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Ulua Basnnevi 
Çankırı caddesi, Ankara 

Telgraf:~. Ankara 

TELEFON 
BaGmuharrir 1111 
Fransızca Ankara 1063 
Yazı işleri 1062-1063 

SEHİR 
Stadyomunda 

5 KURUŞ İdare müŞijrlüğü 1061 
Atölye lOM ADIMl'Z ANDIMl'XC>IR. 

30 nisan cumartesi ve 1 mayıs 
pazar günleri atletizm 
tetvik müsabakaları 

~elzele yerinde yeni sarsınblar oldu 
Kamutayın dünkü toplantısında 

Felakete uğrayanlara para 
yardımı yapllması kararlaşll 

B. Metaksa: Ankarayı son ziyaretinde 8CJ§bakanunız 
ve Dr. Aras'la birlikte 

[Başbakanımızla Dr. Aras'ın lstanbuldan hareketlerine aid tafsilat, B. 
Celal Bayar'ın Ati.na ajansı muhabirine yaptığı beyanat ve Başbakanı· 
mızın seyahatini takib eden yazı işi eri müdürümüz Mümtaz Faik Fenik. 
in türk gazetecilerinin dost memlekette karşılanışlarına dair gönderdiği 
telgraf 8. inci sayfamızdadır.] 

• 

anbul elektrik 
~ ·rketinde 

Gazetelerde birkaç gün ara ile, iki 
haber okuduk: İstanbul elektrik şir
keti ile Nafıa Vekfileti arasındaki bazı 
ihtilfifların halli müzakere mevzuu ol
makta iken bu hususta tutulan zabıt· 
namelerin şirket murahhaslarınca se
bebsız olarak imzasından çekinilmesi 
Üzerine görüşmeLer durdurulmuştur. 
Bu birinci haberdi. İkincisine gelince; 
o da: "Şirket, ikinci kanun ı 938 tari • 
hinden itibaren önümüzdeki seneler 
zarfında işletme masrafından geri ka-
=tın tınan ~lmnnıM ııflhUI '"etflgi ıiıil • 

de, bu husustaki müzakereleri bilinen 
sebeblerle inkıtaa uğratmış olduğun

dan dolayı daha fena netcelerin husu
lüne meydan verilmemiş olmak için 
Şirket mevcudu ile varidat fazlaları
nın kontrol altına alınması lüzumlu 
görülmüş ve gönderilen heyetin vazi • 
feye başlamış olduğu,, idi. 

İstanbul büyüklüğünde bir şehrin 
binbir ihtiyacını tatmin eden elektrik 
kuvvetini istihsal edip satan bir şir
ketin gerek fabrikalarını ve şebekesi· 
ni ve gerek muamelelerini kontrol hu
susunda ne kadar titiz davranılsa ye • 
:ri olduğu şüphesizdir. Zira, bugün 
:ınunakaşasız kabul edilmek gerektir 
ki funme hizmetlerinin tesis ve idame
si devletin başlıca vazifelerinden bi
ridir. Devlet amme menfaatlerine te -
alluk eden bu vazifeyi ya kendi vası. 
~alarile veya bazı şartlarla ruhsat ve 
1llltiyaz vererek ifa eder. Fakat her iki 
tak<lirde de şu gayeler göz önünde tu
tulmak zaruridir: Hizmet ve işletme· 
lcr bir taraftan halkın rahat, emniyet 
Ve refahını temin etmeli, diğer taraf
tan, onun mali kudreti ile mütenasib 
0Irnalıdır ! 

liükümet kendi elindeki amme biz. 
llıeti müesseselerinin intizam ve emni
Yctine, tarife ve bakım meselelerine 
n~ kadar ehemiyet veriyor:;a, bu gibi 
hıznıetler ifasını üzerine almış bulu· 
nan şirketlerden de aynı hassasiyeti 
~leb etmek mevkiindedir. Hem hal-
~n, hem ruhsat veya imtiyaz sahibi • 

~~n karşılıklı hak ve vazifelerini tcs · 
k~~ eden mukavele ve şartnameler hü -

1 ~~te murakabe imkan ve saJahiyet • 
erını temin eder. İşte her müstakil ve 

ltıedeni memlekette hükmü yürüyen 
llrtıumi prensip! 

Yazan: N. B. 
cereyanı alıp yürürken imtiyaz rejimi 
çok rağbet bulmuş ve devletler, ken
dilerine aid olmak lazım gelen esaslı 

vazifelerden birçoklarını hususi te
şebbüslere tevdi etmişlerdi. O vakit
ler, asrımızın modern amme hizmet 
müesseseleri yeni doğmakta olduğun
dan, hükümetler bunların inkişafını 
temin etmek düşüncesiyle, kolayca 
imtiyazlar vermekte vıe bu arada kar -
şıhklı hak ve menfaatlerin muvazene· 
li olup olmadığını pek de araştırma

yeni hizmet erinauru uıu an uy
duğu hayran alaka içinde, kendiaine 
tahmil olunan külfetlerin takdiri ile 
meşgul olmamıştı. Ancak zaman geçip 
şartlar değiştiği halde imtiyazlı şir

ketlerin yeni vaziyetlere intıbakta is· 

(Sonu 8. inci sayfada) 
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Hatay seçimi 
Yarından sonra Hatay'da seçim 

başlıyacaktır. Aym 27 sinde l&ken
derunda, 28 inde Kırıkhan'da yapı
lacak olan seçimin, müntehiplerin 
kendilerini cemaat listelerine kay
dettirmelerinden ibaret olan bu saf
hası, tahminlerimize göre, tekmil 
Hatay'da bet hafta kadar sürecek
tir. 

