleri 

kumandayı birlestirmeyi düsünüyorlar 
Roma 23 (A.A.) - Kont Ciano Paria'ten yeni talimat almıt 

olan F~ maslahatgüzarı B. Blondel ile dün uzun bir mülakat 

yapmqtrr. . " l 
Öğrenildiğine göre bu mülakat pek ~mımı olmu~tur. }~!fa:· 

fransız müzakerelerinin yakında faal hır safhaya gırecegı umıd 
edilmektedir. 

Neler görj4tüler ? 
Öğrenildiğine göre Kont Ciano ile 

dün yaptığı mülakat esnasmıda Blondel 

Franaarun başlıca teklifleri olan şu nok
talardan bahsetmiştir: 

ı. - Akdcnizde statüko, 
2. - Şimali Afrikada italyan propa

gandası, 
3. - İspanya, 
4. - Franaanm Habeşistan<laki men

faatleri. 
Zannedildiğine göre Kont Ciano 

bugün tekrar Blondel ile görüşerek 
kendi.sine İtalyanın mukabil teklifleri-

ni bildirecektir. İtalyan - fransrz müza
kereleri bundan sonra üç dört gün tatil 

edilecek ve bü müddet zarfında Kont 

Ciano Kırat Zogo'nun evlenme merasi

minde 1talya'yı temsil etmek üzere ·Ti
ran'a gidecektir. 

lngiliz • fransız milli miida/a
a.•n telif edilecek 

Londra, 23 (A.A.) - Royter ajansı 

tarafından ne§redilen bir Paris telgra· 
fında ezcümle şöyle denilmektedir: 

" İyi haber alan ingiliz mahfillerinde 

zannedildiğine göre Londrada cereyan 
eden fransız - ingiHz mUzakereleri es.. 
nasında bilhassa Fransa ve İngilterenin 

Südel almanları 

kongresi toplandı 
Karlsbad, 23 (A.A.) - Alman sü

detleı- partisinin kongresi bugün öğle
den sonra Karlsbadda toplanmı,tır. 

Kongre reisi B. Karl Herman Frank 
partinin ilk defa olarak hakiki bir top

lantı yaptığını bildirdikten sonra an
şlusun tahakkuk ettiğıini kaydetmiş ve 
.. çek hükümetine bildireceğimiz is
teklerimizi tesbit etmek istiyoruz.,, 
demiştir. 

Henlaynin vekili B. Krayş, otono
miye verilen zararları ve bu otonomi
nin vasfını teşkil eden nahiyelerin o
tonom salahiyetlerinin yirmi senedir 

~temadiyen azaltılmış olduğunu 
kaydetmiştir. Alman parlamento gru
pu başkanı Bernst Kund, çeklerin sü-

det almanlarına teahhüd ettikleri hak
ları vermediklerini, fikri, kültürel, 
sosyal ve ekonomik mevcudiyet hak
kının garanti edilrmdiğini, devlete 
mensub millet azasiyle ekaliyete men
sup milletler arasında fark gözetilme
mesi ve bunların aynı haklara malik 
olmaları ve ekalliyetlerin kendi mu
kadderatarını tayin imkanına malik 
bulunmaları icab edeceğini söylemiş

müdfaa sistemlerinde bir koordinasyon tir. 
tesisi ve tek kumandalık me.sclesi bahis 

Bu meyanda müstakbel Arnavutluk 
kıraliçesinin yeğeni Terez Aponyinin 
bazı .zevat ile birlikte Tirana gitmek 
üzere otomobille Saraybosnadan geç
tiği bildirilmektedir. 

Sovyeller birliği 

Milletler Cemiyetini 
terk mi ediyor! 

Sovyeller dolaıan 
şayiaları yalanhyorlar 

Moskova, Z3 (A.A.) - Havas ajan
sının muhabiri bildiriyor: 

Dol ır !.az pıyWar hiWına olarak 
yabancı mahfil.la- Sovyetler Birliği
nin milletler cemiyetinden çekilmiye
ceği.ni .zannetmektedirler, çünkü: 

1 ·Bu şekıilde bir hareket infirat •i
yaaetine avdete doğru bir teşebbüs 
mahiyetinde olacaktır. 

2 • Fransız - sovyet paıktı ancak 
Milletler cemiyetin.in çerçevesi içinde 
tatbik edilebilir. 
Aynı mahfillerde aöyılendiğine göre 

son hadiseler ve bilhassa Habeşistan 
meselesi hakkında İngilterenin son 

hareket tarzı Moskovanın Milletler 
cemiyeti ve büyük dekomrasilerin si
~ti hakkındaki inkisarını artırmış
tır. 

Zannedildiğine gör~ Sovyetler şim
diki Milletler cemiyetinin çalışmala
rına iştir§k etmekten çekineceklCT ve 
bu hareketleriyle Cenevre müessese
sinin mütavaatmı taıkyid etmiş olacak
lardır. Sovyetler, Milletler cemiyetine 
ancak bu cemiyet daha kuvvetli pren
sipler kabul ettiği zaman avdet ede
ceklerdir. Bu müddet zarfında resmi 
mahfiller Cenevrenin prensiplerine 
sadık kaldıklarını teyid etmektedirler 
Daha dün salahiyetli mahfiller, ingi
liz • italyan anlaşmasının imzası ve 
fransız • İtalyan müzakerelerinin baş
laması dolayısiyle Sovyetlerin Millet
ler cemiyetinden çekilmeği derpiş et
tikle~ine dair olan haberleri" tekzib et
mişlCt"dir. 

mevzuu olacaktır.'' 

Tek kumanda meselesi 

Telgraf ta Vinaton Çörçil ve Duff 

Koper tarafndan geçenlerde Parise ya
pılan ziyaretlerden bahsedildikten son
ra şöyle denilmektedir: 

8.Edene kabineye tekrar 
girmesi teklif olundu 

"Harb vuku unda iki ordunun bir tek 

kumandanın emrine verilmesi ve baş· 
kumandanın da fransız olması teklif e 

dileceği söylenmektedir. Hava kuvvet· 
leri de aynı kumandanın emri altında 
bulunacaktır. İki filonun kontrolu vazi
fesi bir ingiliz amiralına tevdi edilecek

tir. İki memleket endüstrisinin, silah ve 
cephane satışı hususunda müştereken 
hareket etmeleri de aynca teklif edile -
cektir. 

Fransız heyeti çar~am baya 
gidiyor 

Paris, 23 (A.A.) - Başvekilin refa
katinde Londraya yapacağı ziyarette 
B. Bonneye hariciye genel sekreteri B. 

Leje ile siyasi şube müdürü B. Massig
li refakat edeceklerdir. Fransız heyeti 
çarşamba günü hareket edecektir. 

Fakat başbakan yerinde kaldıkça 

B. Eden hiç bir nezaret almıyacak 
Londra, 23 (A.A.) - Havas ajansı

nın muhabiri bildiriyor: Öğrenildiğine 
göre, Lord Halifaks, Yorkşayr'da son 
ikameti esnasında Antoni Eden ile gö
rüşerek kendisinden tekrar hükümete 
girmek isteyip istemediğini istimzaç et
miştir. 

Eden'in bu husustaki cevabı henüz 
malt'.lm olmamakla beraber kendisinin 
Çemberlayn başvekil olduğu müddetçe 

hiç bir nezareti kabu letmiyeceği öğre ~ 
nilmiştir. Lord 'Halifaksm bu teklifi, 
Eden milli hilkümete iştirak ettiği tak
dirde hükümetin mühim mikdarıda rey 
toplıyacagı baklanda muhaaf zakar par
tinin seçim memurlannda hasıl olan bir 
kanaatten ileri glmektedir. Filhakika 

Bir çok mutedil muhafazakarlarla nas
yonal liberaller kabinenin Eden'in in
fikakinde.n sonra takib ettiği lüzumun

dan fazla sağa meyyal olan dış politL 
kayı bırakması şartile milli bir hükü
mete müzaharet etmeğe hazırdırlar. 

Muhafazakar parti ileri gelenlerin
den bir çok kimseler son seçim esna

sında İpsviç ve Vest. Fulham'da işçi 
partisinin kazandığı muvaffakiyetleri 
mutedil muhafazakarlarla nasyonal li -
berallerin reylerine borçlu olduğunu 
zanentme.ktedirler. Zannedildiğine gö

re bu iki parti, Eden kabineye tekrar 
ğirdiği takdirde, .hükümete müzaharet 
etmeğe hazrrdtr. 
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Bayramlanmız 
Dünkü tarihi tnşıyan İstanbul gaze

teleri bir arada kutladığımız iki bay· 
rama aid yazı ve resimler neşrctınekte-

dirler. Nadi 
CUMHURlYET'te B. Yunus 

23 nisan ba~lıklı ba§makalesinde diyor 

ki:, Bundan tam on sekiz yıl önce Tür
ki B .. yük Millet Meclisinin Ankara-

ye ldu . .. O gu .. n türk milleti bir da açı ıgı gwı. arak 
kere daha yepyeni bir devlet kur 

d. ı · ıa saldıran içten ve dı§tan ken ı var ıgu . 
kat kat katmerli bir düımanhk ~:ıı11~ 
k . k ko·-ftı.. üzere Ataturl:un 
esın artı ""'"""' kl tı. 

etrafında birleşmiş ve ayn anmış 
23 nisan 1920, etine tarihte ~ol ~! 
rastlanmıyan çok büyÜk bir h&dısedır. 

Baı muharrir mütarekeden ~şlıya-
rak O felaketli devirlerin kısa hır pano-

.. k'"" 
ramasını yaptıktan sonra Atatü: un 
Samsuna ayak bastığı günü tebarü~ ~t
tinnclcte ve yazısını şu satırlarla bıtır • 
mektedir. 

" Elden ele yeni nesillerin omuzla· 
nnda daima yüksek tutularak ileri g~ 
türülecck olnn 23 nisan b:ı.yramını bü· 
yük türk milletine ve onun büyük çocu-

' b 'k de • " ğu Atatürk e te n e nz. 

18 SENELiK VARLICIMIZ 
TAN'da B. Ahmed Emin Yahnan, 

bayram münasebetiyle yaz~Cı.~ ma· 
kalesinde ezcümle şunlan ısoylu>:0~ .=. 

" On sekiz sene bir milletin tarihi ıçm 
göz açıı> kapanacak kadar kısa bir :za
mandır. Tarihte öyle 18 seneler vardır 
ki bütün özünü bir kaç satır içinde ifa
de etmek mümkündür. 

Fakat bir de bizim 23 nisan 19~0 
tarihinden beri geçen bir 18 seneımz 
var. Bunun örneğini veya benzerini 
hangi milletin tarihinde arar~ ~ya
lım, bulamnyız, çünkü müsbet ınkitaf· 
larla bu kadar dolu bir tarih durumu 
yoktur. 

Hiç bir millet yokluğun bu kadar 
geri ve menfi bir derecesinden varlığın 
bu kadar yüksek bir inkiJafına apnayı 
ne batannıttır. Ne de bugüne kadar İn· 
san dimağlnn bu şekilde bir inki!ftfı 
mümkün diye tasavvur ctmiıtir." 

B. Ahmed Emin bundan sonra 18 se
nelik las.a fakat ıcrcfli devrin başlangıcı 
nı kaydettikten ve bu devreyi safha saf. 
ha takı'betmektedir. 

YAS iÇiNDE BAYRAM 

KURUN'da B. Asını Us "Yas içinde 
J,ayram" bqbğı altında yazdığı maka
lesinde diyor ki: 

" Bugün 23 nisandır. 23 nisan Büyiit 
Millet Meclisinin Anknrada toplandığı 
ilk gündür; türk milletinin yeniden ta-
rih dünyasına doğduğu gün olmak do
layısiyle aynı zamanda çocuk bayraıım
dır. Fakat daima olduğu gibi türk mil
leti, 23 nisan bayramını kutlamak için 
hazırlanırken bu sene orta Anadoluda 
bilhaıaa Kırşehir vilayetini sarsan bir 
zelzele felaketi ile karşda~tı. 200 den 
fazla yurddat zelzelenin yıktığı ocak • 
lar albna canlı canlı gömüldü; bir oka
dan da ağır veya hafif surette yaralan· 
dı. Bundan batka tahminlere göre aayı
lan on bq bin ile yirmi bin arasında o
lan bir halk kütlesi açıkta kaldı. Hulasa 
bu aenCki 23 nisan yas içinde bir bay· 
ram oldu." 

Baş muharrir makalesine, 18 yıl ev· 
ve iki felaketle son zelzele Afetini mu· 
kayeae ederek bu çöküşün mahdud, ge
çici ve telafisi kabil olduğunu tebarüz 
ettirerek devam etmekte ve sözlerini 
§(:iyle bitinnektcdir: 

'' •.• Onun için bugün 23 nisan bay
ramını kutlamanın en iyi tarzı bu 
güzel bayramın bir manô.sı da milli 
varlığımızın herhangi bir parçasına 
arız olabilecek tehlikelere, afetlere 
kar§ı yardıma kO§mak demek oldu
ğunu dÜ§Ünınek ve bu maksadla fe • 
lakctzedelerin imdadma koşan hü -
kümet ile kızılay t~kilfıtma elden 
geldiği kadar yaNimı etmeğe çalı§ -
maktır.,, 

FELAKETZEDELERE 
YARDIM 

AKŞAM'm "Dikkatler,, sütunun
da felaketzedelere yardım ba§lığı 
altındaki fıkrada deniliyor ki : 

''Memleketimizde büyük bir afet 
oldu.. Yüzlerce ev yıkıldı, yüzlerce 
insan öldü. Hükümetin ve kızılaym 
yaN!ımda bulunduğunu öğrendik. 
Kırallar, baıvekiller ve sefirler, dost 
milletler milletimize taziyelerini bil
dirdi. 

Böyle bir har~kulade vaziyet kar -
ıısmda kızılaya herkesin iktidar de
recesinde yardnnda bulunması ikti • 
za eder. Fakat bugünkü nüshamızda 
çıkan Eminönü kazasına aid liste 
pek sönüktür. isimleri tcdkik eden -
ler de : 

- Türkler! Böyle muazzam bir 
milli fclii.kct knl'§ısındn diğer millet
lerden aşağı kalmayınız! diye hay
kırmak arzusu uyanıyor. 

"Listede nncak iki müessese ve elli 
şahıs ismi okunuyor. Bu kazamızın 
nüfusuna kıyasla pek az değil mi 1 
Felaketin üzerinden gÜnler geç.ti. 
Çoluk çocuk, &eril aefil yardan bek -
Jiyor.,, 
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Tabur kumandanımız avcı hattı

mızın arasında göründü. Ve bana: 
"Gittikçe sola doğru kayıyorsunuz. 
Dü§manın çekildiği istik8.mette gi- ı 
di§İnizi doğru bulmuyorum. Cephe
niz isti.ki.metine ıu, yüksek sırtın bi
raz §İmaline doğru ilerleyiniz" (3). 

Tabur kumandanı bu emri ver
dikten sonra timdiye kadar bizimle 
irtibatı bulunan sol cenahımızdaki 
on birinci bölük istikimetine doğru 
gitti. 

Tabur kumandanının gösterdiği 
aırta doğru ilerliyoruz. Bu istiki.
metten hiç ate§e uğramadık. 

Yni hedefimize de büyük bir fevk 
ve gayretle tırmanmağa baıladık, 
Kıdemli küçük zabit Usküdarlı lh
,...n Ef. borucu Keçiliköylü Hüseyin 
onbaır vazifeleri icabı yanımdan hiç 
ayrılmıyorlar. 

Ya.zan: M. Şevki Yazman 

Bu iki arkadat ile sırtın en yük
aek noktasına p_k yakın geldiğim.iz 
zaman avcı hattımızdan (40-50) 
metre kadar ileride bulunuyorduk. 
Yüksek fundalıklar, bizi ve avcı 
hattımızı gözden çok iyi saklıyordu. 

Majestik zırhlısı torpillenirken 

Bize doğru pek az gürültülerle 
avcı hattında ilerlemekte bulnan 
Sarı insanları pek yakm olarak gör
düm. Bunlar çok kalabalık idiler 
Gözlerim büyüıneğe batladı. Cenah
lannı aradım. Göremiyorum. Çünkü 
nihayetsiz idiler. Dikkatimizi artır
dık. 

lngiliz avcılarının biraz gerisinde 
ayrı bir hattın da ilerlediğini hep 
birlikte görüyorduk. Görebildikleri
mizden bize en ya.km olanları iki 
bölük kadar vardı. 
Heyecanım çok fazla arttı. Gö

ğüsüm çatlayacak gibi oluyordu 
Bu em.ada sinirlerine hikim olama
yan borazanım birdenbire tüfeğini 
bunların Üzerine doğrultuvermesin 
mi! 

Namlusundan yapıttım ve ate§ et
mesine mani oldum. 

Bu hareketimle pek kolay olarak 
öldürebileceği bir insanı kurtannıı 
oluyordum. Fakat borazanm yapa
cağı bu iJ çok ehem.iyetaiz bir it o
lacak idi. Halbuki benün makoa.dını 
bunlara daha merhametsiz ve daha 
kanlı bir .iirpriz hazırlamak idi. 

* Yavat sesle, küçük zabit Ihsan Ef. 
ye §U emri verdim; 

"Askeri çabuk ve gürültüsüz ola
rak benim bulunduğum hizaya ka
dar ileri et." 

itiraf etmek lazımdır ki, heyecan 
ve helecanıını çok güç muhafaza e
debiliyordum. lngilizler sık çalı ve 
fundalıklar arasından bunlara alıt
mamıf bir acemilikle yürüyorlar ve 
fakat emniyetle ilerliyorlardı. 

tutulacak adar bize yakmlatmı§ bu
lunuyordu. 

itin mahiyet ve ehemiyetini pek 
yakm olarak gören kıymetli küçük 
zabit, vazifesini lauursuz yaptı. 

Efradımız pervasız ve kıvrak a
dımlarla sırtın, bizim için en müsa.id 
kısınma pek çabuk yerleıtiler. Bu 
iıler. benim Ihsan Ef. ye emir verdi
ğimden bir dakikadan az bir zaman 
sonra bitti. (160) sil8-lıla bize pek 
yakın bulunanalara ani ve cehenne
mi bir ate§ açtık ... 

Mukabele etmeğe imkan bula
maksızm yere yuvarlananların ade
di pek çok idi. Kaçmak isteyenler 
de yüzü koyun ve belki de cansız o
larak yere yuvarlanmaktan ba§ka 
bir ıey kazanamıyorlar idi. 

Mevzi alabilenlerin tatkın §atkın 
ateıleri ise, maneviyatımı21 takviye
ye hizmet ediyordu. 

iyi bir talimi terbiyenin mev'ud 
olan mükafatını topluyor idik. Ve 
bunun ile beraber Arıbunıu maha
rebeleri için Türklüğün lehine ol
mak üzere küçük bir muvaffakiyet 
de kaydetmiı bulunu~rduk. 

* Dii)n>an krtalarmd a, bozıı-luk 

zamanlarına mahsus kahramanlar 
belirmeye b14ladr. Bir kaç zabit ve 
nefer, ölüme hiç ehem.iyet venne-
den vaziyetlerini düzeltmeye uğra
tıyorlar. 

Az bir zaman sonra birbirini mü
teakip meydana çıkan yeni kıtalarla 
da kırık ve bozuk hatlarını kuvvet
lendirmeye ve çeki düzen vermeye 
baıladılar. 

cadele bütün manasiyle dehtet ve 
ehemiyet peydah ediyordu. 

Bu esnada tabur kumandaı Halis 
bey çıkıp geldi. 

Saatlerdenberi neremde taııdığı
mı anlıyaınadığan ve tahammül edi
lemiyecek derecede ağır olan yükü
mün birdenbire sırtımdan kalktığmı 
hissediyorum. Derin derin nefes al
dım. Henüz yirmi y&§ında bulunan 
genç bir zabit vekili için bundan da
ha büyük bir İmdad kuvveti olamaz
dı. 

Tabur kumandanı bana iltifatlar
d~ bulundu, ve dü§'manın vaziyetini 
tetkike baıladı. Vaziyetin lehimize 
olduğuna dair bir kanaati olmadığı
nı yüzünden okumak mümkün olu
yordu. 

Bana §U haberleri verdi: 
(Diğer üç bölüğümüz, bizden 

(400) metre kadar sol açığımızda 
dü~nla ıidd,tJi muharebeye tu
tU§muılar. Askerlerimizin hiç bir 
kayda tabi olmaksızın yaptıkları 
hücumla.rdan şikayetçi .. 

Ve bunu müteakip ili.ve etti: 
"Dütman her halde denize dökü

lecektir.'' 

* Gittikçe sararan yÜzünden Ye ba-
kıılarmdaki kuvveti kaybolan göz
leııinden bir mana çrkarınak istiyo-
rurn. 

Fakat bunun için çok dü§ünmeye 
ve sebeb aramağa lüzum kalmadı. 
Zira sol kolunun haki kumatı yavaf 
yavq kızarıyor ve parmaklarmm u
cuna kan damlaları birikiyOl'C!u. 

- Yaralandınız. dedim. 
- Bu it timdi değil ... Sizin bölüğe 

gelirken yolda oldu. cevabını verdi. 

(Sonu var) 

Edebiyat aleminde 

İntihal hakkında 
"Tunçtan kızlar" mı, '"Ekmekçi ka

dmla:rı" nı çocuk iken seve seve oku· 
duğumuz {K.savye dö Montepen) i 
kim tanımrur? Yalnız romanlarının iı
mi kocaman bir kitab tutan Montepe
nin meğer şiirleri de varmış? Bu bizi 
hayrete d~ürmcdi; Franaada birçok 
romancılar şiir yazm.ı§lar, hatta edebi
yata birer şiir kitabı ile girmi~lerdir. 
Hatırıma Dorvi yyi, Dode, Mopasan, 
Burje, Franı geliyor... Montepeni 
şüphesiz bu saydığım sanatkarlarla 
mukayese etmek istemiyorum; Fakat 
popüler bir roman<:r da olsa kendisini 
şiir yazmaktan alamamııı- Bunu tabii 
görmeli. İlk bakışta tabii görülmeyen 
şey "Elanckçi kadm" müellifinin Şa
rl Bodler gibi bir §'lire. bir iki şiirin
de dahi olsa, bir kaynak teşkil etmiş 
olmasıdır. 

De.ati bO.si arzusiylc ölürsem dastlar, 
Kihc eylen topraimı sü.nun anınla yire su 

b.yti ile Acem şairi Şirazlı Ha.fız'ın: 
Lebem bela'li lebet k:cyresed ne mi dancm 
Meier ki mqrebe aa.zed zi haki men ' 

hazzaf. 
beyti arasında pek derin bir mana 
benzerliği vardır. Bununla beraber 
(Füzull) {Hafız) dan intihalde bu
lunmuştur diyemeyiz. Çünkü mezkur 
beyit Su kasidesinin ayrılmaz bir cü
zidir, ve Füzuliye has ş,iir ve heyecan 
havası içerisinde eriyerek musaffa bir 
şekil içerisinde teşahhus etmiştir. 

Binaenaleyh aynı tema bir çok §'lir
ler tarafından alınabilir; yeter ki şah
si bir şekil ile ifade edilmiş olsun, 
ve şahsi bir şiir havası içerisinde e
rimiş bulunsun. Şiir<k ve bütün sa
natlarda yalnız fikir ve mananın ehe
miyeti ve kıymeti yoktur. O, kendi 
şekline yaklaştığı nisbette bir sanat 
kıymeti kazanır. 

Bodlerin (Hymne a la Beautc) un
vanlı meş.hur bir manzumesinin Mon
tepenin (Alçıdan kızlar) isimli roma
nındaki bir şiirden almuıış olduğunu 
bana (Mercure de Franca) mecmuası
nın son sayısı öğretti. 

Şer çiçekleri şairinin ismi ge~en şi
iri 15 birinciteşrin 1860 da intişar et
miş; (Alçıdan kızlar) daki manzume 
ise 1856 da. Her iki manzume arasın
daki şayanı hayret benzerlik, Bod
ler'in Montepeni okumuş ve o şiirini 
benimsemiş olduğuna şüphe bırakmı
yor. 

Bu hakikat tebellür ettikten sonra 
dilimizin ucuna derhal ''intihal 1,, ke
limesi geliyor. Koca Bodler sende mi? 

Fakat (Merkür dö Frans) da bir 
kaç beyti iktibas edilen (Alçıdan kız
lar) daki manzume ile Bodler'in mez· 
kur manzumesini bir defa daha oku
duktan sonra bir an bile olsa "inti
hal" kelimesini hatırladığnnıza müt
hiş surette nadim oluruz. 

İki manzume, fikir ve mani bakı
mından birbirine çok benziyor, hem 
de aynı denecek surette. Bununla be
raber "intihal" yoktur. 

Ancak harfi harfine bir taklid var
sa intihal mevzuubahis olabilir. Mese
la şu anda hatı;rıına gelen Ziya paşa
nın (Terci! bend) deki: 

Devran bir isiyabı felikctmedSrdır 
İnsan onun içinde bir ivire danedir 

beyti, Acem şairi Sadinin: 
Ebnay beşer miaali cendüm 
Vin devri felek çülaiyabeat. 

beytinin bir k.opyaaıdtt. Burada ken
diıniri tam bir intiba! h&diııaeei k&rşr
srnda buluyoruz. 

Sadinin beyti kuru bir fikirdeıı iba
rettir, Ziya P"ll'l da ayJU kuru fikri 
aynı kurulukta olduğu gibi türkçeye 
nakletmekten çekinmemiştir. 

Halbuki bir diğerinden alman fi
kir ve mana, - Şarl Bodler"de oldu
ğu gibi - şah.si ve orijinal bir şiir 

havası içerisinde erimişse~ yeni ve 
taze imajlarla zenginleşmişse veya 
reminisans vesilesi olmuşsa "intihal,, 
mevzuubahis olamaz. 

Mesela Füzulinin: 

Eski Yunan heykeltraşları aynı te
mayı daima ele almaktan çekinmemiş
ler, ve aynı plastik mevzua daha bü
yük bir mükemmeliyet vermek için 
asırlarca uğraşmışlardır. 

Sanat, şekil arayan muhtevadır. Ay
nı muhtevaya en 1ayık, en uygun şe
kil verebilen sanatkar en büyük sa
natkardır. 

Sanatta temeanın yani muhtevanın 
mevkiini bu suretle tesbit edersek 
~'intihal" hadisesinin hududu kendili
ğinden taayyün etmiş, ve aynı mevzuu 
başka başka şairlerde görmekle "in
tihal!" yaygarası da ikide birde ko
parIJmamış olur. 

Suud Kemal YETKiN 

Amerikada 

Sivil tayyarecilik 
gilf ik~e ilerliyor 

Amerika sivil havacılık hususunda 
bugün dünyanın en ileri gitmiş mem
leketidir. Hususi hizmetlerde ve şe

hirler arası münakalede kullanılan 
tam on bin tayyaresi vardır. Ameri
kada bir kaç sene evvel lrullanılan 
tayyareler üç motörlü Fordlardı. Bun-
ların saatte vasati süratleri 200 kilo
cnctreyi geçm.iyordu. Pasifikle A tlan
d:k &raaln.da.ki UZW1. nıoeaf"e ancak 24 

saatte almabiliyord u. Şimdiki yapıla.ıı 
tayyareler saatte 280 kilometreden 
fazla sürate maliktirler ve içlerinde 
vücude getirilen tertibat sayesinde 
bunlarla seyahat, tren yolculuğundan 
daha rah,at ve emin olmaktadır. Nev
yorkla Los Angelos arasında muhte
lif yolları takip e<len tam on seloiz 
ayrı hava hattı mevcuddur. 4500 kilo
metrelik bu mesafede muhtelif sürat
te tayyareler i~lemektedir. En sürat-
lileri bu seyahatı ancak dört noktada 
inmek suretiyle ve 18 saatte yapmak
tadır. 
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1 RADY~ 
Ankara: 

Oğle Neşriyatı: 
12.30 Karııık plil 

ncıriyatı - 12.50 Plak: Türk musikisı .,.,c 
halk şarkıları - 13.15 Dahili ve harici ha· 
berler. 
Akşam Neşriyatı: 

18.30 Çocuklar• 
masal (Masal dede) - 18.50 Karışık p!il 
neıriyatı - 19.15 Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Makbule Çak.ar ve arkadaşları),.... 
20 Saat ayan ve arapça neşriyat - 20.1~ 
Türk musikiıi ve halk prkıları (Sataııat• 
tin ve arkadaşları) - 21 Konferans (D!· 
Re01%i Gönenç: Sıhiyc \reka.Jeti müşavit 
lerinden) - 21.15 Stüdyo salon orkestrası· 
1- Paolo Tosta: Chanaon de l'Adieu. 2- Er 
neıt Fischer: Stündchen im Lauben can 
3- Rossini: Mosaique. 4- Dvorak: Hum 
reske. S- Dria:o: Les Millions d'Arlequill 
6· Leon J essel: Le ben heist Licben - 2' 
Ajans haberleri - ~2.15 Yannki procrarn-

İstanhul: 

Vgle ı~eşriyatı: 12.30 Plakla tii<I 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 ÇocP 
haftası ve bayramı münasebetiyle Çoc~ 
Esirgeme kurumu nanuna Fatih Halke•1 

ııösterit kolu tarafından bir temsil - 13)0 
·14 Muhtelif plik neşriyatı. 
Akşam Neşriyatı: 

18.30 Çocuk bal" 
tamı haftası münasebet.ile Çocuk Esirıı~ 
kurumu namına konferans: Selim Sırrı 
Tarcan. - 18.'45 Plikla dans musikisi _. 
19.15 Konferans: Prof. Salih Murat (RacY 
yo dersleri) - 20 Müzeyyen ve a.rkadaşlatl 
tarafından türk musikisi ve halk prlular' 
- 20.35 Hava raporu - 20.48 Ömer RJzl 
tarahndan arapça söylev - 21 Cemal Kiınil 
ve arkada,ıarı tarafından türk musikisi -.e 
halk şarkıları (saat ayan) - 21.45 oıı· 
KESTRA: 1- Guno: Romei e ]illiyet, falJ" 
tcıi 2- Tosti: Melodi. 3- Severak: Vals r<r 
mantik. 4- Dri&'O: Pizikato - Z2.15 Ajaol 
haberle_ri - 22.30 Plikla sololar, opera ~e 
operet parçaları - 22.50-23 Son haberle' 
ve ertesi günün prorıramL 

Avrupa: 

U.t'"-KA 'VE OPERETLER: 18.30 Mol' 
kova - 22.15 Kopcnhaa: 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEll• 
FONİK KONSERLER: 1120 Hambucg ~ 
14 Stokbolm- 17.15 Roma:.._ 18.30 MoskO'I 
va - 18.45 London - Rccyonaı - 19,.30 
Moakova - 20 Frankfurt, Königsberf 
Moskova - 20.SS Beromünstcr - 21 Mila· 
no - 21.50 London . RecyonaL 

ODA MUSiKİSİ: 10.30 Ştutgart - tl 
Viyana - 16 London - Recyonal - 17.20 
Droytviç - 19.10 Breslav. 

SOLO KONSERLERİ: 8.30 Münib - 1 
Prac - 9.30 Breslav - 9.45 Ştutgart ..,,, 
11.20 Kolonya - 13 Stokholm - 15.15 KÖ' 
nipberg - 16.5 Varşova - 18,10 Sotteot 
- 18.25 Beromünster - 18.30 Münih ..,,, 
18.40 Budapeşte - 19 Bil.kreş. 
NEFESLİ SAZLAR (MARŞ V.S.): 1 

Ştutgart - 12 Münib - 15.50 Prag - lti.3' 
Keza - 19.S Beromünster - 20.10 Liy~i 
- 20.30 Paris. 

ORG KONSERLERİ VE KORQLA.!t! 
8 Liypzig - 8.30 Kolonya - 9.30 FraoJI' 
furt - 11.20 Liypzig - 15,l<S Stoldıolm ~ 
17.'45 Monte Ceneri - 18 London . Roc,.,.. 
nal - 19.10 Hamburc, Kolonya - 19.20 ~ 
t.-. - 2l.SO K.o~ K.~~ 

HAJ11F MUZIK: 6 Hamtıurc - ı~ n-
ıın, Konıcsbet'C, Ştuıcart, 'iıyana - ~' 
Praır - 13.15 Ştutpct - 15.50 Hamburc ~ı 
16 Berlin - 17 Köni&'sbere - 18 Frankf.ı' 
- 19.10 Liypziıı - 19.30 Strazburg -1 
Monte Ceneri - 20 Viyana. 

HALK MUSİKİSİ: 10.30 Münib - H.; 
Doyçlandzender - 17.15 Mo&k:ova. 

DANS MUZlGt: 21.30 Billrreı - ~ 
Floransa, Sofya - 22.S Beromünster, Pof 
Pariziyen - 22.30 Breslav, Kolonya, Viyl 
na - 22.45 Paris - P.T.T., Tuluz - 23 Fi' 
ransa, Krü:ovi, Lembcr&, Milano, Parif 
Pariı - P.T.T., Poznan, Roma, Strazbutl 
Milano - 23.S Moskova - 23.20 Budapef 
te. 

Acaba bu emniyet kendilerine ne
reden geliyordu? .. 

Fakat sükıinetle yapılan §iddetli 
aletlerimiz arzularmı yapmağa en
gel oluyordu. En nihayet bu kırık 
hatlar grup grup yerle,tiler. Ve a
dedlerinin çokluğundan dolayı a
letleri avcı hattımız Üzerinde tesir 
yapmağa ba§ladı. 

Gelecek seneden itibaren servise 
... 11111111111111 111 11111111111111 111 111 11 111 111 1111111 111 111 1 111 111 1 111 11111 111 1 1111 - ı.. konulacak olan dört motörlü yeni tay-

İzmirde öğretmenler kursu 
İzmir, (Hususi) - Öğretmenler bir 

liği yaz tatili münasebetiyle muallif11' 
!er arasında bir kamp kurmayı münS' 
sip görmüş ve bu hususta öğretmeni<' 
rin fikirlerini almak üzere bir de ar'' 

loet açmı~ır-

Şimdi pek yakın olarak karşımız 
da bulunan bu kıta, kendilerinden 
evvel (Kocaçimen) istikametine 
ilerlemit bulunan gruplarına mı gü
veniyorlardı? .. 

Yoksa bizim burada bulunU§u
muz onlar için hiç ümid edilmeyen 
bir zamanda mı vaki olmuı idi? .. 

* Artık ölmek ve öldürmek el ile 

(3) Bu sırta b ıl ahare 
ismi verilmiştir. 

(Edime) sırtı 

Sağımdan solumdan yiikselen 
: Yazan: Alexis Tolstoi No: 68 ; yareler saatte 320 kilometre süratle 
: : uçacaklar ve her biri 40 yolcu taşı

iniltiler tüfeke sesleri arasında bo
ğulyor. Şehid olanların metanet ve § 
ibadetle hayattan ayrılışlan muhit
lerine hürmet ve inti!cam te kin edi- = 

= yordu. Cephanelerini >rkarla§lanna : 
vakur&ne teslim eden yaralılar, ge
riye doğru akıp gidiyorlardı. 

Muharebenin tesiri artık bizim 
taraf için de kendisini göstermeye : 

baıladı. Dakikalar ilerledikçe mü- / § 

: yabilecek büyüklükte olacaktır. 
.• Tayyarelerde güzel ve sevimli genç 
: kızlar hizmet etmekte, küçük bir lo
: kanta ve bar yolcuların emrine amade 
- bulunmaktadır. Tayyare yere iner in--- mez içindeki telefon makineleri şeh-
: rin hatlarına bağlanmakta ve yolcu, 

Ankette, kampın nerede açılması· 
ailece mi, yoksa yalnız öğretmenl<1 

arasında mı olması: ücretin mikdaf1 

hakkında sualler vardır. 

11111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111 = 

;: tayyareden inmeden her istediği yerle pong oyunu için küçük salonlar bul~· 
: konuşabilmektedir. Atlantik denizini nacak ve yeni evliler için tek yatP' 
: aşacak olan yeni tayyarelerde ping- yerine çift yatak bulundurulacaktı!· 
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- Ne, ne? Yoksa zehirli mantar yi
yerek aklını mı kaybettin, Duniya? .. 

Evdokiya onun bakışlarından ürktü, 
ve değişmiş bir sesle, fakat Pet
ronun bir türlü anlayamadığı aynı ma
nasızlıkları söylemeğe devam etti. .. 
Fakat: 0 Anan bana daima, ta düğünü
müzden beri kin beslemiştir. Onun yü
zünden ne kadar göz yaşı döktüm ... " 
Sözlerini ağzındar: kaçırır kaçırmaz 

Petro birdenbire kızdı ve çabucak kon
dura!arını ayaklarına geçireli. 

- Petruşa, çorab.n yırtık, bir başka-
4ını giy .... 

- Hayatımda çok sersemler gördüm 
ama senin gibisini hiç görmedim .. Hiç .. 
Hiç ... {Elleri titriyordu) bu günü, a
namın ölümünü ömrün oldukça hatır· 
!ayacaksın Duniya .. Senden ilk defa o
larak elemime iştirak ettiğini göste
ren bir kelime beklelim ... Unutmaya
cağım bunu ... 

Petro çıkarken kapıyı öyle hızla 
çarptı ki Evdokiya'nın bütün vücudu
ihtilaçlar içinde kaldı ... Ve aynasının 
karşısında uzun zaman hayretler için
de düşündü: "Fakat ona kötüye alaca
ğı ne söyledim ki? Deli, iyice deli ... " 

-13-
Şiınal denizine İsveçliler hakimdi, 

Akdenizde de Türkler. Bu sonuncuları 
gizlice Fransa kıralı tutuyordu. Filo-

~ !arı Venedik ticaret gemilerini zabte
diyor, yeniçeriler Macaristanı tahrib 
ediyordu. Sultana tabi olan Kırım Ta
tarları cenubi Polonya steplerini 

baştan başa katediyorlardı ve muahede 
mucibınce Tatarlar ve Türklerle har
be mecbur olan moskof ise vakıt geçir
mek ve oyalamak için bahane aramak
la iktiia ediyordu: 'Kırıma iki defadır 
ki ordu gönderiyoruz, fakat müttefik
lerimiz bize yardım etmiyor, ve bu se
ne de mahsullerimiz fena. Gelecek se
neye kadar beklemek lazım .. Harbten 
çekinmiyoruz. Ancak ilk önce sizin 
başlamanıza intizar ediyoruz. Size 
yardım edecegiz. Allah şahidimızdir .. ,, 

Kırını Hanının elçileri Moskovada o 
turuyor, boyarlara bol bol hediyeler 
veriyor, onları ebedi sulh akdına teşvik 
ediyor, artık rus topraklarını tahrib
ten vaz geçeceklerine ve büyük bir ha
karet demek olan haracı bir daha iste
meyeceklerine yemin ediyorlardı. Lev 
Kiriloviç, Viyana, Krakovya ve Vcne
dikteki rus sefirlerine imparatorun, 
kıralın ve dojun vaidlerine günvenmi
yerek yarım ağızla cevab vermelerini 
yazıyordu. Müzakereler işte böylece 
üç yıldanberi sürüp gidiyordu. Türk
ler bütün Polonyayı ateşe verip kana 
boyayacakları, Viyanaya ve Venediğe 
yarım aylı bayraklarını dikecekleri 
tehdidinde bulunuyorlardı. Ve işte bu 
esnada, Majeste İmparatorun sefiri 
Yohan Kurtius Viyanadan geldi. Bo
yarlar korkuya kapıldılar. Şimdi bir 
karar almak lazımdı. Sefir büyük tö
renle kar,.umdı. İkametine muhteşem 
bir saray tahsis olundu. Kendisine, di
ğer elçilerinkinin iki misli iııte tahsi-
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Ruslar, Noteburg kalesini bombardıman ediyorlar 

satı verildi. Ruslar, aynı zamanda, mr- duğu halde birer birer zikre<liyorlar
zık~ılık etmeğe, yalan söylemeğe, işle- dı. Bu böyle olduğu halde gene epey
ri uzatmağa, çar manevrada bulundu· ee zaman işlerin sürüncemode bıra
ğu için onsuz hiç bir şey yapılamıya- kılmasına muvaffakiyet hasıl oldu. Fa-
cağını bahane etmeğe başladılar. kat artık harbten çekirı.ilemiyeceği a-

B b •ık,, bell'ı idı'. ununla eraber gene cevab vermek • ,... 
mecburiyetinde kaldılar Yohan Kur- Kudüsten Patrik Doeifey'in bir 
ti us, eski bir muahedeye dayanarak on- mektubunu hamil esmer yüzlü iki ke
ları zorlaınağa muvaffak oldu. Bundan şiş geldi. Patrik sızlanıyordu: Fransa 
dolayı harb kararı verildi ve bu karar elçisi Mukaddes Mahaller hakkında 
haç öpülerek teyid olundu. Kurtius kıralın bir teklifi ile Edirneye gelmiı;
memnunen memleketine döndü. lmpa- ti. Sadrağzaına yetmiş bin altın ekli 
ratorla Polonya kıralı Moskovaya gön- verdikten sonra Mukaddes Mahallerin 
derdikled teşekkür mektublarında ça- türklerce fraruıızlara teslimini istiyor-

1 ra "Majeste., diye hitab ediyor ve bü- du. 'Ve türkler biz ortodo.kalardan 
tün unvanlarını, ta,"lveriya, Gürcis- ı Kanvnam~ kilisesini alıp fransızlara 
tan, Kabarda toprakları ve Decliç ve tahsis ettiler, bize de yalnız yirmi dört 
Açiş bölgeleri hükümdarı" da dahil ol- kandil bıraktılar. Ve fraıuııılar iae, i· 

ranhlardan vıe arablardan daha fena 
hareket ederek 'Golgota'nın yarısını, 

Beytü11lahun kilisesinin bütününü, 
Mukaddes Mezarı ve aziz tasv.irleri
ni elimizden aldılar. Siz ey ilahi mos
kof hükümdarları, mukaddes Kiliseyi 
kendi haline bırakacak olursanız bu 
hiç de sizlere layik bir muamele olmaz. 
Mukaddes Mahaller'in hepsini orto
dokslara bırakmadıkça türklerle sulh 
yapmayınız. Ve buna rıza göStermiyc
cek olurlarsa tekrar harb e<liniz. Za
man müsaiddir: Hünkarın üç büyük 
ordusu Macaristanda imparatorla mu
harebededir. İlk önce Ukranyayı, son
ra Moldavyayı ve Valakyayı işgal edi
niz, Kudüsü de alınız ve ancak o za
ma:n barı§ınlZ. Türkler ve tatarlar ve 
almanlar arasında ' b çıkarmakla Al
lah dualarınızı kabul etmiştir. Böyle 
bir fırsatı kaçıracak mısınız? Müslü
manların sizlerle nasıl alay ettiklerini 
şöyle bir düşününüz: Tatarlar, bir a
vuç irw.an, sizin kendilerine cizye ver· 
menizle övünüyorlu. Halbuki onlar 
da türklere tabi C::J!I mi? Bunun neti
cesi sizin de türklere tabi olduğunuz
duT ... " 

Bu mektub moskovalıları incitti. 
Büyük Duma toplandı. Petro, mahzun 
ve ses.siz, tören elbisesi ile tahtta otu
ruyordu. Boyarlar tamtaraklı nutuklar 
söyliyerek içlerini döküyor, müta!ea
larını eslci vckayinamclere atfe<liyor, 
mukaddes şeylere edil<:n hüımetsiz
likten dolayı ı:öz yaşlaorı döküyodar-

dı. Pencerelerden havanın kararmal<'fl 
olduğu görünüyor ve azi.z tasvirl<11 

önüne konulmuş kandillerin ışığı yUf 
!ere vuruyordu. Boyarlar birer bit<1' 

sıra ayağa kalkıyor, elbiselerinin uzııl 
yenlerini arkaya atarak söylüyor, .Pı" 
lüyorlardı: Ter içinde mağrur alın1'1 

vakur bakışlar, itina göı:müy sakatl,ı 
- ve boş hitabeler, Petronun climağı1" 
da bir sıkıntı rusubu bırakarak, # 
gar altında bir oyuncağın çamı git' 
dönüp duruyordu. Hiç kimse dos c!Ot, 
ru harbten bahsetmiyor, fakat - W 
diak muavininin yardımı ile zabtı yı, 
makta olan Duma'nın clia1ı:i Vini~. 
yan gözle baka baka - hep ~ 
etrafında dolaşıyordu... lkpsi 
kelimesini telaffuz etmekten, bu t 
hat hayatı inkitaa uğratmaktan çelC' 
niyordu ... Kim bilir, bunun net· 

de, evelce olduğu gibi, kanşıklı1<111 

yıkıntılar olmıyacak mr idi? Par<'ı 
çardan bekleniyordu; herkesin orıa t' 
bai yet e<leceği besbelli idi. 

Fakat bizzat Petro da bu kadar .ıı; 
miyetli bir kararın yükünü üzerine 9 

makta az çok korku duyuyor ve ~ 
!iği dolayısiyle çekinerek, gözletİ1. 
yarı kapamış, bekliyordu. Çarın eıı 

kın boyarları nihayet hitabelerine 

!adılar - büsıbütün başka türtii 1<oP" 
şuyor}ardı - doğruca he.defe gidi!"' 

!ardı. Tiıkon SU-eşnef şöyle dedi: 
(:S<>Dtı .,afi 
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Her köylüye bir inek 

Gazetelerde, belki görmüşsünüz
dür: Yeni Rusyada, beş yıllık prog
ramların birinde, her köylü evinde 
bir de inek bulunamsma lüzum gös
termişler. Programın bu maddesi 
YÜzde doksan ,u kadar niıbetinde tat
bik de edilmiş. inek, ucuz olduğu 
Yerlerde bile gene haylıca önemli 
bir nıal olduğundan ,imal ko.mşumu
zun köylülerini birer inek kazana
rak zenginlediklerinden dolayı teb
rik etmeliyiz ... 

Fakat, orada tatbik edilen bu u
aul acaba her yerde tatbik edilmeğe 
değer mi? 

Ekonomi bakımından bu usulün 
İyiliğini takdir etmek bana düşmez
se de, her köylü evinde bir inek bu· 
lununca tereyağı ve mutfak yağı u
cuzlayacaktır gibi görünür. Çünkü 
her yerde köylü kendini beslemekle 
beraber, bir taraftan da malını sa
le.rak para kazanmasını gever. 
Sağlık bakımından, her köy evi

nin bir ineği bulunması, dütündüre
cek bir meseledir. Bereket versin ki 
köylü annelerin çocuklarına kendi
leri süt emzirmiyerek inek südü 
İçirmeğe kalkışacakları hatıra gel
ntez. Köylerde inek südü anne 11ü
dünden daha değerli mal sayılır. 
Ya~ köylüler inek südünü kendi

leri içerlerse? Vakıa sütle albomin, 
:Yağ ve ıeker bulunduğundan e&ki 
hekimler süde, tam gıda diye ad 
takmışlardı. Halbuki, bir insan sü~t~ 
kendisine lüzumlu olan albomını 
bulması için günde üç litre süt İç· 
nıeai lazım gelir. O zaman da in~n 
atk aık tahınin ettiğiniz yere gıt
nıekte~ kendini alamaz. Bir taraf
tan da o kadar çok südün yağı vü
cude fazla yumuşaklık ve gevşeklik 
•erir. 

Bundan dolayı olacak ki, vaktiyle 
Arap bedevileri kadınlarını yuvarla
cık, yumuşacık ve mümkün ~ld~ğu 
kadar beyaz derili, hem de hıç ıra
deaiz ve sadece itaatli görmek için 
onlan yalnız sütle beslerlermiş. Hal
buki köylerde erkekler kadınlarını 
öyle görmek istemezler. Köylü ka
dın erkek gibi çalıfır. 
insanın gıdaları arasında vitaınin

ler bulunması lüzurou .anlatıldıktan son 
ra inek sütünün değeri haylıca dü~· 
-;-:•..tür. inek südündeki vitamin. etı 
tyı ba.n.ıuu.1, v.ıa.n.u ""-... , _t"&&au.a.9 uıa..a.-

Jar içinde beslenen ineklerin sütle· 
rindeki bile, insana yetişmez. On
dan dolayı mutlaka sütle bes~e~ek 
Qtyenler ineğe aid olan yemını ver
dikten ba§ka günde üç kilo havuç, 
Yiiz elli gram da balık yağı içirir
ler. Bunlar da südü pahalı bir neane 
Yaptıktan ba§ka balık yağı kokan 
IÜt pek de lezzetle içilecek bir ma
tah olmaz. 

Madeni gıdalara gelince, inek sü4 

dü o cihetten büsbütün yavandır. 
Sir kere in:Mm kendisine lazım ola
~k kadar demiri sütte bulanıaz. 
M-nı.edeki çocuk bile annesinin sü
dünde demir bulamadığı için, doğ
:tbadan önce karaciğerinde biriktir
lhit olduğu denıirle geçinir. 

Çalııan adam sütle beslenemez. 
Çünkü aüt insana gev§e.klik verir 
Süt temiz olmak ıartiyle ancak ba
:r:ı haıtalıklarda gıda olur. 

Südün temiz ve mikropsuz olabil
ltlesi de büyÜk bir meseledir. Süt it
leriyle en ziyade uğraşan Danimar
ka.da sütün ~u hastalıkların bulaş-

masına vasıta ola.bileceği düşünüle
rek ona göre nizam kurulmuştur: 
Kara humma, paratifo, dizanteri, dif
teri, kızıl, beyin ve murdar ilik ilti
habı, poliyomiyelit, verem ve boğaz 
hastalığı ... 
Şehirlerde inekler daha topluca 

olarak beslendikleri halde, Onların 
sağlam olmalarına, sütlerinin temiz 
olarak sağılma$ma, sonra kirletme
den götürülmesine nazaret ebnek 
güç bir iştir. Belediyelerin süt işi 
için bu kadar baytarları yoktur za
bıta memurları bulunduğu halde 
.şehirliler içtikleri sütten gene büs
bütün emin olamazlar. 

Her köy evinin bir ineği olunca, 
köyleri çok olan bir memlekette 
ineklerin sağlığınıı, sütlerin temizli
ğine nazaret etm"ek, imkansız deni
lecek derecede güç olur. Avrupanın 
doğu mınleketlerinde köyler daha 
az, hem de daha sık olduğu halde 
bu itin güçlüğünden dolayı, daha 
1931 yılında Cenevrede toplanan 
"köylülerin sağlığı" konferansı, Pa
riste profosör Leon Bernar'ın teklifi 
Üzerine köylerde süt işini tetkike 
karar vermişti. O vakittenberi pro
fesör öldü, fakat bu iş halledileme
di. 

Onun için her köy evine bir inek 
iyimidir, değilmidir, kestirilemez. 

G.A. .................................................... 1 
BiBLİYOGRAFYA .............. , ..... 

1\1. T. A. 
Maden Tetkik ve Arama Enstitü

sünün, her nüshada biraz daha teka
mül ederek çıkardığı M. T. A. nın 
nisan 938 sayısı çıkmıştır. 

Her nüshanın kabında toprak altı 
servetlerimizin veya ekonomik kal
kınmamızın güzel bir sembolünü ve -
ren derginin son sayısının kapağını, 
bir fabrika silueti süslemektedir. 
Mecmuanın ilk yazısı umumi ~de? 

durumudur. Bu yazıda gittikçe ınkı
şaf etmekte olan madenlerimize aid 
birçok sevindirici rakamlar okuyoruz: 
937 de kömür istihsalimiz 2.306.869 to
nu bulmuştur. Linyit iıtihsalatı geçen 
sene 95817 ton iken, bu sene, 117.631 
tona yükselmiştir. Diğer madenlerimi
zin hepsinde bu büyük artı_şı 1;rörüyo -
.L ""· 

İkinci yazı dünya madenciliği hak-
kındadır. Grafikli ve rakamlı olan bu 
yazıda dünya madenlerinin bir s.ene 
içindeki seyri tedkik edilmektedir. 
Silahlanma, yeni endüstri tesisleri, 
teknikte buluşlar; hulasa bütün mü
him iş ve hareketlerin hep maden et -
rafında halkalandığını bu yazı ile çok 
güzel anlxyoruz. 

Üçüncü yazı bakır servetimizin bel
kemiklerinden biri olan Murgul bakı.. 
rına aiddir. Bu yazıda madenin coğra· 
fi vaziyeti, nakil şartları, orografi~i, 
umumi jeolojisi, yatakların hususi Je
olojisi, cevher terinörü, maden hak
kında tarihi malUmat, işletme ve iza
be hakkında geniş malO.mat vardır. Bu 
yazının almancası da vardır. Bu yazı
yı haritalar ve grafikler süslemekte -
dir. 

Dördüncü yazı enstitünün memle -
ketteki faaliyetlerinden mühim bir 
koluna, Trakya jeofizik çalışmalarına 
tahsis edilmiştir. 

Burada jeofizik ara,tırmalarm ne 
suretle yapıldığı hakkında çok ente-

HAKiM ROBİNSONUN 
KATLİ 

Yazan: R. ff. Goldman 
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boktor daha mülayim bir tavırla ı -- Fakat düdüğü saat on ikiden son-
.- Size bildiklerimi söyliyeyim, de- ra çaldırdınız. 

clı. Sonra tahkikati istediğiniz gibi ya- - Çünkü ancak o ~aa~te haberdar ol
Parsınız. Fakat bana kalırsa deliyi ele duk. Müsaade edin de sıze 0.lanları an: 
gtçitınek nasıl kaçmış olduğunu araş- latayım. Saat dokuzda ~ardıyan ken~ı 
tıl'lnaktan daha mühimdir. Magi'nin mahpus oldugu 16 ı~cı daı-

Laud b k • reye girdi. 16 mcı daire • zemın katta er e . "b" 
sol koldadır. Nizamlar mucı ınce gar-

b ~ Lüzumlu tedbirleri aldı~, .~edi. diyanlar hastaları göndüztı.·n her saat.-
d a a düdüğün üz susmadan butun a- tt b 
"'-ı te bir ve geceleri de h.er üç sa .• a. e ır 

d
- 11 arrmızı seferber etmiş bulunuyor-
Uk. ziyaret ederler. Kendı, M.~~: nı.~ ak-
l3ir iskemle alarak masanın karşısı- şam yemeğini saat altıda goturdu. ~a-

l'la ot at dokuzda da mutad vecihle devr ıye b" Urdu. Prin omuzuma dokundu. 