Hatay S'!çiminin birinci ve en mü
him safhası bu olduğunu söylemeğe 
lüzum yoktur. Çünkü cemaatlerin 
nisbeti ve her cemaatin kaç mebus 
seçmeğe hakkı olduğu ancak bu ka
yıdlar neticesinde anlatılacaktır. 

Kamutayın 

toplantısında 
Kamutayın dünkü toplantısında Kır

şehir çevresindeki zelzele dolayısiy

le zarar görenlere yapılacak yardıma 
aid kanun projesi, büdce encümeninin 
teklifi üzerine acele kaydiyle ruzna
meye alınmış ve görüşülmüştür. 

Bu proje ile 937 senesi mali yılı di
yunu umumiye büdcesinin 265 inci 
faslından otuz bin lira indirilmiş ma
liye büdcesine "zelzeleden zarar gö
renlere yapılacak yardım,. adı ile a
çılan fasla fevkalcide tahsisat olarak 

(Sonu 8. inci sayfada) 

. Zelzele 
bölgesinde 
Köşker mıntakaaında zelzelenin ha

fif aurette devam etmekte olduğunu 
eveli günkü sayımızda bildirmiştik. 
Dün gelen en son maHimata göre evel
ki gece zelzele şiddetli sarsıntılarla 

yeraltı gürültüleriyle devam etmiştir. 
Devlet meteoroloji işleri genel direk
törlüğünün Kırşehir meteoroloji is
tasyonu, dün sabah saat dokuzda şu 
telgrafı vermiştir: 

"Köşker ve civarında zelzele bu ge
ce şiddetlice sanımtılarla, yeraltı gü-

(Sonu 8. inci sayfada) 

Harb filomuz bahar 
manevralarına başlıyor 

lstanbul. 25 (Telefonla) - Deniz hacb filomuz mayısın ilk haftasında 
Marmaca'da Silivri ile Ereğli arasında ilkbahar manevralacrna başlayacak
tır. 11 hazirana kadar devam edecek olan bu manevralarda bilhassa top ve 
torpido ateşleri gösterilecektir. 

Amirallığrn talebiyle deniz ticaret müdürlüğü vapur acentalarrna ma
nevra sahası ve tarihi hakkında malumat vermiştir. 

Hatayda seçim 
hazırlıkları 

Adana, 25 (Hususi muhabirimiz te· 
lefonla bildiriyor) - Son dakikada 
şehrimize gelen bir habere göre Hata
ya giden kontrol heyeti reisi bir beyan· 
name neşrederek seçicilerin nufüs tesci· 
1i muamelelerinin yarın (çarşamba gü· 
nü) başlıyacağını resmen ilan etmiştir. 

I ntihap suçlarına 'bakacak 
mahkeme kuruldu 

Talinde 

(oban Mehmet 
Danimarkalı Larseni 

tuıla yendi 

k liak ve menfaatini takdir eden, fa. 
dat bunlar ihlfil olunursa, hiç bir mü -
ahale ve hareket serbestisine malik 

~~llııyan halk ile herhangi bir amme 
~Zilletini muayyen şartlarla. ve fakat 

llıhayet kazanmak için deruhde etmiş 
~la~ imtiyazcı arasındaki münasebet· 
erı tanzim eden devlet otoritesi adil 
01duğu kadar, sağlam ve hakim kal
~l~dır. Amme müesseseleri üzerin
b~!n bu otoritenin hududsuz olduğu 
kır Çok müelliflcrce iddia edilmiş ve 
a:ıza mercileri de bu yolda kararlar 

Bu intihab devresi açılırken Tür
kiye • Fransa dostluğu hakiki imti
hanını geçirecektir. Eğer Hatay'da 
türk ekseriyetini isbat edecek olan 
kayıd işlerinde bir takım oyunlara 
müsamaha edilecek olur, türk un
surlarmı hak kazanmaktan menet
meğe uğraşan muamele ve müdaha
leler yapılırsa, mahalli makamlann 
bu hareketinin tesirleri doğrudan 
doğruya Türkiye - Fransa münase
betleri üzerinde hissolunacağma 
§Üphe yoktur. Bizler, Franşa hüku
meti tarafından Türkiyeye verilmit 
olan teminatm, Hatay'da alacağı 
kati tedbirlerle ve bütün vazife ve 
mesuliyet adamlarını muhafazasına 
mecbur edeceği dürüstlükler, tevsik 
edileceğini ümid etmek istiyoruz. 
Yarınki 27 nisan günü Hatay 

türklüğünün istikbali bakımından 
hayati bir devrenin baıla~.gı~.ıdır. 
Bu devrenin iki ana vasfı ustunde 
israr edelim: Türkiye • Fransa dost
luğunun imtihan mevzuu olmak bi~, 
Hatay'm türk ekseriyeti davasını ve11-
kalandırmak iki l 

Adana, 25 (Hususi muhabirim.iz bil· 
diriyor) - Seçimin devamı müddetin· 
ce ve bu suçlara bakmak üzere yunan 
delegesi B. Arisidis Fokas'ın başkanlı
ğında bir mahkeme kurulmuştur. Aza
lıkları belçikalı Lögranj ve norveçli 
Reyme ifa edeceklerdir. 