1
12 de odanın bir köşesindeki iskem- gezmeye çıktı. 
tler · - Magi o zaman kog~uşunda nırydı? e gıdip oturduk. 

komiser devam etti Vilks başiyle evet işareti yaptı: 
- K b M · h k" R b. • - Size bunu Kenedi mi söyledi? aa asa agı a ım o ınson u .. 1 

d .. at ~ok.uzu çeyrekle on arasında öl- - Hayır. Kenedi bize bir şey s~y e-
Urn-ıuştür. Demek ki gece yarısından metli. Dokuz saattır o ihtizar halınde-

C\'e} kaçmış olacak. dir. Şu dakikada ameliyat masasmda-
Vilks: dır ve iki operatör onu kurtarmaya ça-

d - Saat dokuzdan az sonra kaçmış, hşıyorlar. 
edi. Lanlerbek yerinden kalkmaya dav~ 
lauderbek hayretle baktı randı. Vilks ona oturması i~in i~ret 
- Demek ki biliyordunuz? etti. 
- Tabii. - Bay komiser, beni sonuna kadar 

GÜNÜN POLİTİK MESELELERİ 

lng·llere ve lspanja 
1 spanyada harb patlayınca, 

haxıb ertesinin bu yeni facia
sı karşısında lngil terenin durumu 
Avrupadaki politikasının umwni 
hatlarına uygun kaldı: Diplomatik 
müdahaleyi ancak müsaid zamana 
ve kavganın umumileşmesiyle mu
vazenenin bozulmasına mani olacak 
ölçüye inhisar ettirmek. Fakat Av
rupanın cenu.b garbisinde bu aksi
yon daha az münferid ve daha mü
essir olmak lazımdı, Deniz hartası, 
tarihi hatıralar ve izabe fırınlarının 
beslenmesi zarureti bunu icab ettir
di. Kamoy da, bu hususda, daha az 
adalı ve daha dikkatli idi. 

Bunnula beraber, ispanyollara 
karşı takib edilen politikada bir is
tihale,hiç olmazsa temevvüçler fark 
etmemek milmkün ieğildir. Harbın 
başlangıcında parlamento, gazeteler 
ve hükilmet, az istisnalarla, halkçı 
cephenin ve sosyalist cumhuriyetin 
lehindeydiler. Ancak bir kaç hafta 
devam eden Madrid kabineleri,hadi
seleri, insanları, vakaları ve metin. 
leri iyi tanımayanların nazarında 
serbest bir rejimin, meşru bir hükü
met, zevahirine sahibti. Buna muka
bil, asiler, meş.ruti hukuka çok ehe
'l'liyet veren bir memleketin nazarın 
da silahlı zorbalık ve askeri bir şe
fin kumandası gibi bütün mahzurla
rı kenclilerinde cemetmi~ bulunuyor
lardı. İsyana, I-Iitler Almanyasiyle 
faşist İtalyanın her gün daha aşikar 
bir şekilde iştirakleri hoşnudsuz
luk uyandırıyor, İngiliz gemilerine 

"Uzak\ 
resan malUmat vardır. 

Dökümantasyon kısmında 

şarkta petrol,, başlıklı enteresan bir 
yazı vardır. Politik hadiselerin bile 
mihverinde döndüğü petrol davasının 
Uzak-şark bakrmrndan güzel bir iza
hı vardır. 

Petrol endüstrisinin 80 ninci yıldö
nümü başlıklı yazı, petrolun teknikte
ki yerini anlatmaktadır. 

Dünya maden haberleri kısmında 

Türkiye ve beynelmilel piyasalara a· 
id en son haberler ve malumat var
dır. 

Mecmuanın nihayetinde Londra 
bor&asmın 1937 içindeki maden fiat
larını nefis grafikler halinde buluyo-

ru~" A k 1 · · · M. T. . yı; topra servet erımızın 
mükemmel bir h,aıbercisi, mecmuacılık 
tekniğinin güzel bir eseri olarak oku
manızı tavsiye ederiz. 

Almanca yardıme1 kitab 
Orta mekteblerle liselerde takip e

dilmekte olan "Metod Alge" den ta
lebenin layıkiyle istifade ede•bilmesi 
için Alman lisesi muallimlerinden 
Zeki Cemal tarafından (Metod Alıge 
ile Almanca öğrenenlere yardımcı 
kitab) isimli bir eser neşredilmiştir: 
Bay Zeki Cemalin uzun yıllardanberı 
elde ettiği tecrübeye istinaden hazır
ladığı (Türkçe • Almanca ltıgat). 
{Almanca dersleri) eserlerinden son
ra ortaya koyduğu bu dil kitabı ~1-
mancayı doğru ve pürüzs~ ok~~ag.ı, 
konı.:şmağı kolaylıkla temın ettıgı g~
bi Alman gramerinin belli başlı kaı
delerini de bol misallerle öğretmekte
dir. Mekteb talebesine ve Almanca 
öğrenmek isteyenlere bu eseri ta.vsiy7 
ederiz. Fiyıatı 50 kuruştur. Tevzı yen 
İstanbul Kanaat Kütüphanesidir.~ 1 

dinlemek sabrında bulunursanız daha 
iyi anlayacaksınız. Suallerinizi sonr~ 
sorarsınız. Ne diyordum? Hal Kenedı 
koğuşları dolaşmak ve elektriği sön
dürmek için saat dokuzda devriye gez· 
meye çıktı. Bundan sonra işi bit~cek 
ve diğer bir gece bekçisi, Korniş vazi· 
fesini devir alacaktı. Saat on ikide 
Korniş 16 ıncı daireye girdi ve ceb 
lambasiyle koğuşları dolaştı. Gardi
yanların '"kafes" dedikleri 16 ıncı da
ire iki demir kapı ile münferid bir va
ziyettedir, burası azılı delilere mah
sustur ve içinde Magi ile beraber üç 
kişi bulunuyordu. Altı münferid ko
ğuştan üçü boştu. Anlaşıldı mı? 

-Evet. 
- Dairenin vaziyetinden sonra bah-

sederiz. Bu azılı deliler, tıbkı bir ser
gide vahşi hayvanlar nasıl kapatılırsa 
öyle muhafaza altında bulundurulur. 
Koridorun nihayetinde üçüncü bir ka· 
pı daha vardı ki, yüksek dıvarlarla 
ç.evrili küçük bir avluya açılır. Otoma
tık surette harekete getirilen kapılar 
açılarak azılx leliler teker teker bura
da hava almaya çıkarılır. 
"Şimdi, saat on ikide Korniş devriye 

gezmeye çıkınca, ilk demir kapıyı aç· 
tı, içeri girdi ve içerden kapıyı kilid
ledi. Sonra ikinci demir kapıyı açarak 
da onu ardından kilidledi. Bu suretle 
usul ve nizama tama.ıniyle riayet etmiş 
oldu. 
Sağdaki dıvan takiben yürüyor ve 

ceb l§mbasiyle koğuşları aydmlatı

Y.ordu. Meşğul olan koğuşlar 1, 3 ve S 

Bugün İngilterenin en büyük 

kaygısı İspanyadaki harbin 

bir an önce bittiğini görmektir 
YAZAN: 

JAK BARDU 
Lö Tan gazetesinden 

yapılan suikasdlar ve maden işlet
melerindeki güçHıkler bu hoşnud

suzluğu takviye ediyordu. Fakat bu 
prensib V'e his husumeti yalnız ka~ 
rışrnazlıktan inhi dilmesine de-
ğil, hatta asilerle nasebetlerin ta-
mamen kesilmesine kadar asla var
mamıştır. 

G eneral Frankonun yeni İspan
yanın hududlarını okyanusa 

kadar götürerek Bask vilayetlerin
de ve Asturya'da, maden işletmele
rine evelkinden daha müsaid bir re
jim kurduğu, asayişi tesis ve müna
kaleleri iade hususunda kabiliyetini 
isbat sttiği gün, Bask muhtariyeti
nin ilgası ve ingiliz gemilerine kar
§t yapılan suikasdların parlamento
da, kiliselerde ve gazetelerde uyan-

, dırdxğı protestolar hafifledi. Dahi
li denilen bu harbın iki İspanyadan 
ziyade iki Avrupa ideolojisinin kav
gası demek olduğu nasıl bilme
mezlikten gelinebilirdi? 

İspanyadaki iki cephe Mark~izm 
ve antimarksizm ile yabancı dev1et
lerin yeni harb malzemesine bir tec
rübe sahası hizmeti görüyorlardı. 1-
ki ordu yabancı fabrikalar taarfın
dan teçhiz ediliyordu. Her iki taraf
d:ı da yabancı teknisiyenler kullanı
yorlardı. Her iki tarafda da yabancı 
kıtalar çarpışıyordu. Karışmazlık 

prensibi ve masuniyet hakları Roma 
ve Berlin kadar Moskova ve ~rik
leri tarafından da ayni derecede ih
lal ediliyordu. 

B u müdahaleler, İngiltere hü

.K\ime~inin ve ingiliz kamo· 
yunun her gUn artan bir kıeını.nın 
nazarında, Avrupa sulhu kadar .ls
panyanm. istiklali için de tehlikeli
dir. Bu harbı devam ettirmek, açık· 
tan açığa veya gizlice bu Avrupa fe
laketine i~tirak eden devletler ara
sında ihtilafı arttırmak ve İspanya
da muhtelif hükümetlerin yardrm 
bahanesiyle kuvvetlerini ve nüfuz
larını çoğaltmaya yol a1ımak olacak
tı. General Franko, alman ve italyan 
filolalarının açık şehirlerde ve si· 
vil halk üzerinde, yeni icad bomba
larını tecrübe etmelerine müsaade 
etmemiş olsaydı, ingiliz kabinesinin 
bütün azalan ve kaınoyun ekseriye
ti, ihtilalci orduların Akdenize doğ
ru muzafferane yürüyüşleriyle Rus
ya ve ya Fransa ile italyan ve al
manlar arasında bir ihtilaf ihtimali
ni ortadan kaldırmalarını ve Roma 
ile Bedinin İspanya üzerindeki mü
dahalesini kısaltmalarını tesirsiz ve 
hatta memnuniyetle göreceklerdi. 

İspanya işlerinde u~un tecrübele
riyle ecnebi tahakkümünün harbten 
sonra devam etmiyeceğine emin olan 

numaralı olanlariydi. Magi bu sonuncu 
koguşta bulunuyordu. ı ve 3 numaralı 
koguşıarın sakınıerı uyuyorlardı. h..or
ni~ önce Magı'nin de uyuduğunu san
dı. fakat ceb lambasının ışıldattığı ze
ınınde karamsı bir leke gördiı: Bu 
kandı. Koğuştaki yatakta uzanmış o
lan adam ıvıagi'nin deli üniformasını 
taşıyordu; yüzü dıvara dönı.iktü. Fa
~t ~enedi, Magi kadar iri yapılı de
gıldır. Sonra kan lekesini de hesaba 
katınca Kornış vukua gelen facıayı 
anladı. 

''Koğuş kapalıydı. Avluya açılan ka
p~ da kapalıydı. Yani her şey normal
dı. Yalnız Magi ortadan kaybolmuş ve 
);{enedi delinin yatağında can çekişi
yordu. 

Vilks sustu. 
Lauderbek: 

.. - H~l~~i pek az şey bildiğinizi 
soylemıştınız, doktor, dedi. 

- Öyle ama. bütün bunlar Korniş'
in gördüklerinden ibaret. Asıl bizi 
tenvir edebilecek olan gardiyan Ke
nedi i<li. Korkarım ki zavallı adamın 
bildiklerini anlatması nasib olmaya
caktır. 

Komiser: 
- Öyleyse faraziyelerle iktifa ede

riz. Esasen zabıta tahkikatında asıl 
söyliyecek olanların vücudu ortadan 
kalktığından daima faraziyelere isti
nad etmek mecburiyeti vardır. 

Doktor Vilks gülümsedi. 
Lauderbek: 
- Gardiyan Kenedi'nin yarası ne-

ve muzaffer ispanyollarm arasında 
çıkacak ihtilaflara, katalonyalıların 
gururuna itimad e<len ingiliz hükil
meti artık resmileşmiş ve müteka
billeşmiş olan münasebetlerini sık
laştırarak, insani yardımlarda bulu
narak ve ticari mübadeleleri kolay
laştırarak, marksizmin yakında yı
kılması ihtimaline karşı şimdiden 
kendini sigorta etmekte ve asırlık 
rabıtaların yeniden tesisi için şim
diden hazırlıkta bulunmaktadır. 

L ondra, yeniden doğmaya te
şebbüs edecek olan harab ve 

bitkin İspanyada Romanın halefli
ğini iyice ele almak ve Berlinin iş
tiraklerini tahdid etmek niyetinde
dir. 

*** 
Ger~i B. Loyd Corç ve düşses d'

A tol Pariste başka bir lisan kullan
mışlardır. Parlamento zabıtlarında 
Akdeniz şehirlerindeki hava bom
bardımanlarını protesto eden hara
retli nutuklar okudum. İşçi ve ra
dikal gazeteler kara hududlarınm 
tamamiyle açılmasını ve Marksist 
cephenin serbestçe beslenmesini is
temektedirler. 

Bununla beraber hükümet ve o
nıın istinad ettiği ekseriyet, geçen 
martın 24 ünde, İngiliz başvekili
nin söylediklerini tasvibte mütte
fiktirler: "Karı~azlık prensibine 
muhtelif cephelerde yapılan teca
vüzler ne kadar ciddi olursa olsun ... 
Bunlar kıraliyet hükümetinin görü
şünü değiştiremez: Karışmazlık po
litikası - hatta buna muhalif hare
ketler yapılmış olsa da - daha u
mumi bir kavganın önüne geçmek i
çin yegane vasıtadır. Şimdilik kıra
liyet hükümeti, tam bir bitaraflık 
zihniyeti içinde, gayretlerini, bütün 
iapanyol milletinin lehine. elden 
geldiği kadar in.sant hbmetlerde bu
lunmaya hasretmiştir." 

8 u durum, artık gazetelerin ve 
kamoyun büyük bir kıs.mı ta

rafından tasvib edilmektedir. Deyli 
Telegraf, 24 martta bu hislere ter
ceman olarak şöyle yazıyordu: "Vu
kua gelen tahriblere, katliamlara e
sef etmekle beraber bu felaketlerin 
bir sona ermesi geniş bir ferahla
maya sebebiyet verecekti." Profes
yoneller harbın sona ermesinin in
giliz - italyan müzakeresinin mu
vaffak olmasına ve Avrupa sulhu
nun idamesine hizmet edeceği kana
atindedirler. Skriitator, 27 mart ta
rihli Sundey Taymis'de açıkça söy
le diyordu: "Bizim dış politikamız
da bugün esaslı problem Çekoslo
vakya değil İspanyadır, ve İtalya i
le m_üzakereler ani ve büyük bir e
hemıyet arzetmektedir. Hatta Fran
sa için bile, Akdeniz sahillerinde 
her hangi bir değişildik, orta Avru
pada vukua gelebilecek her hangi 
bir hadiseden daha ciddi bir tehlike 

dir? 
- Kafa tası patlamış. 
- Darbe neyle vurulmuş?. 
- Bilmiyoruz. Belki gardiyanın a-

nahtarlarını taşımak i1ıin kullandığı 
ağır demir halkayla. 

Komiser bir an sustu, sonra başını 
salladı. Biraz dü~ündükten sonra: 

- Bütün bunlar oldukça vakayı ay
dınlatıyor. Yalnız anlayamadığım bir 
nokta var ... 

- Magi demir halkayı nasıl eline 
geçirdi, değil mi? 

Bunun cevabını, belki de, Kenedi'
nin boynunda görülen tazyik izlerinde 
bulacaksınız. Boğazı sıkılmı§. 

Komiser: 
- Hah, dedi, şimdi anlaşxldı. 
- Her halde Kenedi, Magi'ye ihti-

yatsızca çok yaklaşmış olacak. 
- Acaba kolunu demir parmaklık

tan içeri mi soktu? 

- Hayır, buna imkan yoktur. Çün
kü parmaklık kol geçmiyecek kadar 
sıkıdır. 

- Şu halde Kenedi koğuşa girmiş o
lacak. Bu hal vaki midir? 

- Hayır. Bahusus geceleri. Yalnız 
hastanın, avluda dolaştığı zamanlar 
koğuşuna girilir ve içerisi temizlenir. 

- Ya yemekler? 
- Bunlar küçük bir pencereden i-

çeri bırakılır. Azılı deliler için çok 
tedbirli hareket ediyoruz. Bu adamla
rın sükfınetine aldanmak caiz değil
dir: Bakarsınız haftalarca sakin du
rurlar, sonra günün bir~tıde damarla-
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Haftanın ilk günü 
Yavrularımız mesuddur: Milli ha

kimiyet bayramı günü kendi hafta
ları da ba~hyor. Bu hava içinde bü
yÜyecek, bu ne§e havası içinde. yaşa
yacaklardır. Onların ananelerı cum
huriyetin ananeleridir: 16 martı bil
miyecekler, "Türkiye Büyük Mille~ 
Meclisi" nin kuruluşundan evvelki 
§Artlar içinde bir daha buhmmıya· 
caklar, vatan toprakları üzerind~ki 
hakimiyetlerini dalına hisederek ıh
tiyar olacaklardır. 

Fakat saadetlerinin kıymetini da
ha iyi takdir ederek onun nimetle
rinden hakkile istifade edebilmeleri 
için, 19 mayıs 1919 günü ba§layan 
istiklal tarihinin bütün safhalarını 
onlara iyic öğrete'lim: NUTUK genç
liğin ba§UCU kitabı olmalıdır. Bile 
bile, duya duya mesud olmanın zev -
kine doyulur mu ? 

Dün, güneşle beraber uyanır u
yanmaz bayramlık elbiselerine "ko -
ıan küçüklere: "Sizinle be:raıber biz 
de baüram ediyoruz,, demeli idik. 
Onlar soracaklardı: 

- Bugün çocuk bayramı değil 
mi? 

- Evet, fakat sizin de bizim de a
ad bayramımız milli hakimiyet bayra
mıdır. 

Bundan sonraki sual ve cevablan 
tasavvur edebilirsiniz: 

- Milli hakimiyet nedir ? 
- Milletin alın yazısını kendi ta • 

yin etmek hakkıdır • 
Millet.. Alm yazısı.. tayin et -

mek. .. Hak, bütün bunlar belki ço
cuğun kavrayamıyacağı mefhum
lardır. Fakat gelecek sene, öbür se -
ne, ve daha sonra manaları yavaş 
yavaş izah edilecek olan bu kelime -
]er onlann zihinlerinde ilk yaşlar
dan itibaren yerleşmiş olacaktır. 

Milli hakimiyet bayramı günü başla
yan çocuk haftasının ihdas edilmiş ol
ması sosyal kazançlarınuzdan biridir. 
Halkevlerindeki toplantılar, radyo
lardaki neşriyat çocuklaronızın his
lerine ve zekalarına hitab ederek 
beklenilen faydayı gittikçe daha ge
niş ölçüde verecektir. Böyle sayılı 
günlerimizde sinemadan iyice istifa
de edemediğimizden dolayı teessür 
duymakta haklı görülmeliyiz. lstik -
lal mücadelesini gözlerimizde de ya
ıatacak olan filiınleri bekliyoruz • 

Çocuklarunıza büyük bayram.lan 
kutlu olsun. - N. Baydar ' 

Adanada mahsul bol 
Adana, (Hususi) - Bu yıl Çukuor

ova bölgesinde hububat mahsulü çok 
iyi bir vaziyettedir. Eğer fevkalade 
bir hal olmazsa mahsul çok bereketli 
olacaktır. 

teşkil e<lerdi. 
Almanyanın kalkınmasının B. Ne

vi! Çemberlayn'ı, Roma ile müzake· 
relere girişmeye karar verdirdiği ve 
okyanus sahillerine haklın olan 
Franko ordularının Akdeniz sahil
lerine ulaştıkları gün, İspanya me
selesi, onun ekonomik inşası, diplo
matik hürriyeti, arazi masuniyeti, 
ingiliz hükümeti icin, en ciddi mes
gale ve en mühim hedef haline geİ
mektedir. 

Fransa eğer bir hükümete ve bir 
diplomasiye sahih olsaydr, bu örne
ği takib etmesi ve istikbali hazırla
ması icab ederdi. · 

rı tutar. 
Lauderbek, diişünceli bir tavırla çe

nesini kaşıyordu. 
- Şu halde Kenedi koğuşa girmiş, 

yahud da ufak pencereyi açmış olacak. 
Doktor: 
- Evet, dedi, ben de bu fikirdeyim. 
- Magi onu boğazından yakalamış,-

tır. Sonrası kolaydı. Gardiyanı demir 
halkayla yere sermiş.tir. Sonra ünifor
maları değiştirdi ve anahtarlarla ka
pıları açtı. Yanlış anlaınadımsa, dışa
rı çıkmak için iki yol var: Şimal ta. 
rafındaki iki demir kapı, bir de avlu
ya açılan demir kapı. 

-Tamam. 
- lki kapıyı açarak şimal tarafın-

dan çıktıysa .... 
- Hayır, buna imkan yoktur. Çünkü 

15 inci daire koridorunu dolaşacak ve 
gardiyanların odasr önünden geçecek
ti ; içlerinden biri işin farkına varırdı. 

- Şu halde cenup tarafındaki kapı
da n<;ıktr. 

Vilks: 

- Muhakkak, dedi. 16 ıncı daireyi 
gezmek ister misiniz? 

Doktor ayağa kalktı ve bana tasav
vur ettiğimden daha uzun boylu ve 
daha gürbüz göründü. Lauderbek'e 
kendisini takib etmesini işaret etti. 
Biz de Prin'le arkadan yürüyorduk. 
Koridorlarda biraz yürüdükten sonra 
15 inci daireye geldik. Koridorun ni
hayetinde bizi gören bir adam ayağa 
kalktı. 

(Sonu var) 
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ZONGULDAKTAN BİR GÖRÜN ÜS 
..:ıı 

E eğliye bir 
sis düdüğü 

konacak mı! 
Karadeniz. Ereğlisi, (Hususi) 

- Sahillerimizin emniyetini te
min için Deniz Bankrn yeni sis 

KONYADA 
Radyofonik temsiller 

Konya, (Hususi) - Halkevimizin 
yeni temsil komitesi bir çalışma prog
ramr hazrrlayarak tatbikine koyul
muştur. Bu programın en orijinal ta
rafını Radyofonik temsiller teşkil et
mektedir. Halkev.ine bağlı muhtelif 
semtlerdeki 19 hoparlör, bu temsille
ri ye:ymakta, böylece binlerce yurddaş 
bu ten:ısilleri takib edebi1mektedir. 
Radyofonik temsillerde dekor, kos
tüın gibi külfetler de olmadığı için 
her hafta bir temsil verilmektedir. 

.düdükleri kurma tasavvuru E
il"eğli denizcilerini çok sevindir
miştir. Bu teşebbüs ve tasavvu-
run tahakkuk etmesi deniz kaza- Çeşmede sürek avı 
~armm ortadan kalkması için Çeşme (Hususi) - Tertip edilen 
çok lazımdır. sürek avma 200 avcr i'§tira.k etmiş 2 

Ereğli limanında srk sık vukua ge- Karadeniz Ereğlisi kurt ve 8 çakal vurulmuştur. 

len vapur kazalarında felaketzedeleri ı------------------'-------------------------------
kurtarmak ve yardım etmek için tah-ı 
Usiye idaresinin bir roket istasyonu 
Pnevcuddur. 1 

Vapurların Ereğli limanına girmek 
için limanr teşkil eden Bababurnunu 
dola§mak mecburiyeti vardır. İşte bu 
buruna bir kaç sene evvel adi bir çan 
konmuştur. Bu çan sisli havalarda 
tahlisiye grupu efradı tarafından fa
sılalarla çalınmaktadır. Halbuki bu 
çan hemen hemen hiç bir fayda te
min etmemekte, sedasx duyulmamak. 
tadır. Ekserisi 1000 ila 5000 tonilato
luk vapurların Bababurnunun çanını 
duyabilecek kadar kısa mesafeye gel
diklerinde kendilerini karaya düş

mekten kurtarmak için manevra için 
zaman ve kabiliyetleri azaldrğrndan, 
mal ve canlarını kurtarmak için müş
kül vaziyetlere düşmektedirler. 

Ereğli limanr, vapurlarının, poıyraz, 
yıldız ve karayel fırtınalarında, sığı
nabilecekleri yegane tabii limandu. 
Yapılan hesablara göre, limanımıza 

senede vasati olarak gelen vapurların 
tonilatosu 354.868 ve adedi 300 dür. 
Bu rakama motörlü ve yelkenli vası. 
talar dahil değildir. Binaenaleyh se
nede 700 - 800 parça çeşidli ·geminin 
girip çıktığı Ereğli limanının Baba
burnu gibi mühim bir noktasına da 
bu sis düdüklerinden birisi konmalı
dır. Deniz Bankın böyle mühim bir 
noktayı ihmal etmiyeceği muhakkak
tır. - S. Erisen 

Konya eserlerinin tamiri 
Konya, (Hususi) - Şehrimizdeki 

tarihi abidelerin tamiri için kültür 
bakanlığından tahsisat gelmiş, tamir 
işine başlanmıştır. Bu işe Mimar Av
ni Kırkağaçlıgil nezaret etmektedir. 

Bolu köy sağhk lıoruyucuları 
Bolu, (Hususi) - Umumi meclis 

salonunda köy sağlık koruyucuları 

kursu açıldı. 

Kursa yirmi beş ilk mekteb mezu
nu ve kabiliyetli gençler iştirak etti. 
Muvaffak olanlar, köy sıhat koruyu
cusu olarak köylere tayin edilecekler-

.... dir. Bu kurslar vilayetin her kazasın
da açılmıştır. Dersleri hükümet tabib
leri tarafından gös erilmektcdir. 

T rabzonda halkevi konser 
ve müsamereleri 

Trabzon (Hususi) - Halkevi Trabzonun içtimai 
hayatında ve kültür varlığında mühim bir rol oyna. 
makta ve bliyük bir boşluğu doldurmaktadır. Halk
evinde tertib edilen konferanslar, toplantılar, tören
ler muhitin biricik hadisesi telakki edilmektedir 

Evin bütün kolları kendi sahalarında 
çalışmakta ve iyi eserler vücuda ge
tirmektedir. Halkevi ar kolundan ba
yan Sevinç bir koro heyeti vücuda ge~ 
tirmiştir. Genç kızlarımız bu işte çok 
muvaffak olmaktadırlar. 

İzmirde de et 
fiatları ucuzhyor 
İzmir, (Hususi) - Şehrimizde et 

fiyatlarının ucuzlatılması imkanları
m hazırlamak üzere vilayet, belediye 
ve ticaret odası tetkiklerine devam 
etmektedirler. Bu iş için dün valinin 
riyasetinde ticaret odasında bir top
lantı yapılmıştır. Bütün alakadarlar 
bu toplantıda-bulunmuşlardrr. 

Bafrada çocuklara yardım 

Bafra, (Hususi) - Çocuk Esirgc;
me Kurumunun Bafra kolu, bu yıl 

130 okul talebesine sıcak öğle yemeği 
vermektedir. Hayır sever yurddaşla-

rrn yardımlariyle meydana getirilen 
bu iş, büyük bir başarı ile muntazam 

bir şekilde devam etmektedir. 

Müsamerede 
bulunanlar ve 

Boluda :ziraat 
kongresine hazırhk 

Bolu, (Hususi) - Ankarada topla
nacak ziraat kongresinde vilayeti tem
sil etmek üzere eski umumi meclis 
azasından çiftçi Sabri Karaçayır se
çilmiştir. 

Vilayet Halkevi salonunda kazalar
dan seçilip gelen ziraat kongre mü
messillerinin iştirakiyle bir toplantı 
yapılmıştır. 

Bu toplantıda, vilayet halk1tıın zi
rai vaziyetleri ve toprak mahsulleri 
üzerinde görüşülmüştür. Zirai kalkm~ 
ma hakkında vilayetçe yapılacak iş
ler ve çiftçinin ihtiyaçları tesbit e
dilmiştir. 

Vilayetçe bu hususta bir rapor ha
zırlanmaktadır. Büyük kongreye gi
decek murahhasa lazım gelen talimat 
verilmiş, vilayetin birinci derecede 

Adanada su ve gazoz 
Adana, (Hususi) - Haıvaların ısın

masr üzerine su ve gazoz satışları ha
raretlenmiştir. Bu yüzden belediye su 
V"e gazoz işini sıkı bir şekilde takip 
etmektedir. Kuyu suyundan veya 
menba sularından yapılan gazozlara 
ayn ayrı etiketler konması ve Üzerle
rine hangi sud.an yapıldıklarının ya
zılması kararla.şmıştır. Belediye bu 
kararı gazozculara bildirmiştir. Ga
zoz şişelerinin kaynar sodalI sularla 
yıkanması da mecburidir. 

Evvelce Kayadelen suyunda koliba
sil görüldüğünden suyun satışı mene
dilmişti. Son muayenede suyun temiz
lendiği anlaşıldığından belediyece sa· 
tışına müsaade edilmiştir. 

orman, ikinci derecede ziraat mem
leketi olduğu kanaatine vardmrşttr. 

• 

• 23 nısan 1920 
(Başr 1. inci sayfada) 

.de çizme vardır. Hepsini de bir 
cepheden gelmi§ sayabilirsiniz. 
esasen memleketin cephe olmı
yan nere3İ kalmqtı. Garbta bir 
istila ordusu, eenuıbta bir iş.gal 
kuvveti, şar~ ve §İnıalde eski 
osmanlı kavimlerinin fırsat bul
duklarını sanan teş~külleri, hu
lasa her yanda ate§ ve kan var. 
Çarpışanlar, Ankaradan gelen 
sesle mümtaz unsurlarını seçmiş, 
onları cephe kıyafetiyle yolla
mıştı. Sıvas'tanberi bütün cephe
leri birleştiren, büyük kuruluş he
defini veren milli Şefin emrin
dekiler de Ankara' da aynı kıya
feti taşıyorlardı. İşte, 1920 nisa
nının 23 ünde Karaoğlandan 
i·nerek yeni türk tarihinin mu
kaddes eşiğine yaklaşan kafile. 

Birinci Büyük Millet Meclisi 
binasının kapısı ·önündeki kısa 
duruş, kafile hacmine göre mey
danın tenhalığını belirtti. Şimdi
ki parti kurağının dar çatısı al
tında herkes yer bulabildi. Salo
nun iki tarafındaki merdivenler
den çıkılan sahanlıklar samiine 
kafi geldi. 

İki yüze yakın mebus yerleri
ne oturdular, en yaşlı zat mu
vakkat reis oldu, çok hazin bir 
sesle söylediği kısa nutku mec
lisi açtı. Milli Şef kürsüye gele
rek Büyük Millet Meclisinin vila
yetlerce seçilen beşer kişilik he
yetlerle İstanbulda dağıtılan 
meclisin azalarından terekküb 
edeceğini bildirdi. [Bu anda mec
lisimiz münakiJdir] derken se
sinde yeni bir devrin müjdesi 
vardı. Bu söz ertesi gün başla
yan büyük izahın bir anahtarıy
dı. Onu iki gün bu çatı altında 
kalblerimizin çarpışlarını tutarak 
dinledik. Milli hareketin bugü-

ne kadarki tarihini sesinin heye
can ve iyman veren ahengiyle 
birlikte yüreklerimize sindirdik. 
Yer yer istilaya uğrayan ve bin• 
bir facianın ıstırabıını çekmekte 
olan memleket, hu ilahi seste 
kurtuluşun bütün sırrını arayor· 
du. Kaynağı İstanbul olan hiya• 
net ve feza hat dalgası, onu al"ka· 
dan önden boğmağa çalışmıştı. 
Ancak kahramanlık, fazilet ve 
feragat her şeye galebe çalmış• 
tı. Şimdiye kadar gizli kalan bii· 
yük bir cidalin çok çetin safha· 
lannı dinlerken nefeslerimiz ke• 
siliyor, güçlüklerin yenildiğini 
gördükçe de en derin inşirahı du· 
yuyorduk. 

Onun bütün heyecanı, içi·nde 
bulunulan vaziyetin bütün mem· 
leketçe iyi kavranılması idi. Çok 
inandığı milletinin, kurtuluş yo
lunu kendisi kadar aydınlık gör
mesini istiyordu. Ordular başın
da birkaç kere vatanı kurtaran 
kahramamn, mill; '°elaket devre
sinde de hadiselere istikamet ve
rişi, onu dinleyenlerde asla şüp· 
he bırakmamıştı ve herkes inan• 
mıştı ki kurtuluş ancak onun 
izlerindedir. Bu toplu inanışın 
ortasında o kürsüde ilahi bir 
şahlanmanın heybeti içinde ta· 
rihe şunu söyliyordu: "Artık 
meclisi aJ.i.nizin fevkinde bir kuv• 
vet mevcud değildir.,, Bu cümle, 
türk istiklalinin ve türk cumhu• 
riyetinin doğuşunu haber veri• 
yordu. 

V ecd içinde geçen bu dinleme 
zamanının ne kadar sürdüğünü 
bugün değil o günlerde dahi öl
çemediğimizi hatırlarım. Onun 
türk nesillerine bağışladığı me
sud ve sonsuz devri de tarihin 
ölçmiyeceği gibi. 

Kemal ONAL 

F ransada yabancılara 
karşı tedbir alınıyor 

Dört rus eneralinin de sınır dışın 
çıkarılması kararlaştı 

Paris, 23 (A.A.) - Pöti Pariziyen gazetesi, eenehiler aırasmda 
bulunan muzır eşhasın fraınsız hududu haricine çıkarılmaları hak
kında ilk tedbirlerin tatbik edilmeğe başlandığını haıber vermek
tedir. 
Dört mülteci rus generali yakmda--------·---------

hududa sevkedil~eklerdir. Vra.ll!gel'- ı Zelzele mıntıkasında in Kırımda eski genelkurmay reisi o-
lan general Şatilaf da memleket ha
ricine çıkarılacaktrr. Fransadaki eski 
rus muharibleri cemiyetlerinin reisi 
olan Şatilof, general Miller'in mesai 
arkadaşı idi. Daha evvel de Kuticpof 
ile birlikte çalışnuştı. Bu iki genera
lin feci bir şekilde ortadan kaybolduk 
ları maHlmdur. Birkaç ay evvel gene
ral Şatilof Salamankaya giderek fran
koya Fransada bir rus "beyaz avcı,. 

frrkasr teşkil etmeği teklif etmiş fa
kat bu teklifini kabul ettirememişti. 

Turkul, Kus.onski ve Koçkin isim
lerindeki generallerle general Miller
in kaybolması işiyle alakası bulunan 
deniz binbaşısr PavoJof yakında mem
leket haricine çıkarılacaklardır. 

Büyük harbt:an evvel Petrograd'ın 
en büyük yevmi gazetesini çıkaran 

büyük gazeteci Aleks Suvarin'in oğlu 
Boris Suvarin de hududa sevkedile
ceklerin arasındadır. Boris Suvarin 
Paris'te "Tan dü Suar,, isminde bir 
gazete çrkarmağa başlamıştL Birkaç 
sene evvel bu gazete neşriyatını tatil 
etmiş ise de rus muhacirlerinin müf
rit sağ cenah mahfillerinde SU'varin
in hala büyük bir nüfuzu vardı. 

Kaçakçdık yapan 
bir bisiklet 

p.mpiyonu yakalandı 
Liıl, 23 (A.A.) - Cuma günü öğle

den sonra, meşhur belçiokah bisiklet 
koşucusu Deloor'un idare ettiği bü
yüık bir otomobil, Lil civarında Halli
um hudud karakolunda fransrz güm-
rüık memurları tarafından muayene e
difü·ken, otomobilin arkasındaki san
drkta gizlenmiş 15 bin frank kıyme
tinde 240 kilo tütün bulunmuştur. Ya
kalandığmr anlayan Deloor kaçarak 
hududu geçmeğe muvaffak olmu§ ise 
de ortomobilıin içinde bulunan karısr 

tevkif olunmuştur. Deloor, bugün Fa
ris - Brüksel bisiklet yarışma iştirak 
edecekti ve bu sebeple beraberinde iki 
tane de bisiktet getirmekte idi. Gerek 
bisıik.letler, gerek otomobil ve gerek 
tütün- müsadcı:e olunmuştur. 

(Başı ı. inci sayfada) 

tetkikler yapmakıtadır1ar. Bugüne ka· 
dar yapılan tetıkikler, zelzelenin inhi• 
dami olduğu hakıkmdaki kanaati kuv• 
vet1endirm.iştir. 

Kızdaya gelen malfunata göre, yur· 
dun hemen hemen her tarafında zelze• 
leye uğrayanlara karşr büyük bir yar· 
dlill1 hareketi başlamıştır. Birçok vila• 
yetlerıde parti ve halkevlerinde topları· 
tılar yapılmış, yardım listeleri açJıl• 
mıştır. 

A.Jgan büyük elçisinin 
taziyeleri 

Afganistan büyük elçisi Sultan Al1• 
med han eveLki gün Hariciye vekili 
Dr. Tevfik Rüştü Arası ziyaret ede' 
rek hükümetin.in Kııışehir felaıketirı' 

den dolayı taziyelerini beyan etmiŞı 
hariciye vekili de buna hararetle 
şekkür eylemiştir. (A.A.) 

Keskinde 
Keskin, 23 (Hususi) - Milli Mııd' 

miyet bayramı kazamızda kutlamnı; 
ve bu arada felaketzedeler için açıtaıı 
yardım li&tesine bir anda 500 lirada.fi 
fazla teberru yapılmıştır. - Hasan. 

Panama kanala 
gen işi eti lecek 

Vaşington, 23 (A.A.) - Salahiyetli 
mahfillerden verilen malumata göre 
Nikaragua üzerinde stratejik ve ekO' 
nornik bir kanal inşası tasavvurundılfl 
vazgeçilmiştir. Ve Panama kancı] ırııtl 
bu ihtiyaçlara kifayet edecek veçhil~ 
genişletilmesi düşünülmektedir. t1'1 

yüz milyon dolara mal olacak olan bı.I 
inşaat için bir program hazırlanmr~tı!· 

Amerika askeri ve bahri mahfilleri 
'{ 

halen Panama kanalını her hangi bt 
düşman taarruzuna karşı müessir bi~ 
surette müdafaa mümkün olup olrt11 

yacağı meselesini tetkik ediyoriıı!• 
Bunun sebebi uzak doğudaki vaziyet' 
tir. 
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Milli Kümenin onuncu haftası 

Güneş tak,mı Harbiye İdman 
Yurdunu 2 ~O mağlub etti 

Dün Güneş - Harbiye İdman yurdu ·····~'-.-"'='''"''"~''·"· 

aı:u~ -7-

takımları Şehir stadyomunda milli 
küme maçı için k:arşıla~ılar. Yirmi beş 
bine yakın bir kalabalığı stadyoma 
toplayan maç, baştan sona kadar heye
can ver.ici safhalar içinde Güneş takı
mının birinci devrede yaptığı iki gol
le Harbiye idman yurdu aleyıhine ne
ticelendi. 

Günq ve Harbiye idman Yurdu takımları bir arada 

Bugünkü 
Spor hareketleri 

BİSİKLET 

Çubuk köyüne gi~ip gelme 7 5 ki
lometre, Stadyom kapw.. 

Saat tam 9 da 

BÖLGE KUPASI 

Milli hakimiyet bayramına rastla
yan bu spor gününde, Ankara havası 
bahara his bir güzellik arzediyordu. 
Modern stadyomumuzun ycıil çimen -
ler.i güzel bir maç için hazırlanmış 
bekliyordu. Saat 14.30 da hakem B. İb
rahim ve iki yan hakemi sahaya çıktı. 
Onu Güneş takımı takib etti. Mavi 
pantolonlarının üzerine beyaz forma
larile ortaya gelen güneşliler halkı se
lamladılar. Harbiye İdman yurdunun 
genç ve ateşli çocukları da güneşliler
den sonra sürekli alkışlar arasında ay
nı seremoniyi tekrar ettiler. Harbiye
liler, formaları Güneşin formasına 
benzediği için mıntakanın yeşil for
masını giymişlerdi . . 

Günq kaleci•i Cihad, izzetin •ıkı bir ıütünü tutuyor B. TAKIMLARI 

İki taraf kaptanları ve hakem, li
sansları gözden geçirdiler. Takımlar 
sahadaki yerlerini aldılar. Günefliler 
milli kümenin başladığı günden beri 
oynayan futbolculariyle şöyle bir ta
kmı kurmuşlardı: 

Cihad, Retad - Faruk, Yuauf -
Rıza - İbrahim, Salahaddin - Ni
yazi - Melih - Murad - Rebii. 

Bu takımda yalnız Ömer oynamı
yordu. Onun ikinci .maç için bugün İs
tanbuldan geleceği söyleniyordu. 

Harbiye İdman yurdu, İstanbuldan 
Muhterem ve Habibi getirterek kuv
:vetli bir kadro ile takımını fU şekilde 
Çııkarmıştı: 

Fethi, Şükrii - Sabri, Celal -
Muhterem - Hatim, Mücahid - Ze 
ki - Habib - izzet - Şerif. 

Melih yetişti ve hafif bir dokunuşla 
takımının ilk golünü yaptı. 

Maçın güzel dakikaları 
Top ortaya geldi. Harbiyeliler mağ

lubiyetten kurtulmak azmiyle enerjik 
bir oyun çıkarmağa başladılar. Fakat 
kaleleri 26 ıncı dakikada bir gol teh
likesi daha geçirdi. Rebii kaleci ile 
karşı karşıya kaldı. Topu dışarı attı. 

aTIJll1'JOfS J11SJ1CanAOb • JJFlJIOJ4d 

Milli küme takımlarının 

puvan vaziyetleri 
Maç. Ga. Iler. Mı- • At. Ye. Pu. --

Güneş b o o o ~:ı :ı ~4 

Beşiktaş 7 5 o 2 18 6 17 
M. güciı 10 3 1 6 15 25 17 
Üçok 8 3 o 5 14 19 14 
G.saray 6 3 o 3 8 15 12 
Harbiye 7 2 1 4 8 9 12 
Alsancak 6 1 o 5 8 17 7 

Ankara Gücü - Muhafız Gücü 
Muhafız Gücü sahası. Saat 9 da 
Galatasaray - Gençler Birliği 

Muhafız Gücü sahası. Saat 10.45 

A. TAKIMLARI 
Güneş • Galatasaray 

Şehir stadyomu. Saat 12.30 

MİLLi KÜME 

Güneı - Muhafız Gücü 
Şehir ıtadyomu: Saat 14.30 

Bir dakika sonra İzzetin yakından 
çektiği bir şütü Cihad yakaladı. Bu 
tutuş gayet güzeldi. Eğer bu dakika- Şişli takımı först 
larda Harbiye hafları forvetleri takib b O OIYC Zf&4.-1COIOIJl5 ~ 
etmesini bilselerdi belki bir gol çıka- Harbiye takımı Viennayı 3 - 2 yendi 
racaklardı. 

Dün harbiyeliler her zamanki oyun- latan-bul, 23 (Telefonla) - Först 
29 uncu dakikada Fethi Salahaddi- }arından tamamiyle uzaktılar. Yukarı- Vienna takımı beşinci maçını bugün 

nin ayağından topu kaparak ikinci da da işaret ettiğimiz gibi haf hattının Taksim stadyomunda Şişli takımiyle 
Güneş golünü kurtamıış oldu. yalnız müdafaa ile meşguliyeti yc:nil- oynadı. Tribünlerde oldukça büyük 

Bir harbiye akını sırasında da tek- melerinden ziyade gol yapmamalarına bir seyirci kütlesi toplanmıştı. Oyun
me yiyen Repd oyunu tedcetmek mec- amil olmuştur. Birinci devrede topu da misafir takımın yorgun olduğu 
buriyetinde kaldı. Güneş on kişi ile o- haddinden fazla ayağında tutan Gü- görülüyordu ve rakibi Şişli takımı 
yuna devam etti. neş müdafii aleyhine hak.emin penaltı daha enerjik oynuyordu. Şişli takı

~~ll&llU.illl&ııııklr.....&....:..:::.~.;:_------.;.:..-1t'"'tl~ftl!Iİll"'dıı!lrlteıı~'Ol:ll"--..-~-----~~~~~~~~-.:':~~~~~~~~l't~~~~~~~- 1 i •; V·h·..._ da bozdu, diyorlar. Harbiye takımı dün gelen fıraatlardan istifade etmesi ta-
İlk vuruşu güneşliler yaptılar ve ilk 

anda Hari>iye kalesine kadar indiler. 
Kaleci bu akını kolayca kesti. Top, u
zun bir vuruş.la havadan Reşada kadar 
geldi. Reşad Rızaya yerden bir pas 
verdi. Ortadan bir akın oldu. İbrahi
min uzaktan çektiği bir şütü kaleci 
kornere çevirebildi. Rebiinin çektıği 
korner doğrudan doğruya avuta gitti. 
. 'Üçüncü dakika.da Sala.haddinin sağ
dan korner çizgisine kadar inişini de 
Sabri taca doğru attı. Bu hücumu bir i
ki akın daha takib etti. Güneşliler Har 
biye yarı sahasına yerleşmiş vaziyette 
idiler. 

Haııbiyeliler ilk ciddi ve müessir a
kınlarını beş.inci dakikada sağdan 
Yaptılar. Bu akın kornerle neticelendi. 
Cihad bütün başların üstünden sıçra
}'arak topu kaptı ve uza.klaştırdı. 0-
Yun bu vuruştan sonra gem: Güneş ha
kimiyeti altına geçti ve devre sonuna 
kadar Harbiyenin bir iki münferid a
kını haricinde öylece devam etti. 

llarbiye'nin kaçırdığı gol 

11 inci dakikada Mücahid Celilden 
gelen bir pasla adeta cıva gibi kaydı ve 
Çok müsait bir vaziyette bulunan sol 
tarafa topu geçirdi. Şerif bir anda 
Yüzde yüz bir golü kaçırdı. 

Güneşliler Cihadın uzun vuruiuyle 
0 rtaya kadar gelen topu güzel paslar
la haı:ıbiye kalesine yakl<l§tırdılar. 
liarbiye kalesi üst üste olan iki kor
nerle 2 gol tehlikesi atlattı. Salilıad. 
dinin sıkı bir şütü ue Fethinin elinde 
kaldı. Oyun çok seri devam ediyor, 
&Üneşliler her dakika tazyiklerini ar
tırıyorlar; fakat bir türlü beklenen 
&ol olmuyordu. 

17 inci dakikada Harbiyeliler bir 
~ol fırsatı ile karşı karşıya kaldı!ar. 
~.ruğun ayağı kaymış ve yere düş

~uştü. Top açıkta duruyordu. Bir sa
nıyelik bir tereddüd fırsatın kaçması
nı ınucib oldu. Topu cihad kaptı. 

Giiııeşin birinci golii 

Maç böylece zevkli bir şekilde de
"aıtı ediyordu. Güneşlilerin gol çıka
r~adığını gören harbiyeliler yirmin
~ı dakikadan itibaren serbest oynama
~~ başladılar. Hücumlarındaki tered-

Ud de kaybolmuftU. 

h B.u açık oyundan fırsatçı Güneş mu
S ac~leri istifade etmesini biJdiler. 

,'.l1abaddin kıvrak bir oyunla iki kişi
}"i atlatarak kaleye yaklaştı ve topu 
0rtaladı. Kale önü karışmıştı. Biribiri 
~k~ına ~ütler çekiliyordu. Tam 24 

1 
~u dakikada idik. Harbiye müdafi-

~ı kalecilerine pas vemıek İlıterken 

Son onbeş dakika içinde maç gene 
Güneş takımı lehine döndü. Güneşliler 
sağdan ve soldan akınlarla Harbiye 
kalesini sıkıştırmağa başladılar. Bu 
tazyik tesirini gösterdi. 42 inci daki
kada Sala.haddinden gelen bir pasla 
Melih yerden ikinci golünü yaptı. 

Şerif bu gole güzel bir akınla muka
bele etti. Top İzzete geçti ve Cihad 
fedakar bir yatışla golü kurtardı. Bir 
dakika sonra Mücahidin sağdan bir 
şandeli de kaleye girınek üze~e i~cn 
Cihad topu kornere attı. Harbıyelıler 
kornerden istifade edemediler. 

Devre, Salihaddinin Harbiye kale
sine üst üste çektiği iki şiltle 0-2 Gü
neş lehine bitti. 

tK.lNCl DEVRE 
Takmılar sahaya çıktı. Oyuncular 

yerlerini aldı. Maç bir türlü başlamı

yordu. Tribünleri dolduran 25 bin kişi 
hakemi on da:kika kadar beklodiler. 
Nihayet hakem göründü ve maç başla· 
dı. 

Bu devrede harbiyeliler daha azimli 
ve daha awk oynuyorlardı. İki gol çı
karan güneşlilerin yarınki oyunu dü
şü.:ıerek kendile-rini yomıadıkları an-

laşılıyordu. Altıncı dakikada Güneş a
leyhine bir favul oldu. Ceza çizgisi ü
zerinden çekilen aerbe&t vuruşu İzzet 
çekti. Cihad İzzetin sıkı şütünü kor-

nere gönderdi. Güneş kalesi önü kor
ner çekişinden sonra karıştı. Fakat 

Faruğun uzun bir vuruşu vaziyeti de
ğiştirdi. Güneşliler hücuma geçtiler. 

Onuncu dakikada Niyazi şahsi bira
kın yaptı. Bu akını Şükrü kesti: R.eb~
inin güzel bir pasından da Melıh ıstı· 

fade edemedi. 

Güneıe penaltı 

Maç karşılıklı akınlarla ~!lece de
vam ederken hakemin verdıgı bazı ka
rarlar oyun üzerinde müessir bir şekil 
aldı: 

25 inci dakikada Faruğun bir çıkışı
na geM çizgi üzerinde serbest vuru' 
çektirdi. 

34 i1ncü da:kiıkada Rebi4yi d198-1'I çı
kardı. 

35 inci dakikada Güne9 aleyhine bir 
penaltı verdi. 

Hiç kimse bu cezaların niçin. veril
diğini anlayamadı. Maç dokuz kişilik 
bir takımla penaltıyı kaçırmak sure
tiyle maneviyatı bozulan diğer tarafa
rasında zevlaıiz bir şekil aldı YC 0-2 
Güoct lehine bitti. 

haıkikaten bir asab bozukluğu içinde kımına neticede 3...2 gibi bir galibiyet 
idi. Fakat bir tek hadisenin bir mağ- temin etti. 
liıbiyete mal olması o ta:kımın çabuk 
çözülen ve dağılan bir ekip olduğunu 
göstermez mi?. 

Kaleci Fethi, haf Celil ve İzzet gü
nün en muvaffak oyuncularından idi
ler. Diğer arkada~arı da vazifelerini 
başarmak için canla başla çalı§ıtılar. 

Fakat ne yazık ki rakipleri kendilerin
den kuvvetli idi. Onlar da ellerine ge
çen fırsatlardan istifade edemediler. 

Giine§ takımı 

Güneş takımını teşkil eden oyuncu
lar teker teker futbolu kavradıklarını 
gösterdiler. Şahsi meziyetlerini takım 
i9İn kullanmağı biliyorlar ve netice i
çin oynuyorlar. 

Dün maç arızasız geçseydi tam ta
kımla belki bize daha iyi bir oyun gös
tereceklerdi. Fakat takım eksilince 
vaziyete göre tedbir alara.k hakiki o
yunlarını gösteremediler. 

Cihada iş düşmedi. Fakat icab ettiği 
zaman yaptığı müdahalelerle takımın 
yüzde yetmiş beşi olduğunu gösterdi. 
Faruk, Rıza, Salahaddin dün en çok 
muvaffak olanlardı. Diğerleri de gay
retli oynadılar ve takımlarını gali~i: 
yete ulaştırma yolundaki vazifelerını 
başardılar. 

Hakem 

Bölge başkanlığının teıbliğ:i hakem 
hakkındaki düşüncelerimizin hulasa
sını teşkil etmektedir. Güzel bir maç 
dün onun yüzünden seyredilemez bir 
hal aldı. Atakalıların hakem seçmede 
daha dikkatli davranmalarını istemek, 
oraya toplanan binlerce meraklı adına 
bir vazife oldu. Gençlerimwn enerji
lerini boşa götürücü vaziyetlerden 
kendimizi koruyalım. 

Bugünkü maç 
Muhafız gücünün dün Güneş - Har

biye maçını seyrettikten sonra bugün 
ona göre dikkatli oynıyacağını ve mü
dafaa.nın adam tutmasını bileceğini u· 
muyoruz. Eğer forverd hattı da topu 
ayağında ezmezae netice birinci gün
den daha iyi ve ümidli olabilir. 

Güneş kulübünün çayı 
Güneşliler başkanı Bolu mebusu B. 

Cevad Abbas Gürer, bugün saat 17 de 
sporcular şerefine bir danslı çay vere
cektir. Bu çaya birçok büyük zevat, 
spor teşkilatı erkanı ve kulüp mümes
silleri daYCt edilmi,tcrdir. 

Si§linin ilk iki golü 
Oyuna tam saat 16,30 da Şişlinin 

hücumiyle başlandı. Şişli takımı dör
düncü dakikada eline geçirdiği bir 
fırsatı iyi kullandı ve ilk golünü attı. 

Misafirler ilk devrede daima sağ
açıklarmdan istifade ederek inişler 
yapmak istiyorlardı. Fakat şişli bek
lerinin enerjik oyunları viyanalılara 
aradıkları fırsatı vermiyordu. 

Bir aralık Şişli adamakıllı hakimi
yeti eline aldı. Oyunu ideta yarı sa
haya inhisar ettirip Şişli oyuncuları
nı ırk sık akın yaparken görüyoruz. 
Tam bu sırada top kale önünde ayak
tan ayağa dolaşırken Vahab takımı
na güzel bir gol daha kazandırdı. İlk 
devre bu suretle 2-0 olarak Şişlinin 
lehine neticelendi. 

ikinci devre: Karşılıklı goller 
Oyunun ikinci devresine Şişli aynı 

hızla başladı. Altıncı dakikada üstüs
te yapılan akınlar neticesinde kale ö
nli karıştı. Kaleci topu kurtarmak" i
çin ayağiyle vurmak zaruretinde kal
dı. Fakat Vahab topu derhal yakala
makta gecikmedi ve karışıklıktan is
tifade ederek boş kaleye üçüncü ve 
son golü attı. 