. İ!1t~hab komisyonundan yunanlı B. 

Tallin, 25 (A.A.) - İkinci devir gü
ret müsabakalarında küçük Hüseyin 
Erlanen (türk) Baynaroviç (Letonya) 
yı 7 dakika 42 saniyede yenmiştir. 
Çok enerjik güreşen Erkmen hasmını 
yere çektikten sonra tuşla kazanmış
tır. 

Erkan (türk) yarası yüzünden maçı 
bırakmıştır. 

Anderaon (İsveç) Yener (Türk) il 
3 dakikada yenmiştir. Yener elimine 
olmuştur. 

llıışlardır. 

ı. Bizde, bu gibi müesseseler bahse 
n?nuldugu zaman, imtiyazlar rejimi -

Dımıtrı Budons ve isviçreli B. Lep Al
ber İskenderundaki seçim işleriyle meş
gul olacaklardır. 

Puessep (Eetonya) Saim Arıkan 
(türk)ü üç dakikada yenmiştir. 

87 kiloda türk Çakmak hastalandı
ğından glire,ememiştir. 
Ağır siklette Çoban danimarkalı 

meşhur Laraen'i kucaklıyarak yere 
vurmu' ve 7 dakika 14 saniyede tuşla 
yenmiştir. 

İç bakanımızın 
teşekkürü 
Dahiliye Vekili ve Parti Genel ~k

reteri Bay Şükrü Kaya vilayetlerin 
zelzele dolayısiyle gösterdikleri alaka 
ve Kırşehir ve Yozgat köylülerinin 
uğradık/acı acıya iştirak telgrafları 

üzerine dün umumi müfettişliklere, 

vililece ve parti teşkili.tına bir telgraf 
göndermiştir. Bu telgrafr aynen yazı. 
yY.>CUZ : 

"Vatanın her bucağından ve halkı
mızdan hükümete ve partiye Kırşehir 
ve Yozgat köylülerinin uğradığı a-

(Sonu 8. inci sayfada) 

Köy mektebi daha on gün evvel çocuk
lacrn neşeli sesleriyle dolu idi. Zelze

leden sonra tek şey sağlam kaldı : 
Önderin Resmi 

Sovyetler birliğinde yeni 
tevkifler yapddı 

Sayısı 
dlr1f 

24 ü bulan mevKuflar 
teşklfôt mensublarıdır. 

Moskova, 25 (A.A.) - Havas ajansı- ı---·-----------
nın muhabiri bildiriyor: 

Raboçaya Mo.skova gazetesi, Mos • 
kova bölgesinde casusluk, tedhiş ve mu 
kabil ihtilal faaliyetinde bulunan dini 
bir teşkilata mensup 24 azanın tevkif 
edildiğini haber veriyor. Teşkilatın yal
nız isimlerinin baş harfleriyle çağrıl
makta olan şefleri bir baş peskopos, bir / 
peskopos bir konttur . 

B. Celôl Bayarın 
teşekkürleri 

BQ§vekil Celal Bayar, haki· 
m•yeti milliye bayramı vesilesi 
ile gönderilen tebrik telgrafla. 
rına ayrı ayrı cevab vermek im· 
kôn8u:lıiı karşısında mukabil 
tebriklerinin iblôğına Anadolu 
Ajan•ını tav•it buyurmuılar· 
dır. (A.A.) 

Suç ortakları arasında papazlar ve 
tarikat reisleri görünmektedir. Gazete
ye göre, peskopos "O'' isyan grupları 
tertib ettiğini itiraf etmiştir. Vaiz Fa _ 
teef ve diğer bazıları tarikatlara men
sup gençleri askerlik yapmamaya teş
vik "harb düşmanı'' denilen mukabil ih
tilalcı tarikati idare ediyorlar ve casus-
luk yapıyorlardı. . 

(Sonu 8. İnci sayfada) 

Soy adları 
hakkında 

Ba~bakanhğın mühim 

bir tamimi 
2525 numaralı kanun her t"' k .. . . , ur u, 

kanundakı tarıfat dairesinde bir soy 
adı almak ve kullanmakla mükellef 
kılmış ve soy adı almak irin t . 
d ·1 ··dd :r ayın 

e ı en mu et çoktan geçmiş olduğu 
halde bazı evrak Üzerinde ad 

ı geçen 
şahısların soy adı yazılmad gv •••• 1 d .. v •• d 1 I goru-
~.gunl ~n ve soy adı almamak cezayı 

muste zım bir suç ve bilhassa resmi 
muamelelerde sözü geçen şahısların 
soy adını yazmamak kanununa aykı
rı hareket olduğundan bu cihete dik
k~t .. edil~esi lüzumu Başvekaletten 
butun daırelere tamimen bildirilmiş
tir. 

Sovyel büyük elılsl 

B. ~rü. Kayayı 
ziyaret etti 

\.... ..J 

Fıkra 

Bir ihmalimiz 
Bir gün zamanımız diktatöclerindeı. 

biri me~hur muharrir Emil Ludvig'e 
diyordu ki: 
- Ben alelıtlak demokrasi dıişmam 

değilim. Eğer vatandaşlacrm, ingili~ 
Jec gibi olsaydı, demokrasinin bütün 
hürriyetlerini müdafaa ederdim. Bi-
lirsiniz ki lngiltecedc her fcrd, dev· 
Jetten bir parçadır ve onun vazife ve 
mesuliyetlecini benimsiyecek hareket 
eder. 