MiMıfirler harekete geçiyorlar 
Bundan sonra misafirlerin ağır bas

mağa çalıftıkları ve bir aralık buna 
muvaffak oldukları görüldü. İkinci 
devrenin otuzuncu dakikasında sağ 
açıktan güzel bir pas alan santrafor 
Barelli Först Vienna takımının ilk 
golünü attı. Bundan tam beş dakika 
sonra da misafir takımın sağ açığı 
Fişer ikinci gollerini kaydettirmeğe 
muvaffak oldu. 

Oyunun bundan sonrası topun a
yaktan ayağa dolaşması ve ıuraya bu
raya kaçmaaiyle geçti. Ve bu suretle 
Först Vienna - Şişli ~ı 3-2 Viyana
Marm mağlubiyetiyle neticelendi. 

Cızalllll1rd• lllkemler 
T.S.K. Ankara bö~cai bafkaııMığ111-

dan: 
İdare ettikleri futıbol müaabaıkala. 

rında müesses usul ve nizamlara mu
halif harek'Ct eyledikleri görülen fut
bol hakemlerinden İbrahim ve hakem 
namzedlerinden Asıma Ankara kulüp
lerinin resmi ve hususi müsabakaların
da bir daha hakemlik vazifesi verilme
mesinin kararlCLJtırıldığı tebliğ olu
nur. 

ÇOCUK ILAVEMİZDE 

Evvelki haftaki resmi güzel 
boyayıb hediye kazananlar 

Soyadı kullanınız ! 
Aşağıdaki listeyi bu hafta son defa o
larak isimler bize geldiği gibi dcrcedi
yoruz. Bundan sonra soyadlarını koy
mıyan çocuklarımızın isimlerini neş
retmiyeceğiz. 

Karı kazananlar : 
Zonguldak halkevi arkasında 13 numara
da Adli, Adana Emirler mahallesi polis 
merkez karakolu yanında 13 de Sakine, 
Ankara devrim okulundan 285 Saika, 
Ankara İsmet nönu okulundan Necati 

Özuıuzel, :Seyoııchır ilk okulundan Zekı 
Soıunc.ı:, lstanbuı Kacııkoy Cevidik ııo
kak 18 de lnuzaffer, :Uıyarbakır lisseinden 
!il3 Suad, Çorlu uı.unciı okuldan 48 Necli, 
Samıon ısmet paşa okulundan 157 Ecvet, 
Amasya orta oKuıundan 212 Coşkun, Yal
vaç orta okulundan 177 Hikmet, .L>uzce Na
mıkkemal okulundan 186 Turkan, Adana 23 
nisan okulundan 125 Ayten, Istanbul erkek 
lısesınden l, C. de 1743 lamet, Tarsus orta 
okulundan 11 Sadık, Adana birinci orta o
kulundan 86 Nail, Denizli lisesinden 1550 
Ahmet, Bursa meydancık cevizli cadde 5 
de Mehmet, Dinar yeniyol okulundan son 
sınıfta Şukran, Ankara Kayabqı mahalle
sinde Bıllil, Eskişehir orta okulundan ı. G 
de 1000 Rıdvan, Konya lisesinden 539 Mus
tafa, Zonıuldak ıazi okulundan 379 Vusal, 
Silifke orta okulundan 39 Hilmi, Ankara ti
caret lisesinden 291 Muzaffer, Diyarbakır 
lamel İnönü okulundan 121 Uuri, Samsoıı 
orta okulundan 441 İlmail. Ankara ikinci 
ona okuhuldaıı 6515 JWnirbaıı. Ankara bu
ram _..,_, Anteb _._..... ara...,,,,_., 
K&7Seri - Pınarba•ı kültür memuru kıaı 
Türkin, Ankara Ulus okulundan 2. B de 
.Metin, İzmir - Seydiköy ilk okulundan· 199 
Zübeyr, Konya lisesinden 1092 Kemal, İz
mir Karataş kahvesinde Hamdi Kaçmaz, 
Kastamonu cumhuriyet okulundan Gülba
har, Ankara ıanat okulundan 87 Şevket, An
kara erkek lisesinden 567 Şemıettin, Anka
ra Dumlupınar okulundan 266 Adnan, İzmir 
Karataı orta okulundan 939 Muzaffer, İz
mir Karataı ve civarı cazete müvezzii Ha
ıan ~oç, Zon,ruldak Şirin Buna pazarı İs
mail kızı Suzan, Ankara Mimarkemal oku
lundan 305 Nur, Ankara Ulus okulundan 
295 Hamid, Ankara erkek lisesinden 1401 
Fazıl, Ankara Ulua okulundan 345 Osman. 
Ankara Dumlupınar okulundan 529 Müey
yed, İstanbul sanat okulundan 392 Süley
man, Ankara birinci orta okulundan 1736 
Cenıiz, Zon~ldak orta okulundan 904 Na
hide, Diyarbakır iıkin memuru Ali İrfan 
oilu Salihaddin, Ankara birinci orta oku
lundan 1085 Zekiye, Ankara erkek lisesin
den 1373 Feridon, Ankara erkek lisesinden 
1371 Nevzad, Ankara Ulus okulundan 76 
Sevi.m, Ankara e.r~ek. lisesinden 1469 tz
zettın, Ankara bınncı orta okulundan 140 
İbrahim, Elizıi orta okulundan 7-44 Lütf" 
İstanbul kuleli asked liıesinden 9 3 dı, 
707 Sallhaddin, Adapazarı orta okuİu~da e 
294 Tekin, Elizıi !>rta okulundan 719 Meh~ 
met, İstanbul Beşıktaş 22 inci ilk okulun
dan 227 Makbule, Ankara ulus okulundan 

Fenerbahçe 
geliyor 

~~r aldığunıza göre, Fenerbahçe 
kul~bu ~n~ara gücü, Gençler birliği 
kuluplerunızle yaptığı bir antant üze
rine ~.o ni~ ~urnarıtesi ve 1 mayıs ·pa
zar gunlerı ıkı maç yapmak üzere ?Ch
timize gelecektir. 

Maçların Şehir s.tadyomunda olması 
muhtemeldir. Bu cihet kabil olmazsa· 
Ankara gücü sahasında oynanılacak
tır. 

Ankara halkının, oyunlarını zevkle 
seyrettiği bu üç kulübümüzün maçları 
herhalde çok entere.an ve güzel ola
caktır. 

Alacağımız malUınatı okuyucuları
mıza slksık bildirec:eğiz. 

Bölge kupası maçlan 
Dün Ankara gücü aahalında ınck

t~.Uer aruındaki bölıge ıwpa.ı maç

larına devam edildi. 

Gui liaeai takımı İrtJUt uata mek

tebi ile oynadı. Bu maçı Gazi liseai 2-1 

kazandı. 

Ticaret lisesi ile Erkek li&cıi arasın

da yapılan maç 0-4 ErJı:cdc: liae&i lehine 

devam ederken, yapılan aon gole itiraz 
eden ticaretliler ıahayı terkcıUDifler
dir. 

417 Malik, Yozgad cumhuriyet okulundaA 
102 Yııdız, Ankara gazı hsesındcn 491 Ha
lis, Ankara Mimarkcmal okuıundan 163 Sa
bahat, Ankara Necatı okulundan 28 Cahid. 
lı:lazıı Atatiırk okulundan 189 Kıymet, Di· 
7arbakır lıımet pap okulundan 133 Zeki. 
Ankara onuncu yıl yatı okulundan 127 İh
san, İstanbul 17 inci ılk okulundan 487 Mwı
tafa, Zonguldak Namıkkemal okulundan 
160 Mübeccel, Diyarbakır lisesinden 482 
Mevhibe, Ankara İsmet İnönü okulundan 
üçüncü sınıfta Adnan, Trabzon lisesinden 
887 Kemalettın, Ankara birinci orta oku
lundan 999 Hasan, Ankara Ulus okulundaA 
152 İrfan, Ankara Ulus okulundan 587 Şe
ref, Ankara ticaret lisesinden 162 Sabrİ)'C. 
Kalecik ikinci okuldan 193 Hasan, İzmir -
Seydi koy ilk okulundan 137 Sabahat, An
kara istiklil okulundan ll7 Yaşar, Ankara 
ticaret lisesinden Şeref, Ankara devrim o- • 
kulundan 660 Necla, Ankara İltekin okulun
dan 371 Ayhan, Ilgın ilk okulundan 58 Ccn
aiz, Ankara Etlik okulundan 247 Nevin, 
Ankara Etlik okulundan 156 Coşkun, Bursa 
Valide veziri mahallesi bezirci sokak 3 de 
Suna. Ankara İsmet pap. Bikim sokak 2 de 
Yapr, Adapazarı orta okulundan 171 Mua
tafa, Ankara sanat okulundan 215 Mustafa, 
Ankara devrim okulundan 817 Müfid, An
kara kız enstitüsünden 572 Baise, Ankara 
birinci ortadan 1129 Saliha, Ankara Atatiırk 
kız okulundan 312 Cahide, Zonguldak gazi 
okulundan 93 Ayser, Ankara D. D. Y. zat 
işleri memurlarından Ekrem kızı Nihal, 
Ankara İsmet paşa kız enstitüsünden 2. A. 
da 470 A. Erköy, İstanbul Eyüb 36 mcı ilk 
okuldan 4. A. da 102 Rabia, Adapazarı orta 
okulundan 684 Ertuğrul, Ankara Dumlupı
nar okulundan 285 Sabahat, Aııka.ra Bala
ban mahallesi Tözel Arçin sokağında Ay
han, Aakara lriiçük Öksüzce mahallesi eski
ci aokaiında Melih, Ankara Necati okulun
dan 701 Çapçı, Bolvadın posta karşısındaki 
evde Nesrin, Ankara Mimarkemal okulun
dan 879 Oktay, Ankara İsmet İnönü oku
lundan 714 Alliettin, Ankara Atatürk oku
lundan 150 Şükrü, Zonguldak orta okulun
dan 13()4 İsmail İzmir Seydi köy ilk oku
lundan 130 Mustafa, Tarsus Dumlupınar o
kulundan l 7 5 İhsan, Sungurlu İsmet paşa o
kulundan 11 Yaman, Samson Fazıl Kadı o
kulundan 359 Ziya, Ankara Atatürk erkek 
okulundan 223 Nesrin, Mengen Pazarköy 
yatı okulundan 170 Mehmet Ali, Ankara 
Dumlupınar okulundan 625 Mecid, Konya 
liıeıinden 3. A. da 119 Hasan. Ankara Ata
türk erkek okulundan 172 Nevin, İstanbul 
Üsküdar birinci orta okulundan 68 Feha
mettin, Ankara erkek lisesinden 485 Fuad. 
Ankara erkek lisesinden ı. G. de Hasan, An
kara Atatürk erkek okulundan 522 Feride, 
Çankırı orta okulundan 375 Akif, Ankara 
türk maarif okulundan ııo Şahab, Ankara 
Gazi liaeıinden 543 Celil, Ankara Cl"kek li
sesinden 1069 Vehbi, Ankara Ycnihayat o
kulundan 731 L~man, Ankara İltekin oku
lundan 715 Müjcln. Ankara birinci orta o
kulundan 1200 Hikmet, Ankara Necati oku
lundan 683 Enver, Ankara İltekin okulun
dan 1049 Orhan, Ankara Dikmen asfaltı I
şık apartıman 2 numarada Lltif, İstanbul e
dirne kapı ı 7 inci ilk okulundan 4. B. de 
256 Alhttin, 

(Sonu yarın) 

Hava tehlikesine karıı 

İngilterede 
gönüllü 

toplanacak 
Londra, 23 (A.A.) - Samuel Hoare, 

ingiliz kilisesinin rahiblerine bir 

mektub göndererek hava - kimya teh -

likeıinden korunma işlerinde kullanı. 

lacak gönüllülerin toplanması için pa

paaların yardım etmesini istemiştir. 

B. Hoare, yeni servisin gayri askeri 

ve insani mahiyetini kaydetmi-ş ve gö. 

nüllü mikdarının bundan evvel tcsbit 

cdıilmit olan bir milyonu geçmesi 1f,. 

zım geldiğini ilave eylemiştir. 

Bir doktorun teklifi 

Londra, 23 (A.A.) - Meşhur çocuk 

terbiye mütehassıaı Dr. Norvut, muaL 

\imler konferansında bir nutuk söyli. 

yerek gençler için altı ay sürecek olan 

bir mecburi hizmet ihdasını teklif et

mittir. Doktora göre bu hizmet saye -
sinde gençler disiplinin manasını kav 

rıyacaklar ve memleketin muhtelif 

sosyal sıfatlarını daha iyi tanıyacak -
}ardır. Bu projeye saray hekimi Dav • 

son Of Pecı muzahare-t etmiftir. 
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ün milli hakimiyet bayramı kutlandı 
(Başı 1. inci sayfada) 

miyet; istikbalin aynasıdır. Sendeki 
büyük kuvveti inkişaf ettirmek, inkı -
labları senin kudretli, kuvvetli elleri • 
ne emniyetle ve tam imanla teslim e
debilmek için sana en yüksek kıymeti 
vermek ve senin bütün ihtiyaçlarını 
tatmine çahşmak her türkün ideali ol
malıdır. Atatürk devri bu idealin ta
hakkukunun zaminidir. 

İlk 23 nisan günlerinde ihyaen te
sis edilmiş olan kurumumuzun inkişaf 
derecesi bu ümidleri kuvvetlendir
mektedir. On arkadaşın verdiği ikişer 
lira ile işe başlayan kurumun, yalnız 

Ankaradaki serveti milyona yaklaşmı§ 
ve yalnız umumi merkezin senelik va
ridatı (243684) lirayı, son iki senede 
yardım yaptığı çocukların sayısı da 
887,697 yi bulmuştur. Bu rakamları 

hükümetin muzaharetine ve tükenmek 
bil mi yen, şefkat haznesi olan milleti -
mizin kıymetli yard ımlarına medyu -
nuz. Bunu minnetle ve şükranla ifade 
etmeyi borç bilirim. Maamafih bu ra
kamlar eski devirlerin en acı mirası o
lan çocuk meselesinin, çocuk ihtiyaç
larının azameti yanında büyük bir 
kıymet ifade etmez. 

Sizler için 
Yardım bekliyen yavruların gıdala.. 

rını, elbiselerini, öğretme vasıtalarını 
temin etmek, işe giden ana ve babala -
rın yavruları için gündüz, kimsesizle
re geceli bakımevleri, zayıf çocuklara 
aş evleri, gece sanatoryomları açmak, 
sokakların mikroplarından hayatınızı 
korumak ve teşkilatlı oyunlarla dima
ğı inkişafınızı temin etmek için sizle. 
re mahsus bahçeler, banyolar, dispan -
serler, hastahaneler, küçük kardeşleri
niz için süt evleri açmak lazımdır. 
Bunları temine çalışmak zevkli va
zifelerimiz arasındadır. 

Bahtiy~r türk çocukları; 
Her t ü,lü tehlikelerden masun, 

hür ve müstakil yurdda yaşlılara gıb -
ta verecek neşe ve şetaret, ve sizi çevi
ren ve değer veren sevgi havası içinde 
yaşıyorsunuz. Eski devir çocukları ile 
sizi mukayese etmek istemem. İnkı
Iab çocukları olmanız ne büyük bahti -
yarhktır. Bu bahtiyarlığın bizlerde 
bıraktığı tatlı izler ve kuvvetli ümid -
ler ne kadar zevklidir. Bu saadetli 
günleri bize yaşatan Büyük Şef önün
de derin saygı ile eğilerek haftanızı a
çar, bayranıınızı kutlarım. Mesud ço -
cuklar. 

Kültür Direktörünün 
konusnı.ası 

Doktor Fuad Umaydan sonra, kül
tür direktörü B . Rahmi Vidinel 9u 
güzel konuşmayı yaptı. . 
"- Atatürkün çocukları, bayramı

nız kutlu olsun.. Bugün 23 nisan .. 
Hem ulusal egemenlik ve hem de ço
cuk bayramıdır. 

Atatürkün çocukları elbette böyle 

lnönü okulundan Fuad Gökel 
nutuk söyliyor 

Küfükler ,,!Jlalarını 
•eyrediyorlCZT 

bir günde bayramlarını kutlayacaklar, 
elbette böyle bir günün kahraman ba
tırasiyle kendi bayramlarına daha bü
yük bir ihti,am ve .zinet verecek
lerdi.. 

Bundan tam 18 yıl önce büyük On
der, tarihin ve cihanın o eşsiz başbu
ğu türk milletinin yegane ve hakiki 
mUmessillerini şu binada, şu mutava
zı çatı altında toplamıştır. Büyük ön
derin türk milletine ilk armağanı ona 
kendi kendini idare etmek hakkını 

vermek oldu ve bu kutsal hak JU cüm
le ile ifade olundu: 

"Hakimiyet kayıdsız ve şartsız mil
letindir .. ,. 
. Yarının yapıcsr, yaratıcısı, ümidi, 
emeli ve her şeyi olan türk çocukları 1 

Ulusa benliğini, varlığını, hayatım 
kazandıran bu esas cumhuriyetimizin 
en büyük temeli oldu, bunu bu şekil
de ebediyete kadar götürmek ödevi 
sizindir. 

Bu ödevi size veren, size emanet e
den Büyük Başbuğumuz, eşsiz Önde
rimiz, hayatımız, canımız, varlığımız, 
her şeyimiz olan Atatürkümüzdür. 

Bu ödevin yUksekliği önünde say
gı ile eğilelim. 

hlilli kurtuluş 
Türk çocukları; 
Dünü tarihten öğreniyorsunuz .. Ge

nel sava9tan maddeten ve manen yor
gun çıkan tilrk ulusunu esir etmek is
tiyen düşmanlarımrz güzel yurdumu
za her yandan saldırmışlardı. Herkes 
türk milletini mukadderatın bu ya
man tecellisine boyun eğecek sayı

yordu .• Türk milletindeki hürriyet ve 
istiklal iştiyakını bilmiyenler, bilmek 
istemiyenler içeride ve dışarıda bu 
alçak ve hain emellerinin tahakkuku
nu göreceklerinden emin bulunuyor -
lardı .. Sultanları, şehzadeleri, vezir ve 
vilzerasiyle bUtUn bir saray ve osman
lı bükilmcti bu neticeye miskinane ve 
hainane bir itaatle boyun eğmişler 
milleti mukadderatiyle yalnrz ve baş. 
başa terketmiflerdi. 

Ulus bu karanlık muhit içinde bir 
ümid, bir ı9ık arıyordu. 

Birden bir ilmid dalgası bütün yur
dun meyus ufkuna dağıldı. Bir nur, 
bir l§ık karanlıkları yırttı, parçaladı, 
dağıttı •. 

Bu nur kaynağı başlıbaıına bira
lem, bir varlık olan Atatürktil, O; 
tUrk :mllletindeld l~anı türk mille-

tindeki inanı sezen tek varlıktı .. 
Büyük Başbuğun ulusun başma geç

mesi zaten mukadderatın yllrüyüşllnil 
değiştirmeye yeterdi.. Nitekim öyle: 
oldu .• 

BUtün bir dilşman ilemine kartı pa
rasız, vasıtasız ayaklanan türk mille~ 
tl içeriden ve dışarıdan yurdumuzu 
parçalamak istiyenlere kısa bir zaman
da haddini bildirdi. Çünkü onun kud
reti, kuvveti, dirayeti, fazileti blltün i
yi ve kahraman hasletleri nefsinde 
toplayan bir haznesi vardı. Bu hazne· 
tamamen Atatllrktür. 

Yolumuz ••• 

Tilrk ulusu 18 yıldır Bafbuğun ar
kasında. onun bu yurdun ve uluıun i
lerlemesi ve yUkselmesini hedef tu
tan tcmis ve yüksek UlkUsU arkasında 
seve seve, bile bile, istiye istiye koşu
yor ve ebediyete kadar koşacaktır da .. 

AtatUrklin bu yUksek UlkUsU; mua
sır milletlerle beraber ve hatta onlar
dan daha ileri yürümek, urm ileri her 
hare>ketini almak ve kendimize mal et
mek, ölmüş medeniyetlerin tesirlerin
den uzaklaşmaktır. Bu yolu yüksek 
iradesiyle eskilikleri yırtarak Atatürk 
açtı. Bu yol yaşamak ve yükselmek 
yoludur. Bunu bir iyman gibi türk 
milletinin kalbine ve ruhuna yazan 
bilyilk atamızdır. O; insan olmak ve 
insan gibi yaşamak bu milletin ezeli 
ve ebcdt bir hakkı olduğunu bUtiln ci
hana karşı kabul ettirdi. Size dUşen 
vazife bu yilksek 6devleri blitUn par; 
lakhklariyle yaşatmaktır. 

Bahtlyaraınız çocuklar; Atatilrk gi
bi bir atanız var. 
Bahtiyaraınrz çocuklar; Atatürk gi 

bi bir Başbuğunuz var. 
Bahtiyaraınız çocuklar; Atatilrk gi

bi bir inan ve iyman kaynağınız var. 
Bahtiyaraını.1 çocuklar; AtatUrk gi

bi bir ülkilnüz var. 
Türk çocukları: Bayramınız kutlu 

olsun .. 
Aziz ve sevgili Atatürkünüzle, gü

zel yurdunuz ve büyük ulusunuzla 
mesud olun.,, 

Yavrularımı: konu§tU 
Bundan aonra üç küçük yavru, ora· 

da toplanan binlerce türk çocuğu adı· 
na temiz, samimi, güzel hislerini anlat 
tılar. lnönU ilk <>kulundan Fuad Gök· 
ıel, kn lisesinden Macide Güçliltilrk 
ve Atatürk okulundan Seher Özyıl • 
dız, takdir ve alkış toplayan hitabe 
terini söylediler. 

Törenden sonra önde mızıka, çi· 
çeklerle donatılmı§ kamyonlar. ilk ve 
orta okul talebeleri, izciler, caddeleri 
kaplayan büyük bir kalabalık sevinç 

ve neşe içinde Samanpazarma çıkmış
lar ve tören orada nihayet bulmuştur. 
Töre~ kalabalık bir halk kütlesi işti
rak etmişti. 

HALKEVINDE 
Büyük bayram dolayısiyle Halke -

vinde de bir tören yapılmıştır. 
Törene istiklal marşiyle başlanmış, 

mar§ı mUteakib doktor Ragıb Tüzün 
23 nisan bayramının mana ve ehemi
yetini tebarüz ettiren bir söylevle 
toplantıyı açmıştır. Hatib 23 nisan 
1920 ye tekaddilm eden hadiselerden 
bahsetmiş ve meclisin 23 ve 24 nisan 
1920 tarihli toplantılarına aid hatıra
ları anlatmıştır. Bu hatıralardan son
ra sözlerine şu suretle devam etmiş
tir: 
"- İlk kurulduğu günlerdeki mesa

isinden kısaca bahsettiğim Büyük 
Millet Meclisi, bugün beşinci intihab 
devresinin üçün~ü içtima senesi me
saisine devam etmektedir. 

Milli mücadele senelerinin en çetin 
günlerinde bUtUn enerjisini kullanan 
Kamutay, memleketin kalkınma dev
resinde de isabetli görüşleriyle mem
leketi daima iyiye ve doğruya götür
mesini bilmiştir.· 

Hadiseler karşısında icab ettikçe 
bütün heyecanını kullanan ~ gene 
icab ettikçe bu hadiseleri bütün so -
ğuk kanlılığı ile mütalea etmesini bil
miJl olan Kamutayın kararlarındaki i
sabeti her gün yeni bir vesile ile gö
rüyor ve mesaisini milletçe takdir et
mek imkanını buluyoruz. 

Memleketin hakiki sahibi olan mil
let hakimiyeti eline aldığı gündenbe
ri, bu memleket her gün yeni bir ham 
le yapmış, her gün biraz daha ileri 
gitmiş ve nihayet bugünkü mcsud ne
tice elde edilmiştir. 

Asil türk milleti Büyüık Şefinin reh
berliği altında kendini bekleyen bü
yük istikbale bütün dünyanın hayran
lıkları arasında emin adımlarla ilerle
mektedir. 

SözlCiimi bütün Ankara gençliğini 
çatısı altında toplayan Ankara halke
vinin Büyük Atatürke olan sonsuz 
bağlılığını bir defa daha tekrarlamak
la bitiriyor ve toplantıyı açıyorum.,, 

Dr. Ragıp Tüzünden sonra İshak 
Refet ve onu müteakip kız liscai tale
besinden Ayla ve Maarif cemiyeti lise
sinden Mübeccel 23 nisan bayramı 
hakkındaki söylevlerini vennişler ve 
bunları ın ea p TUrk~ rtt cemi· 
yeti lisesi talebesinin hazırladlkları e>
pe.ret sahneye konmuştur. 

Küçüklerimiz, büyüklerini 
ziyarete gittiler 

Öğleden sonra mektep delegeleri a
nakucağı yavruları, Çocuk esirgeme 
kurumu genel merkezi binası önünde 
toplanınıflar, belediye otobüsleri ve 
şehir taksileri ile büyliklcrimize git
mişlerdir. 

Kafile saat ıs de, çocukların mızıka 
ahenklerıine karışan neşeli mart ve 
şarkılariyle hareket etmiş ve Ulus 

Kı7. faciler ge$fryprla.r 

Kız liıeıinden Macide Gü~lütürk 
- konuıuyor 

meydanı yolu.yle doğru CumhU1" baş
kanlığı evine gitmiştir. Evde çocuk
lar profesör Bn. Afet tarafından kar
şılanarak salona almmı91ar ve kendile
rine ikramda bulunulmuştur. Çocuk
lar Atatürk evinden Mareşal Fevzi 
Çakmağın köşküne gitmişler ve Mare
şal tarafından bahçede karşılanınış)ar
dır. Mareşal çocuklarla bir çeyrekten 
fazla meşgul olmuştur. Kafile mareşa
lın köşkünden sonra !amet İnönünün ' 
köşküne gitmifler ve köşkte Bn. İnönü 
tarafından karfılanmıflar Te kendile
rine teker ikram olunmuştur. 

Kafile oradan Başbakan B. Celll 
Bayarın k&;klerine gitmiş ve ç<><:uk
lar Ba~akanbk müstef3rı B. Kemal 
Gedeleç tarafından karşılanmıtlar ve 
gene kendilerine ,cker ikram olun
muştur. 

Çocuklar buradan Kamumy başkanı 
B. AbdulhaHk Rendayı ziyaret etmiş
lerdir. B. Abdülhalik Renda çocuk de
legelerini bahçode karşılamışlar ve ıc
ker ikram etmişler, çocukları sevip ok
şamışlardır. 

Kafile aynı intizamla ve Seman~ 
zarı yoluyle Çocuk esirgeme kurumu 
genel :merkezi binası önüne geıan. ve 
oağılmzŞtır. 

Çocuk esirgeme kurumu genel mer
kezi bayram dolayıaiyle çocuk bahçıe- , 
ıini dün açmıftır. Çocuklar bütün gün 
bahçede oynam19lar ve kendi aralann
da eğlenmiflcrdir. Gece ıehir tamami
le donarunış ve aydınlanın~ 

Bııgünkü program 
Bugün öğloden önce saat g dan 12 

~ kadar Halkcvinde çocuk balosu ve
rilecek ,öğleden eonra çocuk bahçe
sinde muhtelif ıpor eğl~ccleri ter
tib edilecektir. 

Çocuk EBirgeme Kurumunun 
ıebriki 

Çocuk Eıir&erne Kurumundan : 

''Mesut Türk çocuklarına " 
Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu 

Umumi Merkezi yurdun bahtiyar ço
cuklarının bu §erefli ve mesud günü 
kutlar, bütün türk yavrularının şanlı ve 
yüce türk ulusuna layık yavrular, gür
büz ve kahraman çocuklar olmasnıı di
ler. 

lstanbul' da 
İstanbul, 23 (Telefonla) - 23 nisan 

milli hakimiyet bayramı ve çocuk bay
ramı bugiln lstanbulda binlerce halkın 
ve talebenin iştirakiyle kutlanmı9tır. 

Bu münasebetle şehrimizde coşkun te
zahürler yapılmıştır. 

Mektebliler Ulus meydanında 

Törene iftirak eden yavrular 

Dünkü törende Ulus meydanının görünüfii 
SabahTak~mveBayazıdcu~ur~·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

yet meydanlarında ve Fatih parkında 
toplanılmıf sonra kafile halinde ve te
zahürler ara111nda Bayazıddan Taksim 
meydanına gidilmittir. Abideye bele
diye, Cumhuriyet Halk partisi, hal
kevleri, Çocuk eıirgeme kurumu ve 
daha birçok teşekk.Uller adına çelenk
ler konulmuttur. 
Bayazıd ve Taksim meydanlarında 

birçok heyecanlı nutuklar ıöylenmit, 

milli hakimiyet bayramının aynı güne 

rastlayan çocuk bayramının yUkıek 
manaları tebarüz ettirilmiştir. 

Öğleden sonra bütün mekteblerck 

müsamereler verimif ve nutuklar söy

lenmi9tir. Gece, geç vakitlere kadar 

tatanbulun bUtUn semtlerinde bayram 

aynı CO§kun tezahilrlerlc devam etmlt 

şehir baştan başa donatılmı1tır. 

:Mektep müsamereleri halk
evlerindc yapılacak 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Mekteb 
müsamereleri bundan sonra mekteble
rin bulundukları mıntakadaki halkev
lerinde verilecektir. 

Viyanada yahudilere 
boykotaj yapılıyor 

Viyana, 23 (A.A.) - Röyter ajansı 
bildiriyor: tık güdümlü yahudi aleyh
tarlığı boykotaj Viyanada bugün baş
lamıştır. Yahudi kahve ve mağazaları. 

na yalnız iri olmayanların girmesine 
müaaade edilmektedir. Yahudi mahal
leıinden geçen yabancılar hüviyet ka
ğıtlarını göstermek mecburiyetinde
dirler. 

Macar parliimentoBunda 

Budapeşte, 23 (A.A.) - Yahudi ka
nununun müzakeresi sabaha kadar 
sünnüştür. Mebusların ekserisi ehe
miyeuiz bazı ihtirazt kayıtlarla kanu
nu tasvib etmişlerdir. 

Kanunun müzakeresi aıraamda Kont 
Betlen kanun layihasını şiddetle ten
kid et.mit ve hilkümete hücum eyle
miştir. Ekseriyete mensup mebuslar· 
birkaç defa tiddetli protestolarla ha
tibin sözünü kesmi§lerdir. 

Küçük Dış Haberler 

X Berlin - Viyana filarmonik or• 
kestrasınm verdiğ i konserde B. Hitler 
de bulunmuştur. Bu konser 100 sene 
önce kuruluşundan beri Berlinde ilk 
konserini vermektedir. 

X Berlin - Kanya ve Kato adlann • 
da iki japon tayyarecisi bu sab:ıh hava 
yoluyla Tokyo'ya müteveccihen hare • 
ket etmişlerdir. Tayyareciler ilk iskele 
olarak Rodosa uğrıyacaklardır. 

X Londra - İngiltere kıralı Lord 
Klarendon'u ba§ mabeyinciliğine tayin 
etmiıtir. 

X Londra - Hariciye nezareti yük· 
sek memurlarından B. Blant İngiltere 
nin Lahey el~iliğine tayin olunmur 
tur. 

X Dublin - Profesör Hayd ısrar ü
zerine İrlanda devleti reisliğine nam -
zedİiğini koymuştur. 

X Berlin - Dahiliye Nazın Doktor 
Frik ameli iş hizmetini 1 birinci te~ -
rinden itibaren Avusturyaya da teşınil 
eden bir kararname neşretmiştir. 
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H i K A y E 
KADIN 

~Genç kız tıkanırcasına, hıçkıra hıç· 
ra ağlıyordu. Teyzesi sebebini bil

~diği bu ani tttsslir tufanını teskin 
için saçlarım okşuyordu. 

- Ne oldu, Necla, söyle kızını, ne 
Oldu? diyordu. 

.. Fakat Necla, şezlongun üzerine yü
tij koyun kapanmış, bu müşfik sesin 
~tta farkında bile olmadan ağlıyor, 
a~lıyordu. Gür kumral saçları perişan 
fır halde dağılarak yüzünü örtmüştü. 
ı:ce ve mütenasib vücudu hıçkırıklar-

sarsılıyord u. 
'l'eyzesi, çok sevdiği yeğeninin bu 

teessürü ile yüreği parçalanarak, ku
lağına eğilmiş mütemadiyen tekrarlı
l'ordu : 

- Necla, canım yavrum, söyle ne 
Oldu sana? Anlat bana derdini, bak 
llasıı açılırsın .. 

Genç kız, bütün bu yalvannala -
ta sağır kalarak fasılasız ağladı. Son
ra yavaş yavaş hıçkırıkları azaldı, göz 
}'aşları tUkendi, biraz sükUnet bulur 
&ibi oldu. Narin vücudu hila sarsıl
ll1akta devam ederken, hıçkırıkları a
tasında: 

- Ah ne bedbahtım, diye inledi. 
Teyzesi gene sordu: 
- Ne var, kızım, söyle bana ne o

lursun. Bak ben de Uzülüyorum. 
~ uu kaldırdL Göal · y 

Sonsuz bir iztırab ifadesi okunuyor
du. Dudaklarını kmııldattı. Bir şey
ler söylemek istiyordu. Ağzından yal
tı.ız "Cevdet .. kelimesi çıktı, sonra ge-
1\e hıçkırıklarla boğularak şezlonga 
ltapandı. 

'l'eyzesi bu kelimeden, nişanlısiyle 
iltalarında bir ıeyler geçmiş olacağını 
tahrnin etti. 

- Cevdete ne oldu? diye sordu. 
Genç kız inledi: 

ti - Her şey bitti, Teyze, her şey bit-
. Ahı ... 

Şc - Fakat ne oldu, kızım? Niçin her 
tlı }' bitiyormuş, gene kim bilir ne 
la aııasız bir sebcb yüzünden münaka-

etmişsinizdir. 

1. ~ecla gene başını kaldırdı. Hiddet-
1 bir bakışla teyzesini süzdü. 
lf - Öyle değil, anlamıyorsun, dedi. 
t' er §ey bitti, çünkü o bana ihanet et-
ı. 

1_ 'reyze bu söz üzerine yerinden hop
'<ldı: 

~ - İhanet mi, etti? Ne diyorsun 
-
1
Ctla? Öyle büyük kelimeleri ağzına 

tı llla. Dur bakalım, daha evlenmeden 
Cdir bu haller? 
ti~eclanın sesi hali boğuk ve kesik-

iJıa- Evet, evet, teyzeciğim, o bana 
net etti. 

- Peki ama, nereden biliyorsun? 
- Kendisi itiraf etti. 
- t.leyi itiraf etti. 
;- lier şeyi, her şeyi 1 

ltı e genç kız gene, tutamadığı hıç
iç~ıklarını salıverince izahat almak 
Ct~~ bir müddet daha beklemesi icab 

ı. 

() li~.tla nihayet hadiseyi anlatabildi 
•ir gu.n, nişanlısı Cevdet, çok mütees
İti hır tavurla gelmiş, kendisine bir 
nı·tafta bulunacağını haber vermişti. 

r o-;ı 
isr '""n evvel, samimi arkadaşlarının 
tc ~:ın~ dayanamamış, onlarla birlik
ta ~r ıçki alemine iştirak etmiş, son
da§] ep birlikte bara gitmi,ler, arka
~h arı kendisini zorla tutmuşlar, sa
lc~. kadar burada adi kadınlarla eğ-
~ ışlerdi. 
Unları anlatan Necla: 

l'o~ Görüyorsun ya, teyzeciğim, di
l'Qı··u. Ona da söyledim. Bir daha 
bil~~e hakmıyacağım. Daha şimdiden 
tııt • u hakareti yapsın!. .. Onunla ar-

'rırnkanı yok barışmam. 
bir eyzesi, saçlarını okşayarak sakin 

sesle: 

!c~ Peki ama, dedi, senin hiç bir 
bı.ınl en haberin yokken ne diye sana 

arı gelip anlattı. 
btt - 'Yok vicdan azabı içindeymiş de, 
~}'~~a~dan kurtulmak için bana her 

ıtıraf etmek ihtiyacını duyuyor-

muş. Bu da mazeret mi sanki? Yaptı
ğını yap, sonra vicdandan bahset. 

- Kızma, Necla, ama, ben senin bu 
işte çok yanlış düşündüğünü sanıyo· 
rum. 

- Nasıl, bu yaptığını takdirle mi 
karşılamahydım? 

- Hayır, yaptığını değil, fakat son
ra pişman olup sana itiraflarda bulun
masını. Bu çok dürüst bir harekettir. 
Düşün kızım. Bekarlık arakadaşla

rı, onu bir çember içine almışlar, zor
lamışlar. O da, gülünç görünmek kor
kusiyle bu israrlara mukavemet ede
memiş. Kabul ediyorum ki bu bir ha
tadır. Fakat belli ki bunu istemiyerek, 
yersiz bir izzeti nefis telakkisiyle 
yapmış ve -sapkın arkadaşlarının iha
netine kurban olmuş. Gelip her şeyi 
itiraf etmesi nedametinin, sana karşı 
sevgisinin, iyi kalbliliğinin en büyük 
delili değilmidir? Yerinde ahlaksız 
bir erkek olsaydı ne yapardı, biliyor
musun? Gözlerinle gördüğün bir iha
neti bile inkara kalkıfırdı. 

Bu muhakeme Neclayı ikna edeme
miıti. İtimatsız gözlerle teyzesine ba
kıyor, ve küçük bir çocuk gibi mut
tarit fasılalarla içini çekmekte devam 
ediyordu. 

- Beni dinle çocuğum, seni bu ka-
y • 

v r • 
çin mi? Eeğer benim tecrübelerime 
malik olsaydın, bunu sormaya lüzum 
görm~zdin. Sana şimdiye kadar bun
dan hiç bahsetmedim. Yalnız sana de
ğil, herkese karşı senelerce içimde 
kıskançlıkla muhafaza ettiğim bir sıT
rı şimdi açmanın sırası geldiğini his
sediyorum. 

Benim bütün hayatımı kocamın ze
hirlemiş olduğundan haberdar de
ğilsin. Biz, zamanımızda, y~vamAızı~ 
devamını bir namus meselesı telakkı 
ederek her şeye boyun eğerdik. Eğer 
bu tevekkülüm olmasaydı, senin gibi 
en ufak şeylere alınsaydım, onunla 
bir ay bile geçinmemize imkan olmaz
dı. 

- Eniştem bu kadar fena bir adam
mıydı? 

- Fena yerinde bir tabir değil. 
Çünkü sırasına göre çok iyi ve temiz 
bir adamdı. Fakat bir illeti vardı: Ya
lan söylemek. En küçük bir suçunu 
kabul edip itirafta bulunduğunu öm
rümde görmedim. Bana ihanet ettiği
ni biliyordum. Eğer sonradan neda
met etse ve kabahatini kabul etseydi, 
her yaptığını affetmeye hazırdım. Fa
kat en küçük bir suçu yüzüne vurul
dumu, ifrit kesilir, kıyametler kopa
rır, kendisine iftira edildiğini haykı
rırdı. Düşün, Necla, ihanete uğradık
tan sonra nedamet 'bekleyen bir kadın 
kocasının böyle bir şirretliğiyle karşı
laşınca ne duyar? İşte benim bütün 
hayatım bu iztirabla zehirlendi. Onun 
bir defa olsun doğruyu söylediğini, 
yaptıklarını itiraf ettiğini görmedim. 
Fakat dediğim gibi, kocamdır, namu
sumdur, diye sustum, her şeye katlan-
dım. 

İhtiyar kadının gözlerine iki damla 
yaş çıkmıştı. Necla, .kur~~uş gözle
riyle, bir feragat abıdesını andıran 
bu ak saçlı kadına gıpte ile baktı. 

Teyzesi devam etti: 
- Onun için, kızım. nişanlının sa

na daha ilk kabahatini kendisi koşup 
itiraf etmiş olmasına sevinmeli ve ta
liine şükretmelisin. 

Necla: 
- Ah teyzeciğim, dedi, kim bilir, 

ne kadar iztırab çekmişindir. 
- Bundan bahsetmiye değmez yav

rum, yalnız sen bedbaht olma. benim 
için bundan büyük saadet olamaz. 

Necla, eline bir ayna alarak bozul
muı makyajını düzeltirken: 

- Bana verdiğin ders için çok te
şekkür ederim, teyze, dedi. Hayatımın 
sonuna kadar bu dersi unutmıyaca

ğrm. 

Nişanlınla barışacağını da bana va
det. 

Genç kız, içi tekrar ne9eyle dolan 

ULUS 

i~K·JRl•Z•UEi 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazartesi : Ankara ,. 
Salı : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Çarpmba : Halk ve Sakarya 
Perıembe : Ege eczanesi 
Cuma : Sebat ve Yenişehir ,. 
Cumartesi : İstanbul eczanesi 
Pazar : :r.terkez 

HALK ve YENl 
Sinemalarda matineler 

Hergün 

14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumarusı 

13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

P:ızar 

11.uU 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi gÜnlerindcn başka 
H A L K sinemasında hergün halk 
matineleri: 12.15 

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

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yancın ihbarı: (1521). - Telefoı:ı, müra
caat tehir: (1023-1024). - Şehırlerara
aı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
Arı:ı:a Memurluiu: (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi Te
lefon numaralan: Zincirli cami civan: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazan civa
rı: (2806, 3259). - Yenişehir, Havuzba
,ı, Bizim takıi: (2323) - Havuzbaşı: 
Güven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291}. 

Otobüslerin ilk ve aon 
Seferleri 

Sabah 
ı 1 k 
sefer 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 
K. dere'den Uluı M. na 7.15 

Uluı M. dan Çankaya'ya 7.25 
Cankaya'dan Ulus M. na 7.10 

Uluı M. dan Dikmen'e 7.30 
Dikmen'den Ulus :r.t. na 8.00 

Uluı M. dan Kec;iören'e 6.30 
Keciören'den Ulus M. na 7.00 

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

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'denUlua M. na 7.00 

Cebeci'den As. fabl. ra 7.00 
As. fabl. dan Cebeci'ye -.-
Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 
Uluı M . dan Yeniıehir'e 7.10 

Akşam 
Son 
sefer 

23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

19.00 
19.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.45 7.30 
Aklı:öprildcn S. pazarı'na 8.00 9.45 

§ U. Meydanı ile lstaıyon arasında her 
bet dalı:Utada bir sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 

!I U. Meydanı He Yeniıehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazan arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her beı dakikaA 
dı; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her ıs, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Aktamlan Ulua .Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus e -

• dider. 
Posta Saatleri 

Posta saat 19 a kadar lıtanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Teahhlitlü 18 e kadardır. 

Tren Saatleri 
Haydarpaşa'ya : Her sabah 8.20.Her 

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

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

Diyarbakır hattı : Herıcün 9,40 
Zonguldak hattr : " 15.00 
Kırıkkale'ye rayotobüs .. 16.05 

GÜNDELiK 
Hicri - 1357 
Sefer: 23 

S. D. 
Güneş: S 06 

Rumi - 1354 
Nisan: 11 

S. D. 
Ak&am: 18 58 

Adanada yaz 
Adana, (Hususi) - Birkaç günden 

beri sıcaklar iyiden iyiye başladı. Ha
raret derecesi otuza vardı. Gazoz, ay
ran, su satışları hararetle başladı. 

Bergamada faydalı 

yağmurlar ve ziraat 
Bergama, (Hususi) - Bu seneki 

yağmurlar ziraat için çok faydalı ol
muı ve çiftçiyi sevindirmiştir. Kışlık 
mahsuller §imdiden boy vermeye, yaz 
mahsulleri de ekilmeğe başlamıştır. 

Bir haftadır pamuk ve tütün dikilmek
tedir. Bergama ve nahiyelerinde buse
ne 15 binden fazla meyvalı fidan ye
tiştirilmiştir. Aynı zamanda yer fıstı· 
ğı, yabani faauly~ ziraatinin tecrübe
leri de yapılmaktadır. 

Kozan nahiyesinde yüzlerce mcyva 
bahçesi vücuda getirilmiştir. Bu nahi
y~de 3 milyondan fazla fıstık çamı ve 
mılyonlarca palamut ağacı vardır. 

Adana belediyesi 
gazoz yapacak 

Adana, (Husuat) - Belediye halka 
sıht t · ' • • ' ~ız '9'C ucuz gazoz temin etmek 
ıç1n hır gazoz fabrikası kuracaktır. Şe
hir meclisinin bu kararının bir an evet 
t~akkuk ettirilmesine çah§ılmakta
drr. 

gözlerini teyzesine kaldırdı: 
- Hemen şimdi onu görmeye gidi

yorum. 

HlKAYECl 

Franko galip gelirse ... 

İspanyanın müstakbel 
vôziyeti ne olacak? 

-----------YAZAN-----------

1 Manuel Ha.ves Nogales 1 
Büyük garb devletleri, karışma.zlığa 

sonuna kadar sadık kaldılarsa, bu, Al
manya ve İtalyanın, bizzat İspanyaya 
karşı değil, fakat münhasıran İngil
tere ve Fransanın da pek hoşlanma
dıkları ihtilalci bir cumhuriyet İspan
yasına karşı mücadele ettiklerine 
inandıkları iç.indi. . 

Alabildiğine tecavüzlere uğrayan 
karışmazlık prensibine bu devletlerin 
sadık kalmasına imkan veren şey, on
ların ,İspanyol milletine son derecede 
geniş bir itimad beslemeleri olmuş
tur. İngiltere ve Fransa, her şeye 
rağmen, İspanyanın istiklilini muha
faza edeceğine ve yabancı boyunduru
ğunu atmasını daima bileceğine kani
dirler. 
İspanyolların yabancı nüfuzu altına 

girmeyi tevekkülle kabul edecekleri 
farzedilmiş ve onlara aynı zamanda 
şeref veren bu geniş itimat gösteril
memiş olsaydı İngiltere ve Fransa 
çoktan işe müdahale etmiş olurlardı. 
Bundan şüphe caizmidir? Ne İngilte
re, ne de Fransa Alman ordusunu Pi
renelerde ve Fasda yerleşmesine, ya
hud da Balear veya Kanarya adaları
nın İtalya tarafından deniz ve hava 
ilssü olarak kullanılamasına boyun 
eğemezler. Bu gibi farziyelere ihti
mal verilmiyor, çünkü İspanyolların 
şerefi, ananevi istiklallerine olan düf
künlükleri buna imkan bırakmaz. Biz
zat Franko ordusu zabitlerinin yaban
cıları memleketlerinden koğaca.kları

na inanılıyor. t,te Fransa ve İngilte-
• iti ~~ •tliiiit 

besliyorlar. 
Asla ihtilfilci olmamış, komünizm

den de faşizmden de aynı derecede u
zak hakiki nasyonalist bir İspanyolun 
bu hususta sükunetle fikrini beyan 
etmesine müsaade edilmiş. 

Ben şuna kaniim ki, Frankonun za
feri İspanyayı otomatik bir şekilde, 
müdahale etmiş olan devletlerin key
fine tabi kılacaktır. Diğer taraftan 
da, gene şuna katiyetle kaniim ki, 
cumhuriyet hüklımetinin yıkılması 
İspanya kamoyunun kütle halinde ya
bancılara karşı ayaklanmasının baş
langıcı olacaktır. Bugün nasyonolist 
İspanyada yabancılara karşı çıktığın
dan bahsedilen isyanlar hayal mahsu
lüdür. Fakat buna mukabil, Barselo
na hükumeti yıkıldıktan sonra bu bir 
hakikat olacaktır. İspanyollar İtalyan 
ve alman tehakkümüne kuzu gibi itaat 
etmiyeceklerdir. Yabancı kuvvetler ve 
sömürge kıtalariyle yaratılan ve hi
maye edilen bu "nasyonalizm" ne ka
dar indi bir şey olsa da milliyetçi İs
panyanın bugünkü müttefiklerine 
karşı reaksiyonu çok şiddetli olabi
lir. 

Bu ihtimali önlemek için, İtalya ve 
Almanya, şimdiden, gizli kapaklı bir 
şekilde, İspanyada himayelerini ida
me etmenin çarelerini aramaktadırlar, 
Franko ise, kendisine müzaharet et
miş olan hakiki nasyonalistleri teskin 
için, milli topraklardan bir santimi
nin bile başkasına verilemiyeceğini 
bildirmektedir. Fakat onun elinde bü
yilk bir şey yoktur. Hakikatte, her 
şey, bir yandan Hitlerle Mussolini
nin, öte yandan İspanyol milletinin 
alacakları duruma bağlıdır. 

Hitlere göre, İspanyol macerasının 
bir tek manası vardır, buda Alman 
genel kurmayının daha başlangıçta 
ona vermek istediği istikamettir: Pi
renelerde Fransaya karşı yeni bir 
cephe yaratmak suretiyle Fransız • 
Rus paktına cevab vermek ve milstak
bel Avrupa harbinde muvazeneyi ken
di lehine tadil etmek. İspanyol gene
ralleri sırf bu planın tahakkuku için 
isyan ettirilmiştir. Almanya İspanya
nın sömürgeleştirilmesiyle alakadar 
değildir. Onun içindir kı Alman mU
dahalesini İspanyol milletine hisset
tirmemek için gayet ihtiyatlı hareket 
ediliyor. Almanlar ne toprak istiyıor
lar, ne de başka bir şey. Onların yega
ne istedikleri İspanyolları, Silahla
mak, kuvvetlendirmek, organize et
mek, sahillerini ve hududlarını kızıl 
tehlikeye karşı müdafaa haline koy
maktır. Merd İspanyolların kendile
rine bunca yardımı dokunmuı olan 
bir millete nankörlük edemiycceğini 

düşünmeleri ise pek tabiidir. 
İtalyaya gelince, vaziyet bambaşka

dır. Mussolini İspanyada yakın ve 
muti bir Habeşistan bulacağını san
makta ve işsiz İtalyanların burada 
yerleşebileceklerini ummaktadır. Fa
kat bu hayaller hakikat olmıyacaktır. 
Bizzat Franko bile Mussolinin taleb
lerine karşı günün birinde ayaklana
caktır. Yahud da onların emellerini 
tatmin ettiği takdirde kendi madun
ları tarafından devrilecektir. İtalyan
lara İspanyada iş yoktur. 

Bizzat İspanyol milletine gelince, 
İstiklal davası şu şekilde ortaya ç:k
mıştır: 

Frankonun tahakkümü altındaki İs
panyollar, gizli kapaklı bir şekilde 
tezahür edecek bir Alman nüfuzuna 
kartı. hatta milistakbel bir harbde Al
manyanın zaferi için mücadele ede
ceklerini bilseler de, fazla reaksiyon 
göstermiyeceklerdir. Bu faraziye, ne 
kadar garip görünürse de, nasyonalist 
İspanyollar tarafından mukadder bir 
akibet olarak tasavvur edilmektedir 
Bu, Almanlara borçlu oldukları zafe
rin bedelini tetkil edecektir. İspan
yol ordusunun mücerrep Alman dost
luğu, ve ordunun hükfunet üzerindeki 
nüfuzu İspanyanın kayıdarz şartsız 
Almanyanın hizmetine gireceğine bir 
garanti teşkil e<ler. 

Buna mukabil, İspanyollar, İtalyan
ların devamlı bir müdahale teşebbüsü
nü 'iddetle reddedeceklerdir. Harb 
bittikten sonra bir kaç bin Alınan tek
nliiİtyenlnlft I~ kad •urette 
yerleşmeleri mllmkDndDr. Fakat bir 
tek İtalyan kalmıyacaktır. İtalyanlar, 
ispanyada, Habeşistandakindeın daha 
zrarlı bir iş yapmış olacaklardır. Fa
kat, bu, enternasyonal itibarı bakı

mından İtalyanm bir zafer kazanmış 
olmasına mani tefkil etmez. İ9J>Clnya
nın faşistleşmesi totaliter devletlerin 
kurmakta oldukları harb sistemine 
yeni bir kuvvetin iltihakı demek ola
caktır. Fakat hepsi bundan ibarettir. 
Faşizm İspanyada hakim olacak, fa
kat B. Mussolini İspanyollardan bir 
lokma ekmek elde edemiyecektir. 
Şu halde büyük devletler, İspanya

nın sömürge olamıyacağına inanmak
ta haklıdırlar. Fakat İspanyollar, top
rak masuniyctlerine dokundunnasalar 
bile, dış politika hususunda Alman 
ve İtalyan görüşüne tabi olacakları 
muhakkaktır. Cumhuriyet hükfuneti
nin sukutu ertesinden itibaren, Al
man ve İtalyan kuvvetleri, İspanya
nın seferber edebileceği kuvvetler 
nisbetinde artmış sayılabilir. 

Bu noktadan İspanyanın fethi tam 
ve katidir. ispanya, bütün kuvvetleri
ni, enternasyonal faşizmin emrine ve
recektir. 

Büyük devletlerin hatası, İspanyol 
~asycmalizm~nin. Fransız veya İngi
lız nasyonalızmıne benzer bir şey ol
duğunu sanmalarıdır. İspanyol nasyo
nalizmi bir vatanın değil, bir iman 

.. d f' 0 d 0 B ın mu a ıı ır. u nasyonalizmin k .. k .. 
d ·11· o u sa ece mı ı değildir. Bu ha be" .
1
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mı ıtan ır enternasyonalizmdir, Al-
lah tarafından kendisine verildiğini 
sandığı mukaddes bir vazifeye vatanı 
vasıta etmektir. . 

Almanya ve İtalya İspany .. _ .. 
1 
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mec urıyetınde kalırlardı. 
Fakat yabancı müdahalesi bir fetih 
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ma ı>:et.ını almazsa, İspanyollar şe-
reflerının masun kaldığına kani olur· 
la~, İ.talya ve Almanyaya onlara 
mustakıl oldukları hissini verecek ka
dar bir serbesti verirlerse, İtalya ve 
~lman!a için İspanyadan daha sad:k 
hır tabı olmryacaktır. 

Fransa 
1 ki ııktan biri 

Gazeteler, fransız - italyan müna
sebetleriyle me§gul olmaktadır. 

Jurnal gazetesi diyor ki: 
"Bu meselede iki yol vardır: Ya, 

B. Hitler'in Roma'yı .ziyaretinden 

9 

önce hemen bir büyük elçi tayin et
mek, veyahut da B. Hitler'in Roma'
yı ziyaret tezahürlerinin neticelen
mesini bekleme-k. Çekoslovakya, dün 
resmen İtalyan imparatorluğunu ta
makla bu iki yoldan birincisini tercih 
etmiştir. Bize gelince, biz, ikinci yo
lu tercih edelim." 