Herkesten ve her seviyeden böyle 
tam ve etraflı bir şuur ve hareket niza
mı istenemez. Fakat .şurası var ki hiç 
olmazsa dış politika meselelerinde 

devlet itibacrnr ve menfaatini gözet
mek, gacb basrn aleminde adet olmuş
tur. Bu itibar ve menfaate uymayan 
yazılan [renk gazetelerine deccettir
mek, ekseriya, imkansızdıc. 

Biz gazete sayfalarını emanet etti
ğimiz arkadaşlacr bu disipline alı§tır
mak zacuretindeyiz. Çünkü her gün 

bunun aksine neşriyat yapmaktayız. 
Türkiye ile arasında hiç bir ihtilfıf ol
mayan, hatt~ bazen, dostluk ve ittHak 
olan memleketler hakkında, şu veya 
bu maksatla, şu veya bu ecnebi gazete-
sinin yazılarını gelişi güzel tercüme 

ve neşrediyoruz. Yahud kalemimizi bu 
mevzular üzerinde işletip duruyoruz. 

ın rn:ı.zide geçirdiği safhalarla halk -
~ılık ve milliyetçilik prensiplerinin 
der hususta hakim olduğu şimdiki 
. C\'r~n ir ~·arinı akla getirmemek 
1tı:ıkiin · ; r 
20 ine, ..iw 1 ' uaşlan'~ ~md'a liberalizm 

iki vasıf iki mühim vazife doiu· 
ruyor: Bir taraftan Fransız hüku
metinin Hatay mahalli makamlarını 
dürüst hareket ettinneai, diğeri de 
meselenin ehemiyetini tamamen an
lamı§ olduklanna fÜphe olmayan 
Hataylı türklerin aeçim hakkını kul
lanmaları! 

Kontrol heyetinin tercüman· 
lıklarına dört halepli alındı 
Adana 25 (Husust Muhabirimiz te

lefonla bildiriyor) - Buraya gelen 
haberlere göre, Hatay kontrol heyeti 
tercümanlıklarına dolgun tnaaflarla 
Ganime, Hilanet, Reymon ve Kalen
der adlı dört halebli tayin edilmiştir. 
Türk mümessilleri halebli tercüman-

Sovyet Büyük El!;iı:i B. Tcrentiyef 
~a~ın bitar~f har~~et etm.iyecekleri lün uahiii:rc Vekili ve c. H. P Genel 
ıçın bu tayınlere ıtıraz etnuş ve bun. ' .. k, :!teri B. Şük.iı l{ ıvavı ın;:ılr~ nında 
lardan başka al ınacak 15 tercüman i J ziy:ıret etm:::ı: ve kendısiyle bir müddet 
!iİn imtih< açılmasını istemişlerdir. görli§mii§tür. 

Okurlarımızı dünya hadisderinden, 
fikir cereyanlarından haberdar etmek 
vaz.ile':1i~ olduğu kadar, yazı ve tercü
melerımızde mutlak bitaraflığı, bil

hassa iyi mün:ısebetıe bulunduğumuz 
memleketler hakkımla hayıchahlığı 
muhafaza etmek de borcumuzdur. 
Matbuat için hal:iki r ü ş d ölçüle--
rinden biri budur. - Fataı 
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İki mezhepli adam 
Eskiden bize ve bizden evelki nesillere ahlak, din; din de ahlak ol-

. mak üzere telkin edilirdi. inanmak başka, yapmak başka şey gibi gös
terilirdi. Her ikisi için ayn iki mezhep, her iki mezhebin ayrı imamları 
olduğu söylenirdi. Daha bacak kadar çocukken bize "Amelde mezhe
bimiz İmamı Azam Ebuhanife, itikatta mezhebimiz İmamı Matüridi' -
dir.,, diye ezberlettirilirdi. 

Meselenin esasında bu cihetlerin iskolastik lslam felsefesince ken
dine göre izahları olduğu şüphesizdir. Fakat bu derece yükselenler çok 
nadir olduğu için amel ve itikat, inanmak ve yapmak, münevverlerin 
bir çoğu ile halk nazarında ayrı şeyler zehabını uyandırmıştı. Eski dev
rin adamı, kalp ile tasdik ve dil ile ikrar ettiği prensiplerin zıddını yap
makta yanlışlık görmüyordu. "Hilei şer'iye,, dedikleri uydurmacılık, 
bu çift cepheli telakkiden doğmuştur. 

Şark ananesi, bu iman ve amel başkalığını asırlarca besledi. Büyük 
ruhlu, müstesna yaradtlr§larm dışında, hareketleri riyakarlıktan başka 
hiç bir sıfatla tavsif edilemiyecek insanlar, rahat yaşamak imkanını 
daima elde ettiler. Batıni doktrinlerin yolcuları, inanmadıkları şeylere 
inanır görünmenin faydalı ve hatta lüzumlu olduğunu bile ileri sür
müşlerdi. (Takiyyc) bu fikir ikiyüzlülüğünün resmi ve meşhur istıla
hıdır. 

Halbuki tam manasiylc adam, inandığı prensiplerle yaptığı hare
ketler arasında tam uygunluk olandır. Bir adamın bir mezhebi olur. 
Amelde mezhep diye ikinci bir yol olmamak lazımdır. Çünkü it ve ha
reket dediğimiz §ey, inanılan esasların fiil halinde gerçekleşmesidir. 
l\Iodern Türkiyenin ve onu"\ realist rejiminin yetiştirmek istediği pro
totip, tek mezhepli adamdır Kemalizm, iman ve amel birliğinin ifade
si, düşünüşle yapıştaki uygunluk ve samimiliğin doktrinidir. iki mez
hepli insan, bizden değildir. 