Vaziyet berraklaşacak 

Epok diyor ki: 
''B. Hitler'in Roma'yı ziyareti esna

aı:nda orada bir büyük elçimiz bulun
mıyacağı muhakkak gibidir. Fakat va
ziyet ve hava tamamiyle berraklaşmış 
olacaktır. Bu ise esastır ve bundan do
layı pek ziyade menınuniyet duymak
tayız." 

Repüblik diyor ki: 
"Şu veya bu pürüzlü meselenin hal· 

linden daha mühim olan cihet, Avru
panın bugünkü vaziyetinde, İtalyaya 
karşı h<!Slllane vaziyet takmmakta de
vam edemiyeceğimizin anlaşılması· 

dır." 

Pöti Parizyen diyor ki: 
"B. Ciano, B. Blondel'e çok iyi bir 

kabul göstermiştir. Müzakerelerin ça
buk surette ilcrliyeccğini ve İtalya ile 
Fransa arasında B. Laval tarafından 

1935 de tesis edilen dostane münase
betlerin yeniden vücud bulacağını ü
mid ederiz." 

ita/yan politikasının muvazenesi 

Figaro diyor ki: 
"İngiliz - italyan paktının imzasın

dan ve Fransanm verdiği vaidlerdeıı 

sonra, B. Mussolini, B. Hitler'in elin
de bir çok mühim ve yeni kozlar oldu
ğu halde kar§ılayabilecek ve bu suret• 
le Roma - Berlin mihverinin büyük bir 

tezahürü olarak seçilen bir günde ital
yan politikasının esasını teşkil eden 

muvazene meselesi filen halledilmiş 

bulunacaktır." 

Om fiber diyor ki: 

..Fraa.ız - Kalyan gerginliğini ida
me ettirmek, Avrupanm maruz bulun

duğu tehlikeleri fazlalaştırmaktan 

başka bir netice vermiyecektir. Fran

sız - İtalyan barışı ise bilakis umumi 

gerginliğin izalesini mucib olacak ve 
bu halden bütün sulhsever milletler js. 

tifade eyliyeccktir." 
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Soldan sıi!a: 
1- Mııırın paytahtı ·dokuzdan sonra ge

len sayı. 
2- J.)ış baka.nımı~ın soy adı • tuğay 
3- Erkel: isımlerınln ommc &elen sıfat • 

ateı - kırmızı. 

4- Bir erkek ismi. 
5- İlk hecc .. i kaldırılmıli kanaat • bir ya-

nardag. 
6- Kovadis? 
7- NeGeli. 
8.- Rusyada b_ir dağ • birin iki misli. 
9- Yaprağın ılk §ekli. 
Yukau~sn aşağıya: 
1- :V~kıllc:r ~~Yeti - olmaktan emir. 
2• ıçınc bınılıp sezılir - onnt'tt n emir. 
3- Hayrette kalmııı _ lıagışl:ıma. 
4- Du'!'and~n kalan iz - ateli almış. 
5- Sevmç nıdası - bir nota 
6- Ele geçirilen nesne. ' 
7- Şarab • ayakta kalan nilian. 
8- Düz toprak • lezzet. 
g. Atın ayağına çakılır - sicim. 
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Zelzele (i(ekdağı sahasını 
nasll harab elli ! 

Kö§ker nahiyeıinin bugünkü hali böyledir. 

İkinci geceyi de otomobilde geçire-
ceğiz 1. Bu sabah bir acı haber daha al
dık: Zelzelenin ilk ıanuntılarının za
rar verdiği Çiç-ekdağ kazasına bağlı 
bazı köylerde ehemiyetli zararlar ol
ınuş. Yıkılan evler, ölenler var. 

Nereye ka{:alım? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ f. E./A>.T ----------------Coğrafya kitablarında hatırımızda 
kalan bilgiler yardımiyle bize sorulan 
suallere cevab vermeye çalışıyoruz. 

Çöküntü, çöküntü ... Fakat bu çöküntü 
daha ne kadar devam edecek? Bütün 
,zelzele mıntakasmda herke5, maziyi u
nutmaya çalışarak hal ve istikbal ile 
uğraşıyor. Üstüne bastığımz toprağın 
size ne se§:id bir ölüm ve iztirab hazır
ladığını bilememek ve ona olan güveni 
kaybetmek ne kadar elem vericidir. 
Denizde fırtın~lara tutulanlar, karaya 
ayak bastıkları zaman toprağı öperek · 
tanrıya 9ükrederlerm~ .... Fakat dü9U- ı 
nünüz ki emniyete kavuşturduğu için 
öpülen bu toprak, artrk bu itimadı tel
kin edemiyor. 

---------------------
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Eldelekli Demirci köyünde bir ihti
yar kadın, otomobille geldiğimize ve 
kıyafetimize bakarak bize soruyordu: 
"- Oğlum, sizin okumuşluğunuz 

vardır. Nereye kaçalım ki canımızı 
kurtaralım? ... " 

.. _ Tepelere 1 Dedik... Eliyle için
den kaynar su çıkan ve köyün yamacı
na kurulmuş olan tepeyi gösterdi: 

"-Orada da sıl fıkırdayor, dedi 
Yalnız orası değil, her tarafı ftkırda 

yan bu toprak parçasının hangi köşe-
sini burası emniyetlidir diye tavsiye e
debilirdik?" 

~** 
Çiçekdağ, Ankaranın Keskin kaza

ıiyle sınır kom~usudur. Bize zelze
lede orada yalnız üç beş evin yıkıldı
ğını söylüyorlardı. Bugün gelen ha
berler, bu kazanın Deniz nahiyesine 
bağlı birçok köylerinde büyük zararlar 
olduğunu haber veriyordu. Köşker ve 
Kaman mmtakaları, kendi derdlerini 
unutmuş gibi idiler. Bütün gözler, fe
laketin yenilendiği sahaya dönüyordu. 

Zelzele mıntakasında bu gtzdiğimiz 
bütün yerlerde görmüştük ki, ağaç 
malzemesi az olan toprak evler, sarsın
tıya hiç karşı koyar:lamışlar ve hemen 
yıkılmışlardı. 

Yeni sarsıntıların olduğu haber ve
rilen Çiçekdağ köyleri, bu çeş.id evle
re sahibtiler. Felaketin büyük olmuş 
bulunması ihtimali kalbımizi burku
yordu. 

Bütün bu feliiket mıntakasının ver
diği bezginlik ve acı içinde bunalmış 
olarak, en kısa, fakat düzgün olmayan 
yollardan Çiçekdağa doğru gidiyoruz. 
Yolun uzunluğunun ne kadar olduğu
nu sorduğumuz köylüler: "Üç saatte 
alırsınız." demiş.ter"'; 3eş saate yakın 
bir zamandanberi yoldayız. Köylerin 
arası çok seyrek olduğundan nereye 
gittiğimizi de pel: bi1emiyoruz. Fa
kat dekor hiç değişmiyor. Meskun 
olan yerler, köylerin kurulduğu yer
ler boşaltılmış; etraf tepeleri çadırlar
la dolmuştur. Çiçekdağ mıntakasına 

yaklaşmışken, arabalı bir köylüye 
rastladık. Bir haftadanberi Yerköy, 
Sekili, İzzettin, çevresinde imiş. Zel
zelenip. bu civarda olan\ Haydarlı k~
yünde çok zarar verdiğini duyunca ı
'ini gücünü bırakarak h~men köyüne 
koşmuş. , 

.. _Oralar nasıl?" Diye sorduk. 
"- Sormayın, felaket 1 Dedi.. Zelze

lenin başladığı andan yirmi dört saat 
evetine kadar hat boyunda bulunmuş 
ve o yoldan gelmiş olarak, sarsıntının 
bizim görmediğimiz kısımları hakkın
da gördüklerini anlattı. 

--------
Evinin harabeye dö~ ltali 1ıar,.nnc1a bir ilatiycn: _ _._....,~ 
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Hat boyunda yü olan Haydarlı'mn da yıkıntı saha-
Otuz saate yaklaşan devamlı bir 0 _ sında olduğunu nasıl söyliyebilirdik? 

tomobil yolculuğunun verdiği yorgun- Zaten köyüne epey yaklaşmı§:tık: "
lukla biraz dinlerunek için, köylü Ka- Yolunuzun üstü... Eğer şu araba ile 
dir oğlu Yusufla beraber şöyle yolun hayvanları koyacak yer bulsam sizin
kenarma ilifiyoruz. Çorak yerlerden le beraber gelirdim. Otomobilin arka- Satılık : 
çıkan kaynar suları, insan gücünün ye- sına asılırdım, size hiç ziyanım olmaz-
rinden uynataınıyacağı kayaların, bir dı. Ben oraya daha dört saatte varaca- Sabbk arsalar - Yenişehirin en mu
sapan taşı gibi fırladığını gördükten ğım. Siz yarım saatte gideceksiniz" tena yerlerinde 400 den 2000 metre 
sonra, bir tabii sevkle oturduğunuz diye csefleniyordu. murabbaına kadar ebadda imarca par
yerin dört bir tarafını gözden geçiri- Biz, Yusuftan daha çook eve! Hay- sellenmiş ve ucuz fiatla T. 2992 1430 

darlıya vardıli. Yem yeşil bir vadi a-yorsun uz. 
Eski bir asker olan Kadir oğlu Yu

suf da, bütün türk köylüleri gibi, bi
zim Ankaradan geldiğimizi haber alın
ca başıehri soruyor. Ona, Ankaranın 
hiç bir zarara uğramadığını söyliyerek 
bir içfcrahı verdikten sonra, çok 
merak ettiğiniz hat boyu hadiseleıini 
dinliyoruz. 

Zelzelenin oradaki tesirleri, çok şid
detli ve ani olmuş. Civardaki köylerin 
bir buğday ihraç merkezi olan İzzettin 
istasyonunda, buğdayların durdl!ğu 
anbarın üstü yıkılmış, iki işçi yaralan
mış. 

"- En kötü sarsıntı Sekili'de oldu. 
İstasyon yapısı çatladı. Ağaçlar dev
rildi, köyün evleri yıkıldı, telefon hat
tı bozuldu. Dere taştı, iki tarafı su 
bastı. Ne olduğumuzu şaşırmıştık. Kı
yamet kopuyor sandık, Sarsıntı üç 
defa geldi, gitti. Bütün halk hep mey
danlara dolmuştu. 

Tren memurları hat bozuldu.diye 
telaşlanıyorlardı. Ankarayı telefonla 
bulmak istediler. Yerköy bile cevab 
vermiyordu. O zaman, her tarafın böy
le olmasından korktuk. Tren işçilerin
den biri biı ata atladı ve Yerköy istas
yonuna gıttı. Akşama kadar onu dört 
gözle bekledik. Getirdiği haberler bizi 
çok efkarlandırdı. Orada iş yapmaya, 
alış verişe gelmi~ bir çok bura köylü
ler vardık. Çoluğumuz çocuğumuzun 
hayatından, evimiziden barkımızdan 
kaygularunaya başlamıştık. Oradan 
ayrılmaya da cesaret edemiyorduk. 
Akfamı bekledik. Akşam üzeri Kırşe
hirden Yerköye çok acı haberler geldi. 
Köşker bütün köylerıiyle beraber yı
kılmıştı. Ölenler vardı. Artık durama
dık. Oç arkadaş yola çıktık. Onlar, da.. 
ha geride olan köylerde ayrıldılar. 
Şimdi bir ben kaldım. Dün sabahtanberi 
yoldayım. Kursağıma hiç bir §ey gir
medi. Acaba bizim Haydarlı'da bir zi
yan var mı? Hiç bir şeyler duydunuz 
mu?'' 

Balıtsız Yusu/'un evi 
Yanımızda katılaşmış v~ bayatlaş

mış olarak kalan son francala parçası
nı Yusufa verdik. O bizden bunu de
ğil, köyünden haber istiyordu. Ona, 
Köfker'den aldığımız listede onun kö-

rasında olan bu şirin ve güzel köy, he- Acele ıatıbk arsalar - Yenişehir 
men hemen tamamen harab olmuştu. Selanik caddesinde malmüdürlüğü kar
Akpınara yakın bir harablık ... Yalnız şısında 423, 592 metrelik arsalar. Tl. 
insan kayıbları azdı. Yedi kişi ... Bir 1538 komisyoncu Hayri. 1699 

cinayet, bir vatandaşı yok ettiği za- Ucuz satılık iki bağ - Yukarı Ay
man veya tek bir ölüm karşısında duy- rancı'da yeni kamutaya civar imarce 
duğu acıyı mikyas tutarak yedi misli Sayfiye mevkii. Emniyeti Umumiyede 
kederi burada aramayınız: Akpınarın Tercüman Şefik. 2194 
kadın ve çocuk 52 ölüsü, bizim bir an
da bütün müşterek bir elem duyma 
hislerimizi doldurmuştu. Daha ilkba
harını doldurmamış yavrudan tutunuz 
da, yetmiş yaşındaki nineye kadar bü
tün yaşlardaki insanları ölüm halinde 
hiç gördünüz mü? Yavrusuna meme 
verirken dıvar altınd . kalarak ve ken
di hayatı bahasına onu kurtarmak ıste
diği çocuğunu kolları arasında sakla
mak isteyen genç annenin cesedi, bir 
iztirab tablosu halind ! gözlerimizin ö
nünden bir türlli gitmiyordu. 

Haydarlı muhtarından, Yusufun e
vinin bir zarar görüp görmediğini sor
duk. Bir yıkıntıyı ışaret etti: 
"- Yusufun evi, köyümüzün en gü

zeheviydi, dedi. Bahtsız Yusuf... Şu 
dakikada kim bilir yorgun hayvanını 
kendisini evine kavuşturtmak için na
sıl zorluyordu. Muhtara, Yusufu yol
da gördüğümüzü anlattık. Seslendi: 
"-İsmail bak yolda babanı görmüş

ler .. Buraya varıyormuş ... " Yıkıntı a
rasından direkleri ayırmaya çalışan 

on be~ yaşlarında kadar bir çocuk ko
şarak yanımıza geldi: 
"- Babam sağ mı, iyi mi, ne zaman 

gelecek, nerede gördünüz?" Diye bize 
sordu. 

Kendisine, babasının yolda olduğu
nu ve onları meraklandığını anlattık. 
"- Evimiz yıkıld• ama, candan ka

yıbımız yok. Biz de babamı meraklan
mıştık. O sağ olsun da her şey kolay ... 
Varayım anama haber vereyim de içi 
rahatlasın 1" Dedi. 
Haydarlı'da zelzele ikindiye yakın 

olmuştu. Köşker mmtakasında öğle ü
zeri olduğunu öğrenen muhtar, bize 
sordu: 
"- Acaba böyle sira ile uzayıp gi

decek mi? 
Sonra bizim kendi kendimize bile 

sormaya cesaret edeıniyeceğimu bu 

Satıhk arsa - Yüksel cadde Yeşil sa 
hada Özenli sokakta inşaata gayet elve
rişli blok başı 425 M. murabbaıdır. 
Tel. 3057 2265 

Satılık arsa - Maltepe, İstasyon ar
kasında imarca parsellenmiş arsalar H. 
Ahcroğlu Tel. 1538 2267 
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~ KİREÇ ~ 
§ En eyi cins damarsız halis mer-E 
: merden yapılmış Karaköy çalı ki-= 
: reçlerini 2791, 2861, 1446 ve 3300E 
E telefonlardan arayınız. 2093 E 
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suali unutturmak için samimi bir ses
le ilave etti: 
"- Bizi zaten yıktı. Bütün hıncını 

buralardan alsa da bari diğer toprakla
rı zarara sokma.sa .... " 

*** 
Çiçekdağı mıntakasına ginniş bu

lunuyoruz. Burada zelzele Haydarlr'
nın içinde kurulmuş olduğu vadiyi ta
kib ederek ilerlemiş. Bu seyir, memle
ketin bir köşesini harab eden bu zel
zelenin ilmi tesbitini yapacak olan 
jCQioglarımız için üzerinde durulma
ya değer mıntakalardan biridir. 
Çiçekdağ kazasının köylerin<len ba

zılarının isimleri, bugün içinde bulun-
dukları vaziyetle o kadar yaklaJmalar 
ve uzaklqrnalar yapıyor ki... Meseli, 
hiç bir evi zarara uğramayan w yük
sek bir tepenin üzerine kurulmuş olan 
bir köyün iami Acı'dır. 

Evlerinden yarıya kadarı harab olan 
vadinin içindeki köylerden i>irinin is
mi de Safalı'dır. 

Hiç istemediğimiz halde bu tezadın 
Ü.tünde duru.yoraunıu-

Acele aatıbk n - Yenitchirde Sela
nik, Yüksel cad. köteainde iki katlı 

Tel. 1538 2268 

Sabhk arsalar - Y enişehirde ve Ce
becide inşa.ata elverişli ufak ebatta TL 
2487 Vahdi Doğruer 2276 

Satıbk ev - Y enişehirde Dikmen as
faltında ehven fiatla acele satılıktır. Ti. 
2487 Vahdi Doğruer. 2277 

Satılık ev, arıa, apartıman- Yenişe
hirin en nazır mahallerinde asfaltta sa
tılık ev arsa apartıman Ti. 2487 Vahdi 
Doğrue~ 2278 

Sabbk araa - Şurayı Devlet arkasın
da YIŞ sokağında blok başı 395 M. arsa 
satılıktır. Telefon: 3028 Reşat 2289 

Satılık ev - 60 lira kira getirir, 2 kat 
sokak kapıları ayrı yağlı boya elektrik 
kuyu, bahçe Hamamönü Öksüzce cad. 
N. A. 20 içindekilere müracaat. 2337 

Acele aatıhk kelepir arsa - Yeni şe
hir garajları yanında asfalt üzerinde 
metresi 350 - 400 kuruş. Ti. 2181 H. 
Dilman. 2339 

937 Şevroleı mar,kalı binek otomobili 
sahibinin taşraya gitmesi hasabiyle a-

cele satılıktır. Şoförler cemiyeti katibi 
Bay Aliye müracaat. 2359 

Satılık Ev - Hamamönünde İnönü 
mahallesi Akyol sokağında 23 nuuma
rada 4 oda, 2 mutfaklı. Görmek için i
çindekilere, pazarlık için 3672. Tel! 

2361 i 

Kullanılmıt İyi bir piyano aatılık

br - Ulus gazetesi M. Z. rumuzuna 

mektupla müracaat. 2388 

Acele satılık - Alınan piyanosu, ye
mek odası ve masif ceviz salon takımı. 

Demirtepe Urunç sokak No. 2 mühen
dis İzzet evi hergün görülür. 2389 

-................ .......................... . ....... 
Küçük ilôn şartlan 

Dört satırlık küçük ilanlardan: 
Bir defa için 30 kuruı 
İki defa için 50 kurut 
Uç defa için 70 kurut 
Dört defa için 80 kuruı ahmr. 
Devamlı küçük ilinlarm ber defMJ 
için 10 kurut alınır. Mesela 10 defa 
neıredilecek bir ilin için 140 kur1le 
alınacaktır. 

Bir kolaylık olmak Gzere, her satır, 
kelime aralarındaki boşluklar müıtes· 
na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört aatırdan fazla her satır için ay
nca 10 kurus ılınır. 

1111111111 .. '' 111111 ................. .._ .... __ _ 

Kiralık: 

Kiralık daireler - Sağhk Bakanh 
karşısı İş kaldırımı İlkiz sokak 20 ri 
Mahir Esen apartıman 2 numar 
daireye müracaat, havagazı, su ve e1e 
trikli. 2270 

Kirahk - Kooperatif arkası Ali Na 
mi apart. 14 No. lu daire 4 oda kaıot 

ferli banyo acele kiralıktır. 22'! 

Kiralık müıtakil oda - Mutbak 
müştemilatı havi daire şeklinde 25 li 
Atatürk bulvarı Kınacı Ap. Daire 3 

2322 

Bayan veya bay için - Bakanlıki;li 

2 dakika möbleli banyolu oda kahvıi 
ve servisi ile kiralıktır. 1 - 2 arasıf1' 

Bakanlıklar karşısı Bilge sokak TıJ 

Apt. 3 numaraya. 23: 

Kiralık mağaza - Balıkpazarııt' 

Hanef apartımanı altında köşe başınd 
ki mağaza kiralıktır. İçindekilere miil 
caat Tl. 2429 2374 

Kiralık bot veya ~yalı 1 oda - 1 
nişehir Sıhiye Vekaleti, Çagatay el 
desi Yukaruç Apt. 5 numaraya mOC 
caat. Yalnız (bir bayan) a müsait ~ 
raitle 237S 

Kurslar: Kiralık ev aranıyor - Y eni!Chir ' 
van 2 kat müstakil bir ev aranıf 

Piyano Derıleri - Bir Macar Piya- Borsa Fuat Çeltik Tt 1547 ye mür•~ 
niat ve konpozitörü piyano dersi veri- at. 2378 

yor. Ulus'da (B.F.) Rumuzuna mek, 

tubla müracaat. 2193 

Arar liaan okulu - Almall(;a, fran· 
sızca, ingilizce kurları için 3 aylık tah

sil devresi mukabilinde 10 lira almak
tadır. Yeni hamam apart. Tel: 3714 

2330 

Aranıyor: 

1i J 
Yenişehirde Mobilyalı ve yenıetc :,f: 

ile yanında pansiyon aranıyor. Y'efl oi 
bir Dilemen caddesi Tevfik BalıkÇ' ı 

lu ap. 1 Noya müracaat. ı3S 
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RESMİ İLANLAR 
usuliyle 15 gün müddetle artırmaya 
konulmuştur. 

2 - Beher gayri mamul metre mikap 
~amın tarife bedeli 460, köknarın da 
400 kuruştur. 

Dahiliye· bakanhğı 

Yoqll setri ipne suya 
tesisatına ıld proje tanzimi 

münakasası 1 
~ Dahiliye Vekaletinden: ,, 
~ Yozgat şehri içme suyu tesisatına a-

l 
id projelerin tanzimi işi kapalı zarf u
ııuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 4000 liradır. Muvakkat 

,, teminat 300 liradır. 
~ Eksiltme 30 nisan 938 cumartesi gil
~ nü öğleden evel saat 11 de dahiliye ve
~ kiletinde beeldiyeler imar heyetinde 
~ Yapılacaktır. 
~ . 
~ Şartnameler bilabedel belediyeler ı-

" ,,,. ınar heyeti fen şefliğinden alınabilir. 
~ Posta ile gönderilecek teklif mek· 
i tublarının iadeli teahhüdlü olması ve 
~ nihayet saat ona kadar komisyona gel
~ llıi• bulunması lizımdır. (999) 2127 
~ !C , lleqehir kasabası iQne suyu 

lesisahna ıid proje tanzimi 
~ 

i 
Dahiliye Vekaletinden: 
Nevşehir kasabası içme suyu tesisa

tına aid projelerin tanzimi işi kapalı 
" larf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli maktuan 3000 liradır. 
kuvakkat teminat 225 liradır. Eksilt
lbe 30 nisan 1938 cumartesi gUnU öğle
den evet saat 11 de dahiliye vekaletin
de belediyeler imar heyetinde yapıla
caktır. Şartnameler bilabedel belediye 
ler imar heyeti fen şefliğinden alına
bilir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tublarınm iadeli teahhüdlü olması ve 
nihayet saat ona kadar komisyona gcl
rni, bulunması lazımdır. (998) 2126 

M~ M. bakanlığı · 

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

5 - Artrrmaya çıkarılan bu dükkan
ların şartname ve muhammen bedelle
rini ve teminat mikdarlarını gösteren 
cetveller ayrıca da belediye kapısında
ki ilan tahtasına ve hal içinde muhte
lii mahallere asılmıştır. (1109) 2214 

2 gün su kesilecek 
Belediye Reialiğinden : 

Hisar ve kale içinde su ve.ren maki
nenin değiştirilmesi dolayısiyle 25.4. 
938 pazartesi, 26.4.938 sah günleri bu 
havaliden su kesilecektir. (1186) 2380 

Satılık eski kamyon 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Opel markalı bir adet eski kam
yon açık arttırma ile satılacaktır. 

2 - İhale 3.5.938 salı günü saat 10 
1/2 de encümende yapılacaktır. 
3- Muhammen bedeli (150) muvak

kat teminatı (11.25) liradır. 
4 - İstekli olanlardan şartnamesini 

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

.' . Gümrük ve lnhisarlo(J; 

Sade yağı alrnacak 
Ankara Levazmı Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Demirköy civarındaki kıtaatın 

ihtiyacı için 15,000 kilo sade yağın 
kapalı zarfla eksiltmesi 25 nisan 938 
saat 15 de Vizede askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 18000 lira 
ilk teminatı 1350 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülür. Kanuni vesika
larda bulunan teklif mektublarının 
saat 14 e kadar ko!11isyona verilmesi. 

(1020) 2044 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satan Al

ma Komisyonundan : 
ı - Pınarhisar civarındaki birlik

ler için 18000 kilo sade yağının ka. 
palı zarfla eksiltmesi 25 nisan 938 sa
at 16 da Vize askeri satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 17100 lira 
ilk teminatı 1283 liradır. Şartnamesi 
her gün komisyonda görillüh. İstekli
lerin belli saatten bir saat eveline ka
dar teklif mektupları ve sair icabe
den vesikaları komisyona vermeleri. 

(1002) 2019 

3 - Muvakkat teminat 1178 lira 16 
kuniftur. 
Şartname .e mukavelename proje

leri Çankm orman idaresiyle Ankara 
Orman umum müdürlüğünden alınır. 

5 - Müzayedeye iştirak edecekler 
2490 sayıh artırma ve eksiltme kanunu 
hükümlerine göre evrakı müsbitelui
le ve teminat mektuplariyle beraber i
halenin yapılacağı gün ve saaatte Çan
kırı orman idaresinde hazır bulunma-
ları lazımdır. 2341 

Nafia binası ve garaj 
yaptnllacak 

Çankın Vilayeti Encümeninden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Çankırı 

vilayet merkezinde yapılacak nafıa ve 
garaj inşası olup keşif bedeli 19564 li
ra 77 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartna

mC1>i, 
D - Fenni şartname 
E - Hususi şartname 
F - Keşıf cetveli, silsilei fiat cetve

h, metraj cetveli 
G - Proje ve grafik 
İstiy~nler bu ~vrak ve şartnameleri 

Çankırı ili Nafıa müdürlüğünde göre
bilirler. 