Hasan - Ali Yücel 

KAMUTAYDA Kamutay 

encümenlerinde 
Kamutay Encümenlerinde dü aşağı-

Yarınki şenlikler 
Çocuk haftası dolayısiyle her sene 

yapılan Çocuk Esirgeme Kurumu bah
çesi sporcularının eğlence ve müsaba
kaları bu sene hipodromda yapılacaktır. 
Spor şenlikleri yarın saat 16 dadır. Ço
cuk Esirgeme Kurumu, yavrularımızın 
şenliğine, bütün ankaralılan biletsiz o
larak davet etmektedir. Program §U· 

dur: 
İstiklal marşı, Piramid (Çocuk sara

yı), Jimnastik (kızlar), Jimnastik (er
kekler), Piramid, Söylev (Şeref Altun
ok), Top kaçırma, İzci yarışı, 4 x 100 
bayrak yarışı (büyükler), maniah ko
şu (ortalar), Bomba (ortalar), Heykel 
(küçükler), Halat çekme, 

Danslar : Çin dansı, Kazaska, De
ğirmen, Zeybek tablo, Ağır Aydın, Se
petçi oğlu, Hafif zeybek, Erzurum ha
vası, Romen dansı, Bahar dansı. 

Kıymetli bir 
hariciyecimizi 

kaybettik 

Çocukların sinemalara 
girmesini meneden proje 
yeniden tetkik edilecek 

daki mevzular mUzakere edilmiştir : Merhum Zeki Nebil Ertok 
Kamutay dün, Tevfik Fikret Sılay 

(Konya) nın reisliğinde toplanmış

tır. Adananın İncirli köyünden Ay
dın aşiretinden İbrahim oğlu Hacı 
Alkuş'un ölüm cezasına çarpılması 
hakkında adliye encümeni tezkeresi 
kabul edilmiştir. 

İdare heyetinin, Kamutay 1937 yılı 

blidcesinde 31.502; ve Divanı Muhase
bat büdcesinde 800 liralık münakale 
yapılmasına dair olan kanun projesi 
ile bazı maddelerin gUınrüklerinin in
dirilmesi hakkında verilmiş olan hü
kümet kararlarının tasdikine aid ka· 

nun projeleri görüşülmüş ve kabul e

dilmiştir. 
Dün Kamutayın ikinci müzakeresini 

yaparak kabul ettiği kanun projeleri 

arasında türk gayri mübadillerine 
tahsis edilen malların vergileri hak· 

kındaki kanun projesiyle isk!n kanu
nuna ek kanun projesi, İzmir telefon 

tesislerinin satın alınmasına dair hü
kümetle şirket arasında aktedilen 
mukavelenin tasdiki hakkındaki ka
nun projeleri de vardır. 

Kırklareli mebusu doktor Fuad U
may'm, çocukların umumt sinemalara 
ve tiyatrolara girmelerinin ya~a~ ~
dilmesi hakkındaki kanun teklıfı, Ü· 

zerinde bazı tetkikler yapılmak üzere 
Adliye encümeninin talebi Uzerine 
encümene verilmiştir. 

Kamutay yarın toplanacaktrr. 

Arzuhal encümeninde : Hariciye Vekaleti şube müdürlerin-
Encilmene tevdi edilen arzuhaller- den Zeki Nebil Ertok kısa bir hasta-

den ruznameye alınmış olanlar hakkın 
da vekaletlerden davet edilen saliihi
yetli müdürler dinlendikten sonra bu 
arzuhaller karara bağlanmı,trr. 

Maliye encümeninde: 
Balıkesir mebusu Hayrettin Kara

nın, 3031 sayılı kanunun birinci mad
desinin deği~tirilmC6i hakkında kanun 
teklifi müzakre edilmiştir. • 

Büdce encümeninde : 
1038 mah yılı gıtnırül.. wç :nlü::.dılar, 

tapu ve kadastro, sihat ve içtimai mua
venet, hariciye ve nafıa büdcelerini 
müzakere etmiştir • 

Çağn 

X Dahiliye Encümeni bugün grup 
içtimamdan sonra toplanacaktır. 

X Bugün parti grup içtimamdan son 
ra iktisad enctimeni toplanacaktır. 

X Bugün parti grup içtirnaından 
sonra maarif encümeni toplanacaktır. 

XMilli müdafaa encümeni bugün 
grup içtimaından sonra toplanacak
tır. 

XArzuhal encümeni bugün parti 
grup içtimaından sonra toplanacaktır. 

lstanbul köylerinde 20 
ilk okul yapılacak 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Vilayetin 
muhtelif kaza ve köylerinde yeniden 20 
köy okulu yapılması kararlaştırılmış -
tır. Okullarımızın temelleri Cumhuri -
yet bayramında atılacaktır. 

lıktan sonra genç yaşında hayata göz
lerini kapamıştır. 1313 senesinde İs
tanbulda doğan ve mülğa hariciye ne
zareti mili>teşar muavini Bay Mahmud 
Nebilin oğlu olan merhum, Lozan yük 
sek ticaret mektebiyle İstanbul huku
kundan mezundur. Mülga istişare oda
sı muavinliğinde bulunmuş ve 1339 se
nesinde Ankaraya gelerek matbuat u
mum müdürlüğü fransızca mütercim
liğine tayin olunmuştu • 

.ouahare haricıye vekaletmcıe çaHş-
tıktan sonra Atina, Moskova büyük el
çilikleri baş katibliklerinde Roma, Fa
ris ve Varşova büyük elçilikleri müs· 
teşarlıklannda bulunmuştu. 