Maden Tetkik ve Arama Ensti- 3 - Eksiltme 2 mayıs 1938 pazartesi 

lstİnad duvarı ve filitre tüsüne aşağıdaki evsafı haiz günü saat 16 da Çankırı vilayeti Dai-
mi encümeninde yapılacaktır. 

dairesi injası Topoğraflar ya;ılac~~~~~tme kapalı zarf usuliyle 

lnhiaarlar Ummn Müdürlüğün- alınacaktır 5 - Eksiltmeye girebilmek için is-
den : teklilerin 1467 lira 36 kuruş muvakkat 

ı -- İdaremizin Paşabahçe fabrika- Maden Tetkik Arama Enatitüıün- teminat vermesi bundan haşka en az on 
sında şartname ve projesi mucibince den : bin liralık yapı iti yapmış olması ve 
yaptırılacak Kargir ve Betonarme is- 1 - En az 500 hektarlık arazinin Nafıa vekiletinden alınmış ehliyet ve
tinat duvarı ile Filitre dairesi inşa- başlı başına nirengisini tesis ve hesab sikası ibraz etmesi ve ticaret odasına 
atı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye etmiş, plançete veya takeometre ile kayıtlı bulunması şarttır. 
konmuştur. münhanili haritasını yapmış bulun- 6 - Teklif mektupları yukarıda Ü· 

II - KeJif bedeli 16730 37 kuruş mak. çüncü maddede yazılı saatten bir saat 
ve muvakkat teminatı 1254.78 liradır 2 - Merkezde yapılacak müsabaka- eveline kadar eksiltme komisyonu re-

111 - Eksiltme 9-V-938 tarihine da muvaffak olmak, isliğine makbuz mukabilinde verile-
rastlayan pazartesi günü saat 15,30 da 3 - Sıhi vaziyeti müsaid bulunmak, c:ektir. Posta ile gönderilecek mektup-

be 4 - Merkez Ankara olmak üzere ların nihayet ilçiincü maddede yazılı 
Kabataşta levazım ve mUıbayaat fU - saate kadar gelmiş olması ve dı§ zarfın 
sindeki alım komisyonunda yapılacak Türkiyenio her tarafında seyyar hal- mühür mumu ile iyice kapatılmış ol-
tır de iş görmeyi, icabında yeraltı ölçüle-

Ça m kerestesi İv - Şartname ve projeleri 84 ku- ri için ocaklarda çalışmayı teahhüd ması lazımdır. Postada olacak gecik-
ruş bedel mukabilinde İnhisarlar le- etmek. meler kabul edilmez. (2067-1120) 

ahnacak vazım ve mübayaat tubeaiyle Ankara 5 - Mevzu sistemlerimize göre ve 
2

2
2
0 

........ ..._~::.~-:ıv._e_k'.""'al':"e:-ti~S-,a;;.tı;--:-n~A:;;l-:-:m~a~f::+TıB~a(ıışmfiUid~üllfrl~li~ğllli!Rnd~e~nhM~iilı?l.{.ia"b'°il~ir~. -~~m~eiivic,u d~a~le~M·t!~er~~;ıı~ff!iz~liie ~a~raftz~idie~e,,n~ffca~zlffar-fflürık:ü~mıı;e;--fi)k;;Otln~ağ 1 yaphrllacak 
)Hepsine tahmin edilen fiatı 312155 • v rece Defterdarlıfmclaa ı 

lira olan 65 metre mikabı amerikan ça- lnJıiaar İnşaat tubetıine ibraz edere randıman derecesine göre asli mcmu- 1 - (44319) lira 54 kuruşluk bedeli 
ayrıca vesika almaları lazımdır. riyete alınmayı, muvaffak olamadığı keşifli Midyat kazasında yapılacak 

mı pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. Vl - Mühürlü teklif mektubunu takdirde bir guna istekte bulunmama- hükumet konağının 937 mali yıh zar-
2) Pazarlığı 6 ·mayıs· 1938 cuma kanuni vesaik ile V i.nc:i maddede ya- yı kabul etmiş bulunmak. fmda inta edilmek üzere ketif bedeli 

günü saat 15 de Ankarada M. M. V. zılı ehliyet vesikasını ve % 7,5 mu- İsteklilerin bonservisleri ve müsbit olan 44319 lira 54 kuruş üzerinden 
satın alma Ko. da yapılacaktır. vakkat teminat parası veya mektubu- varakalariyle birlikte 15.5.1938 e ka- 11 nisan 938 pazartesi günü saat 13 de 

3) Şartnamesi 192 kuruşa M. M. V. nu ihtiva edecek olan kapalı zarfla- dar Maden tetkik ve arama Enstitüsil- tekrar yapılan eksiltmede hiç bir ta-
latın alma Ko. dan alınır. rın eksiltme günil en geç saat 14,30 ne müracaatları. 2362 raftan ahcı görülmediğinden eksilt-

4) İlk teminat 2345 liradır. za kadar yukarda adı geçen alım ko- menin 2490 sayılı kanunun 43 üncü 
5) Eksiltmeye gireceklerin kanuni misyonu başkanlığına makbuz muka- maddesi mucibin~e bir ay müddetle 

terninat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 bilinde verilmiş olması lazımdır. ve pazarlık suretiyle ve kapalı zarf 
iincü maddelerinde yazılı belgeleriyle (2327) 2394 usuliyle 11 mayıs 938 çarşamba günü 
birlikte pazarlık günü ve saatında M. Satılık ecya, ilaç ve saat 14 de kadar uzatılmıştır. 
).ı, V. Satın alma komisyonunda bulun- ~ 2 - Muvakkat teminat mikdarı 
ltıaları. (1128) 2263 tıbb"ı malzeme (3323) lira 96 kuruştur. '( kh 1 k . 3 - Bu işe aid fenni şartname, ke-

a ta ane yaptırı aca Nafıa Vekaletinden: şı~.na~e; model ve proje gibi evrakı 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko Pamuk ~orab ipliği ahnacak musbıte bedelsiz olarak Mardin def. 

Vekalette mevcud olup lüzumsuz d ı - · 
lbisyonundan ı Ankara Lev'"·- Amı·rıı·g-ı' Sabn Al- · ter ar ıgı ıle Nafia dairelerinden ara-_.... bulunan 66 kalemden ibaret ve 484 lıra k 

l - Eskişehir hava okulunda yap. naca tır. ma Komisyonundan: h b d ıı· d ._,.. a ve tırıtacak yatakhane inşaatı kapalı mu ammen e e ı emıııuaş eşy· 4 - İsteklilerin mimar veya mü 
1 - Ordu ihtiyacı için alınacak o~an mualece ve malzemei tıbbiye 2.V.938 h d. 1 

ıarfla eksiltmeye konulmuştur. on bin kilo boz renkte pamuk çorap ip- en ıs 0 maları veya resmi ceride ile 
2 - Bu inı:ı.:ıatın keşif bedeli pazartesi günü saat 10 da vekalette pa- il.an olun.an talimatnamede yazılı eh-

( 
r- li&inin 2 mayııı 938 saat 15 de İstanbul ı kl l k 

375.151,90) u··ç yUz yetmiş beş bin zar 1 a satı aca tır. lıyet vesıkalarını ibraz etmelerı' mec-levazım amirliai satın alma komisyo- M k. ·· k · 1 · YUz elli bir lira doksan kuruştur. .. ez ur eşyayı gorme ısteyen erın buridir. 
nunda kapalı zarfla eksiltmesi yapııa· 1 - · · k d kl · ki 

3 - Eksiltme 9 mayıs 938 paıarte&İ caktır. ve pazar rga ıttıra e eceı erın ve - 5 -:- Mezkur inşaat için maliye ve. 
tünU aaat ıs de Ankarada M. M. V. 2 - Muhammen bedeli 15300 lira ilk let malzeme müdürlüğüne müracaatla- kiletı tarafından gönderilen (39750) 
'8.tın alma Ko. da yapılacaktır. teminatı 1147 lLa so kuruttur. Şartna- rı. <1164) 

2392 liralık tahsisatın asıl bedeli keşif o-
4 - llk teminat 18756 lira 10 ku- me ve nümunesi hergün komisyonda lan ~~~319) lira 54 kuruşa iblağ edil-

ruıtur. Şartname keşif ve projeler IS görülür. İsteklilerin kanuni vesika ve med~gı takdirde sözü geçen keşifna-
~ra 76 kuruşa M. M. V. satın alma tekliflerini ihale saatinden bir saat e- menın 6, 10 ve 11 inci maddelerinde 

o. dan alınır. vel komisyona vermeleri. (1066) 2148 yazılı şap, sıva ile renkli badananın 
5 - Eksiltmeye girecekler kanunt 363 b • ft keşif bedelleri olan 4569 lira 54 ku-

~et;nlnat ve 2490 aaıyılı kanunun 2 ve Sığır eti ah nacak aş ÇI ruş tenzil edildikten sonra geri kalan 
l Uncu maddelerinde yazılı belgeler- o·· ku·· zu·· alı nacak 39750 lira üzerinden eksiltme yapıla. 
t birlikte idart tartnamenın 4 ilncü Ankara Levazım Amirliği Satın caktır. Eksiltme neticesinde mevcud 

lnaddcsinin (F) fıkrasında yazıl. bel · Alma Komisyonundan : Kocaeli lakin Müdürlüğünden : tahsisattan tasarruf vukubutduğu tak-
~elerle birlikte teklif mektublarmı ı - Demirköy civarındaki kıtaatın Kocaeli vilayeti çevresinde iskan e· dirde tasarruf mikdarı keşifnamenin 
•hale saatından behemehal bir saat ev- ihtiyacı için 105,000 kilo sığır etinin dilen göçmenlere dağıtılmak üzere 6, 10 ve 11 inci maddelerinde yazılı 
'teline kadar M. M. V. satın alma Ko kapalı zarfla eksiltmesi 25 nisan 938 ~363) ~aş çift öküzü kapalı zarf usuli şap, sıva ile renkli badananın yapıl· 
~ermel~ri. (1127) 2262 saat 17 de Vizede askeri satın alma ıle e~sıltmeye konulmuştur. Eksiltme ması imkanı olduğu takdirde bu işle· 

· Ankara Belediyesi 

l<irahk dükkônlar 
Ankara Belediye Reisliğinden ı 

dt 1 - Halde ve Samanpazarında mücı. 
tleri uzatılmış olan dükkanlardan 

~aada diğer dlikkanlar 1.6.19;!8 tari-

yınden itibar-il 1 sene müddetle kira
l v . 

ırı erılmek üzere artırmaya çıkarıl-
1ftır. 

zı 2 
- ~u dilkklinların ayrı ayrı tan

h tn e.d~lmi~ şartnamelerini görmek ve 

1 er hırı hakkında izahat almak isti yen
~~ hergün hesap işleri mUdilrlüğUne 

3 
racaat edebilirler. 

b - İstekli olanlar muhammen kira 
tdelin' .. d S • be · d · p ın yu:ı. e 7, nıı tın e temınat 

tı ar~larını ihaleden evel belediye vez
l tsıne yatıracaklar ve mukabilinde a
ltaktarı makbuz ilmühaberini encU-
lııeııe vcrmiı olacaklardır. 

komisyonunda yapılacaktır. 28 nısan 938 perşembe günü saat (14) rin de bu meyanda yapılacaktır. Ve 
2 - Muhammen bedeli 36750 lira de Kocaeli iskan müdürlüğünde topla- 1050 sayılı muhasebei umumiye ka

ilk teminatı 2857 liradır. Şartnamesi nacak iskan komiıyonu huzurunda ya- nununun 83 üncü maddesinin (H) 
komiıyonda görlilür. Kanuni vesika- pılacaktır. Teklif mektupları ihale gü· fıkrasına tevfikan bedeli ihale mik. 
larda bulunan teklif mektublarınm nü saat (12) ye kadar iskan müdUrlü- darının ıUIUsUnUn milteahhide !emi
aaat 16 ya kadar komisyona verilmesi. ğüne teslim edilmelidir. Alınacak nat mukabilinde avans olarak verile-

(1019) 2043 (363) baş öküzün muhammen bedeli cektir. 

k 
~19,965) liradır. Şartnamesi Kocaeli 6 - İhale, defterdarlrlc dairesinde 

Sabun alınaca ıskan mudurıuğünden parasız verilir. yapılacak ve isteklilerin teklif mek-
Ankara Levazım Amirliği Satm İsteklilerin yüzde 7,5 muvakkat temi- tublarını ihale gününde saat 13 kadar 

Alma Komisyonundan : nat paraları ve ticaret odası vesikala- defterdarlık makamında toplanan ko-
l _ Kırklareli tümen birliklerinin riyle birlikte yukarıda yazılı gün ve misyona vermeye mecbur oldu~ları 

938 mali yılı ihtiyacı için 28,000 kilo saatte komisyona müracaatları ilan o- ilan olunur. (1142) 2281 

sabunun kapalı zarfla eksiltmesi 10 lunur. (1118-2039) 2219 
mayıı 938 saat 16 da Kırklareli tümen 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Beher kilosunun muhammen 
fiatı 40 kuru§ 50 santim olup tutarı 
11340 lira ilk teminatı 850 lira 50 ku
ruştur. Şartnamesi komisyonda görü
lür. Kanuni vesikalarda bulunan tek
lif mektuplarının belli gün ve saatin
den bir saat evveline kadar komisyona 
yermelerL .(1140) 2279 

Satıhk ağaçlar 
Çankırı ili Orman Direktörlüğün

den: 
1 - Çerkeı kazaaı dahilinde vaki 

Çit devlet omıamndan bir sene zarfın
da kat ve ihraç edilmek üzere 3308 m3. 
çam ve 123 m3. köknar ağacı 2.5.1938 
puarteai gUnU Na& 14 de kapalı zarf 

Memleket hastanesinin 
sıhhi tesisatı 

Maniaa V aliliiinden : 

1 - Manisa memleket hastahenesi
nin sıhhi tesisatı (48709) lira 50 kuruş 
luk kefif bedeli Uzerinden eksilt:mc!ye 
konulmu,tur. 

2 - Bu ite aid ~. plan; ke-

-11 

İmtihanla memur alınacak 
Sümer Bank Umum Müdürlüğünden : 
Müfettiş muavinliği - kontrolörlük - mesul memurluk gibi vazife. 

lerde istihdam olunmak üzere yüksek iktisad ve ticaret mektebi me

zunları alınacaktır. 

Son üç sene zarfında iyi derece ile mezun bulunmak ve askerliğini 
yapmış olmak şarttır. 
İmtihan 5.5.1938 tarihinde Ankarada ve İstanbulda aynı zamanda 

yapılacaktır. 

Talipler şeraiti Ankarada umumt mlidürlükten; lstanbulda 
mizden; diğer mahallerde mliesseselerimizden öğrenebilirler. 

fUbe· 
2225 
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YARIN· KURACAG 1 N iZ ·EVİN· TEMELİ Oİ R 
u ~-

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

Yün fanila ipliği ahnacak 
latanbl Jandarma Satm Alma Komisyonundan : 

Mikdarı Kilo ' Cinsi Tahmin bedeli lira İlk teminat lira 
8.000-9.000 Yün fanila ipliği 23400 1755 
1 - 938 senesine sari mukavele akdı suretiyle 11 nisan 938 tarihinde ka

palı zarf eksiltmesine konulan yukarıda · cinsi. mikdarı, tah,min bedeli ve 
ilk teminatı yazılı yUn fanila ipliği için istekli çıkmadığı cihetle evvelki 
şartnamesine göre S mayıs 938 perfembe günü saat 14 de Gedikpaşadaki 
jandarma satın alma komisyonunda pazarlıkla alım muamelesi yapılac,akt:ı:r • 

2 - Şartnamesi her gün adı geçen komisyonda görülebilir. 
a - fetekJllerfn 2490 -ydı kanun ,,. ,artnmnede y1Uıh evrak ve ilk te

minatlariyle pazarlık gilnil saat 14 de kıomieyonda bulunmaları. 
(2159/1138) 

şifname ve sair evrak Ankara, İstanbul 
ve İzmir vilayetleri nafıa ve aıhhat 
müdürlüklerinde mevcuddur. Daha 
fazla tafsilat Manisa nafıa müdürlü
ğünden istenebilir. 

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

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile
dir. 

5 - Muvakkat teminat (3654) lira
dır. 

6 - Taliblerin 937 yılma aid ticaret 
odası vesikasiyle 10.000 lira değerinde 
yüksek tazyikli buhar kazanı tcsisıı.tı 
ve çamaşırhaneyi memnuniyetbahş bir 
şekilde yapmış olduklarına dair vesi· 
ka ibraz etmeleri ıarttır. 

7 - 2490 sayılı kanunun 32, 33 ve 34 
üncü maddelerine tamamen uygun ol
mak üzere hazırlanacak kapalı zarfla
rın nisanın 28 inci perşembe günü saat 
ona kadar Manisa valiliğine verilmi• 
veya gönderilmiş olması lazımdır. t~ 
lan olunur. (1001) 2037 

-~.:"· ... _:. Sirk~tler 

2300 

Fabrika satışı 
Kırkağaç Malmüdürlüğünden ı 
Evsafı: Zeytin yağı, pamuk ve 11n 

fabrikası: BABKUK marka ve LAN

GAJ marka olmak üzere iki kazanlı ve 
çift silindirli KAMPAU markalı mo
tör, Zeytin kısmı: İki pireselidir, be

şer altışar tonluk bef adet yağ deposu 
vardır. Un kısmı halen gayri faal olup 

beş taı ve 'Clek tertibatlıdır. Bir de idi 
un taşı vardır. Pamuk kısmı dairesin
de evelce kırk çıkmk var iken halen 
faal 20 çıkmk mevcuttur. İki anharlı 

pamuk presesi vardır ve her Uç kıs
mın teferruatları, tamirhanesi, yaziha
nesi, bol suyu, mesken hanesi, mütead
did depo ve ahırları olup sekiz dokw: 
dönümlük saha üzerindedir. 

Muhammen bedeli yirmi bin liradır. 
Yukarıda evsafı yazılı Kırkağaç ka· 

sabasında kain Karakinlere aid maruf 
fabrikayı 929 senesinde satın alan mü
teveffa Halil Gördesin 2222 sayılı ka
nunla uzatılan ve 933-937 senelerine i-

Dokt sabet eden taksitlerinden maa faiz tah-
Or aranıyor sili icab eden 11.000 liranın temini için 

Şark Kromları T. A Ş den • bafka müracaat edecek emvali bulun-
Şirketimizin Ergani : Maden ·kaz • madığından tahsili evmal kanununa 

~ı1 dahili:°deki Guleman Krom made:i tevfikan 14.4.1938 tarihinden itibaren 
ış etmesı merkezi için aşağıdaki tart- 21 giln müddetle ve kapalı zarf usuli-
larla bir doktor alınacaktır. le müzayedeye çıkarılmıştır. 

1 - 250 - 300 lira ücret verilecektir TEDİYE ŞERAİTİ: 17.000 lirası 
2 :-- İkametglih ve ikametgahının 

tenvır ve teshini firkete aiddir. peşin alınmak ve fazlası müteakip her 
3 - Taliplerin tlirk olması şarttır. ıenede 4,500 liradan apğı olmamak ü-
4 Oper t" l"'k zere yedi .eneye kadar uzatılır. İstek-- a or u te ihtisası olanlar 

tercih edilecektir. lilerin 1,500 lira teminat makbuzunu 
Taliplerin tercilmei hallerini mub- havi teklif mektuplarını muvakkat i

tasaran gösterecek bir mektupla prk halenin muallak bllunduğu 5 mayıs 
Kro~ları T.' A. Ş. Ergani • Maden 938 tarihine rastlayan perşembe günü 
adresıne mliracaat eylemeleri ilin o- saat 16 ya kadar Kırkağaç kazası ida-
lunur. (1148) 2313 re heyetine makbuz mukabilinde ver-

~ l il 111111111111111111111111111111111 il~ meleri ve fabrikayı g5rmek ve daha 

§_ Dr. BaA sıt u·· rek _E fazla izahat almak istiyenlerin demez
- _ k<ir tarihe kadar hergiln Maliye daire-

: Cebeci Merkez Ha8tanesi E sine müracaat edebilecekleri ilan olu-
- l - nur. (1178) 2356 
§ ç Hastahklan mütehassısı E -------------

H ·· h 1 y· -: . er gun ~ta arını ~nıte- ;: .:! 11111111ı11111111111111111111111111111 L 
: hır Meırutıyet caddeıı Orek: : F : 
= apartmanında saat 13 den= : ANF AN ve KLODİN : S sonra kabul eder. Tel: 1694 S : Pek yakında Yeni Sinemada § 
'=i11111111111111111111111Lalllllllllllll;: ._llllllllllllllllllllllllllllllllllllllf"' 
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Aile reisleri; tanıdıklarına böyle bir tavsiyede bulunmakta haklıdırlar. Bol ışrklı; bol havalr mükem
mel konforlu salonlarda birer çiçek bahçesini andıran masaların başında toplananlar en nezih bir neş'e 
içinde eğleneceklerdir. Müteşebbis gençlerimizden MUAZZAM ULUERböyle temiz bir yuva kurmakla 
Ankara'nm büyük bir ihtiyacını gidermiş oluyor. İmren'de yemeklerin nefaseti kadar servisin intiza
mına da itina edilmiş ve nihayet rekabet edilemiyecek derecede ucuz fiatlarla sayın şehirlilerimizi 
her cihetçe memnun edebilmek imkanı bulunmuştur. İnhisarm bütün içkilerini de bulunduran bu sami
mi aile yuvası; işte bu sebebledir ki şimdi bütün Ankara'da sevgi ile anı lan bir yer haline geldi: 2393 

Herkes birbirini İMREN e davet ediyor · 

NEOSTERİN 
Ağız, boğaz, burun yollariyle 

vücuda giren nezle, kr%amlk, kı
zıl, grip gibi bulap:cı hastalık
lardan korur, dişleri ve diş etle
rini temizler, kuvvetlendirir. Ec
zanelerde reçetesiz satılrr. 483 

ALTINDAG 
Kadın şapka ve levazımatı 

Her nevi kadın şapka ve garnitürleri 

Vualet, çiçek, toka ve saire 
İkinci Anafartalar Cad. Mehmed 

Çoea.ldarmıma En Lymedi 
Bedi,-e DADI' dıır. 

Dadı çocuğunuzu eğ.Jeodirir, 
yürümeğe al11tmr, gezintilerde 
taşımağa yaradığı gibi icabında 
rahat bir salıncak olur. 
Yeni Eczanede satılıyor. 1659 

734 

..aıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı&.. ----- Dr. Şevket Hüsnü Tarıy 
: Cebeci hastahanesı 
: Kulak, burun. boğaz mütehassısı E 
: Adliye sarayı köşesi Saraf Hakkı -
: apart. No. S Tel. 3912. - ev 1279 E 
-

Bir Gripin almadan evvel 

Istırabın ve ağrının en şid
detlisini en kolay, en çabuk ve 
en ucuz geçirmenin çaresi bir 
kaşe GRİP1N almaktır. Mide
yi bozmaz, böbrekleri ve kalbi 
yormaz. 

5 d ' ' / r- . .. Q'\ '#\ q ,:, n11ro ... · 

Aldıktan be~ dakika soora_ 

Ucuz - Tes·rıi - z.ararsl% 

ve pislik getiren fareler 

Saat 3 - 7. Topçu Ap. Kat 3 Telefon: 3614 -
Ankara .,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt: 

KAN, KUVVET, İŞTEHA 
3ıhfiat Vekaletimizin resmi rulisatını haiz olan 

FOSFARSOL 
doktorların büyük Kıymet verip beğendikleri bir şurubdur. Kansızlık, iş
tahsızlık, kuvvetsizlik, bilhassa nevrasteni, ademi iktidar, mide ve barsak 
tembelliğinden doğan hazımsızlık ve kabızlarda en birinci devadır. 

Tifo, Grip, Zatürrie, Sıtma nekahatlerinde şayanı hayret tesir gösterir. 
vücuda dinçlik, cilde pembelik, saçlara, gözlere parlaklık veren bu KUV
VET !LACIN! sayın müşterilerimize tanrtmakla müftehiriz. Her eczanede 
bulunur. 

Sureti İstimali: Büyükler için sabah, öğle, akşam yemeklerinden bir 
çeyrek evvel yarım bardak suda bir tatlı kaşığı, küçük çocuklar için ayni 
~le kahve kaşığı. ... 2265 

Mevsimin en gii zcl ve son moda 

Kumaşlarını 
İzzet Manifatura mağazasından tedarik edebilirsiniz. 

En titiz müşterileri tatmin eden kumaıla.rmuzm çeıit, renk 
ve zenginliğine siz de hayran kalacaksınız. 

Postane cadde"i İnkilah mektebi karşısında 2231 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Berlin'de 
HOTEL TEMPO 

Kurfürstendamm'm 
En modem ot~ 

. Adres: Kurfürstendamm 59/60 
E Telefon : 32 39 il . . . 
:sahibi: Türk vatandaşı 

Cemil Mum 
Oda kiraıarı 

_l3 oda tek yataklı 2,40 Mark 

: 4 .. .. .. 3,40 .. 

: 2 " .. .. 3,90 .. 
:ıı . .. .. .. 4,40 

5,90 
6,90 
8,-

.. 
:ıı .. çift .. ,, 

6 ,, .. .. " 
1 " .. .. .. 
Odaların lıep.i.nde akar sıcak. 
ve MJğuk ar ve telefon vardır.: 
Baz.darında lıu•u•i banyo var-: 
~~ : . . 
Kahvaltı: 1,10 Mark ~ . 

Türk vatanda§lara lisan hu·~ 
susunda azami kolaylık. Misa·E 
firlerden daha önce gelen: 
mektub ve saire memnuniyet-: 
le muhafaza edilir. : . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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İmtiyaz sahibi 
Nureddin Kamil Suner 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Ulus Basımevi: Ankara 

ASlQfrACJ 
KANZUK 

En eski nasırları bile pek kısa bir 
zamanda tamamen ve kökünden çıka· 
rır. 

Umumt deposu: İngiliz Ttanzuk ec· 
1:aneıi. Her eczanede bulunur, cidd 
>1e müessir bir nasn ilacıdır. 596 

FAR 
Hasan fare zehiri 
İle öldürünüz 

Macun ve buğday teklinde olup büyük ve küçük lier nevi f# 
releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 

Buğday nevilerini aerpmelidir. Macun olanlarmı yağlı bir Jj• 
meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yeriefl 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruttur. 

1868 

Sayın Ankara Halkına 

MÜJDE 
Gözlerinizi bozmamak Tabiatin 

güzelliğini zevkle görmek ve az para vermek isterseniz gözlükreçeteler inizi Yeni Eczaneden ayrılan 
SELAMİ GORDOREN'e getiriniz. Aynı zamanda her çeşit saat satı, ve tamiratı ucuz ve teminatlı olarak 
yapılır Adrese dikkat Fenni gözlükçü Selami Gördüren Anafartalar Cad. Çiftlik mağazası karşısında 2390 I 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU CON BU GECE ..alllllL. BUGÜN (1) SEANSINDAN 

- - İTİBAREN 
Çok eğlenceli ve gülünçlü aahnelerile - -- -- - Fevkalade heyecanlı ve esrar sahne-dolu fransızca sözlü komedi - -- -- - teriyle dolu aşk ve macera filmi - -KOCAMIN iŞi ÇOK - -- -- -- -- - YENİ ROBENSON KRUZOE Bat Rollerde - -- -. - -- -MfRNA LOY - WİLLtAM POWEL - -- - Seam eaatleri: 1 - 3,30 - 6 - gece 21 de - -- - ... 
Seanslar: - - 1 - -- - Saat 11 de tenzilatlı matinede: ti> 

ı - 2,45 - 4,45 - 6,45 gece 21 de - - IO - -.,, .... ,. .... 
Buıgün saat 11 de teıuilitlı matine HERKESiN KADINI 

• 
a ın, hayat, o· 'omobil, cam 1 HaliJ Naci Mıhcıoğlu. Telefon: 1~ 

Yap.ı. 1 re Anafartalar cad. No. 111 Tel.: '}#Jf 
· -0.-" Ankara ac--1Jiı 1'_. 