Cenezesi bugün öğle üzeri Hacıbay
ramdan kaldırılacaktır. Başsağı diler 
yakınlarının acılarını paylaşırız. 

Milli emlak müdürlüğü 
Ankara defterdarlığı milli emlak 

müdürlüğüne, mümeyyiz B. Sadri Sa
yın tayin edilmiştir. 

B. Sayın mektebten çıktıktan sonra 
muhtelif mal memurluklarında ve :nal
müdürlüklerinde bulunmuş, değerli 
bir gençtir. Yeni vazifesinde başarılar 
dileriz. 

Et şirketinin getirttiği ka
sablık hayvanlar 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Et şirke
ti yeniden 1400 dağlıç ve kuzu getirte
cektir. Ay sonuna kadar hariçten kasab 
lık hayvan getirtilmesine devam oluna
caktır. 

ihtiyarlar şehri 
Türkiyenin en çok ihti.yarl.annm 

toplandığı §ehir admı bilmek bize iyi 
faydalı şeyler öğretebilir: Evvela 
havası, suyu, uzun ya~tma imkan• 
ları en müsaid olan şehrimizin adı -
nı; sonra da uzun yaıayabilmenin 
formülünü ... 

Türkiyenin 100 ya91nı geçen va
tandatlarmın en yüksek nisbet halin
de toplandıkları yer dört vilayettir: 
Muş, Kars, Siird ve Van ... Muı'ta 10 
bin ki.fide 11 vatandq 100 yaşını 
geçkindir, Kars, Siird ve Van vila
yetlerinde ise on bin kişide on va
tandaş 100 yaşını geçkindir. 

Nüfusuna göre 100 Yatını geçmİ§ 
olan en çok vatandqm toplandığı 
yer Muı'tur: 59 erkek, 106 sı kadın 
olmak üzere 165 kiti ... 

Fakat nüfusa göre olan nisbetle -
ri bir tarafa bırakınak 100 yaşını bi
tirmiş olan vatandaşların toplu bir 
halde bulundukları yerlerin başında 
Karı vilayetimiz gelmektedir. Kars
ta 140 erkek, 151 kadm olmak üze
re 291 tane aaırlrk hayatı atmış va· 
tandaş vardır. Yanda 80 erkek, 70 
kadın olmak üzere 150, Siirtte 58 
erkek 69 kadın olmak üzere 127 yüz 
yaşını geçen vatandaş yaşıyor. 

Şinıdi ihtiyarları en az olan vila· 
yeti erimize bakınız: Çanakkale, E • 
dirne, Konya ve Tekirdağ ihtiyarla· 
rı en az olan vili.yetlerimizdir, Bu 
vilayetlerimizde on bin kişiye yüz 
yaımda bir vatanda§ düıüyor. 

Ankarada 44 Ü erkek, 103 Ü ka· 

dm olmak üzere 147 yü:ı: yaımı geç

miş vatandaş vardır ki on bin kişide 
3 kişi 100 yaşını aşmış demektir. ls
tanbulda 49 erkek, 96 kadın olarak 

145 vatandaş asırlık hayatı idrak et

miıtir. Orada on bin kitiye yalnız iki 

vatandaş i~abet etmektedir. 
Ve yekun olarak bütün Türkiyede 

yüz yaşını geçmiş 2256 sı kadın; 

3985 i erkek olarak 6241 vatandaş ya

~maktadrr ki, bütün nüfusumuza o

lan ni&beti, on binde dörttür. Yani 

2500 vatandata bir tane asırlık ha -

yatı idrak etmit talili iaabet ediyor 

demektir. 

B. Şefik Soyer 
• • 

il 1 

Bursaya aid muhtelif meseleler hak
kında alakalı Bakanlıklarla temas et
mek Uzere bir haftadanberi ~ehrimizde 
bulunan Bursa valisi B. Şefik Soyer iş
lerini bitirerek dünkü ekspresle vazife
si başına dönmüştür. Bilhassa; bir ııu, 
dağ ve kış sporları ~ehri olarak yeni tu
rizm tesisleri kurulması kararlaşan 
Bursaya aid inşa ve tesisler mevzuları 
üzerinde temaslar yapan vali, Bursaya 
bir çok yeni varlrklar kazandıracak ne
ticeler elde etmiştir. 

Nüfus müdürleri 

arasında değişiklik 

İç Bakanlık nilfus müdürleri arasın

da yeni değişiklikler yapmaktadır. Bu 

değişiklikler şarktaki nüfus müdürle -
rinden bir kısmı garb vilayetlerimize, 
garbtaki nüfus müdürlerinden bir kıs

mı da şark vilayetlerimize tayin edil -

mcktedirler • 

26-4-t938 

Çocuk haftasının 3 üncü 
günü de eğlenceli geçti 

Dün bir balo verildi, baraja gidildi 

Eveli gün Halkevinae çocuk haltcuı Jolayı•iyle Maarif Cemiyeti 
taralınaan verilen müsamere dünde tekrar edilmiıtir. Reımimi% 

piyesten güzel bir .ahneyi göıteriyor 

Çocuk haftasının üçüncü günü dün çocuk balosiyle başlamış, 
Çubuk barajmda bitmiştir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu genel ı l'Cr. Böyle bir bayram ziyaretinin ha
merk~z.in.in küçük ~ocuklarla okul t~- tırası olmak üzere her talebe kendi 
lebesı ıçtn Halkevı salonunda tertıb harçlıklarından arttırdığı para ile o-
ettiği çocuk balosu diln !~balı ı;,aat . 
d k d b l Öğl k d d 

yuncakJar aJmı,, elbıaeler hazırlamıs, 
o uz a aş amış ve eye a ar e- . ~ 

vam etmiştir. Güzel bir caz ve zen- kendı elleriyle, sanna,tıkları Anaku-
gin bir büfe ile süslenen bu balo da cağı karde~lerine vermeğe koşmuş -
büyük bir rağbet görrnÜJ ve yedi sekiz lardır. 
yüz çocuk şen ve neşeli bir kaç saat Alay Anakucağı parkına girince 
geçirmiŞ;tir. müessese müdürü Dr. B. Hamid Os-

Bir taraftan balo devam ederken, 
öte taraftan da Ankara sinemalarında 
okul talebesi için güzel filmlerle sırf 
talebeye mahsus parasız sinema se
ansları yapılmıştır. Bu sinemalar ta
lebe için cumartesiye kadar her gün 
devam edecektir. 

Dün, bayram haftasının en heyecan 
1ı kısmı öğleden ıonra başlamıttır. 
Ankara ı;oförlerinin yurd sevgisi ve 
yurd çocuklarına karşı beslediği de
ğerli duyguların eseri olarak kırk tak
ıi ile yirmi otobüs ilk okullar tale
besinden sekiz yUz çocuk ile Uç dört 
ytiz küçük çocuğu Çocuk Esirgeme 
Kurumu genel merkezi önünden ala
rak önlerinde aakert mızıka bulundu
ğu halde bUyUk bir alay halinde ıa
at üçte (Keçiören) deki Anakucalı . ..., . 
canlı havaları, talebenin heyecanlı 
martları arasında Keçiörene ulaşan 
bu çok gösteri'li alay Keçiören spor 
meydanında Keçiören ilk okul talebe
si tarafından alkışlarla karşılanmıt
tır. Burada arabalarından inen bin
lerce şen çocuklar Keçiören okul ta
lebesini de alarak önlerinde mızıka 
olduğu halde (Anakucağı) müessese· 
sine çok gUzel bir intizam ile gitmi•
lerdir. 

Bu ziyaretin çok yilksek ve 
çok büyük bir hedefi vardı. Uzun za
mandanberi Ankara ilk okullar tale
besi bu ziyaretin sevinç ve ruhu ile 
yaşıyor ve hazırlanıyordu. Her okul 
talebesi çocuk bayramının çok yük
sek manasını hatırlayarak, bu bayra
mı ana babadan mahrum olarak çocuk 
Esirgeme Kurumunun bu şefkat yu
vasında geçirmekte olduğunu, onların 

da kendi kardeşleri bulunduğunu dü
şünerek bu kardeşleri ziyaret etmek, 

onları kucaklayarak bayramlarını kut 
lamağa karar vermi,ler, bunu öğret

menlerine söyliyerek kabul ettirmiş· 

man ve Başhemşire Bayan Emine ile 
hemşireler ve (Çocukbakıcı) okul ta-
lebesi müessese çocukları tarafından 
sevinçle karşılanmışlardır. Ziyaretçi 
talebe ve çocuklar müessesenin geniş 
bir meydanında öğretmenlerinin yan
larında yer alarak müessese çocukla
rına intizar etmişlerdir. Güzel bir in
tizam ile her okul talebesi öğretmen
lerinin yardrmiyle getirdikleri yüz
lerce oyuncakları çocuklara kendi el
leriyle vererek bayramlarını kutla
mışlar ve yavruları sevindirmişlerdir. 

Talebe tarafından kardeşlerine o 
kadar çok oyuncak getirilmişti ki ço
cuklar bunları kollarında ve kucakla
rında taşıyamıyarak bu geniş saha or-

mP.r ı i ec:P.. ~ lıe -a!t~~ n .Ur.!'~ 

mecbur kalmışlar ve burasını baştan 
ba~a doldurmuşlardır. Hem çocukları 
kocaman bir oyuncak yığını karşısın
da bulunduran bu cömerdlik abidesi, 
hem orada hazır bulunanlara göz yaş
ları döktürilrken, çocukları da sevinç 
ve neşe çığlıkları içinde bırakmıştır. 

Ziyaretçilere müessese kardeşleri 
ve hemşireleri tarafından ayran ik
ram edilmi~. mızıka müteaddid par
çalar çalarak Keçiörenle Anakucağın
da unutulmaz bir gün yaşatılmıştır. 

Buradan çocuklar taksilerine ve ~ 
tobüslerine binerek Çubuk barajına 
gitmişlerdir. Baharın güzellikleri a
rasında barajın muhtelif yerlerini zi
yaretten sonra alay tekrar Çocuk Sa
rayı önüne dönmüş ve buradan okul
larına dağılmışlardır. 

Binlerce neteli türk yavrusunun 
çok asil ve nezih bir niyet ve duygu 
ile hareket ederek gösterdiği bu 'ef
kat ve sevgi hamlesi bu seneki çocuk 
haftasının en manalı ve muvaffakı
yetli güntinü yaşatmış, ve çocuk mef· 
humunun memleketimizde ne kadar 
yükseldiğini göstermiştir. Ziraat vekaletinde 

öğretici filimler 
gösterilecek 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Ören köyünde ihtiyar bir kadın, 

t~tanbulda yeni Ticaret 

Odası binası 

Ziraat Vekaleti konferans salonun
da gösterilmeye başlanan öğretici mo: 
ler serisini görmek istiyenlerin adedı 
artmaktadır. 

Önümüzdeki ilk seriye ait bir liste-
yi karilerimizin bu maksatla alakasına 
arzediyoruz. Hergün tam saat ~~,15 te 
projeksyona başlanmakta ve gtrış ser
best bulunmaktadır • 

26. 4. 1938 aalı: 
Bir çöl münbit bir hale getirilebilir 

mi?, Kanada meyvaları, Kanada elması. 
27. 4. 1938 çargaınba: 
Meksikada koyun kırkımı, Teksasta 

hayvancılık, Danimarkada modern zi
raat. 

28. 4. 1938 perıembe: 
Hayfada portakal, Balık üretimi, A· 

merikada et. 
29. 4. 1938 cuma : 
Bataklık ve sakinleri, şarap, Pamuk, 
2. 5. 1938 pazartesi : 
Belçikada keten, Şekerin tarihi, Bel

~ çikada şeker. 
3. 5. 1938 salı: 
Danimarkanm büyük sanayii, Tere

bentin, Makine yağlan. 
4. 5. 1938 çarşamba : 
Sütten çıkarılan maddeler, Roman -

- yada muhtelif sanayi. 
5. !S. 1938 per§eırnbe : 
Tohumların dezenfeksiyonu, Çiftçi

ite elektrik. 

Fen sömürgeleri 
ita/yan orduları Habeşistanr is

tilA ve fethettikten sonra Negüs'ün 
memleketi bir italyan sömürgesi ol
du. 

Hitler'in ''Mücadelem,, adlı ese
rinde vadettiği şeylerin bir çoğunu 
gerçekleşmiş gören Almanyanrn 
~imdiki isteği sömürgedir, 

Bu itibarla sömürge bahsi için 
günün mevzuudur diyebiliriz, O ka
dar ki sömürgecilik politikacılar• 
dan ilim ve fen adamlarına bile sira
yet etti: 

Baksanrza, Doktor Aleksi Karel, 
Fransanm Bretanya sahillerinde 
bulunan Sen ]ldas adasını satın al• 
masından sonra Lindberg'de o ci
vardaki llyek adasını almıştır. 

Anladığıma göre bu iki fen ada
mı bu iki sömürgede sun'i kalb için 
ham maddeler arayacaklardır. - T. l. 

Mu."ahhih arkadaşlara 

teşehkiir ! 

Bir dits:inin büyük bir ketifte 

bulunduğunu iddia ettiğini, fakat 

bunu kims<::ye anlatmıyarak sırrı
nı kendiıile beraber mezara gö-

türdüğünü anlatan bir fıkramda 
dün, eski bir taire aid ve aruzun: 

Mefailün mefailün mefailün mefailün 

Veznile yazılmış olan : 

Bizim şeyhin kera•natı olur menkul ken
dinden. 

Mııraını yazmıştım 

Musahih arkadaşlar, eksik ol
masınlar, bu asırda aruz veznile 
yazılmıt bir mı&raı olduğu gibi bı
rakmayı muvafık görmemitler ve 
mı&raı hece veznile bir beyit hali
ne koyup şöyle yapmıtlar : 

Bizim şeyin kerameti 
Olur menkul kendinden. 

Vakıa birinci mısra 8, ikinci 
·~ısra yedi heceli olmuş ama ziya
nı yok, her yanh§ımız bu kadar ol-
sun .•• 

Reı·al ! 

Omıanb tarihinin yakın çağla-

rında bir takım uğur&uz tarihler 
vardır: 31 mart gibi. Bu 31 mart, 
hatırınıza takvimin bir yaprağı ü
zerinde yazılı herhangi bir günü 
değil, kanlı bir kaytaklık hareke
tini anlatır. 
Aynı şekilde uğurauz yer isim

leri de vardır: 
Reva) gibi. Çünkü bu Reval'de 

meşhur bir mülakat yapılmıt ve 
burada osmanlı topraklarmm pay
la,ılması konuıulmuş, idam bera
tına imza konulmuttu. 

Hatırlandığı zaman insana ae
vimsiz gelen bu Reval ismi, dün
den beri, Üzerindeki uğursuzluk 
tozlarından silkinmi§ bulunuyor. 

Çünkü Reval, türk güreşçileri
nin kuvvet ve muvaffakiyet gös
terdiği bir kasaba olmuıtur. 

Bir semer hikayesi l 

lzmirin Kemalpata kazasında 

eteğini bir erkeğe aatmıt; zavallı 
hayvan bu yeni aahibinin de bir 

hayli yükünü ta.Jıdıktan, bir çok 
cefasını çektikten sonra bir gün 
nalları dikivermİ§. 

Ölen eşeğin nesi kalrr? Dari 

dünyada kala kala, bir eski seme

ri kalmıf. 

Adam da yeni bir etek ele ge

çirmiş ve ea.ki semeri tamir için se· 

merciye vermig. Semer çok köhne 

bir feymİ§, lçi kırpıntı, paçavra 

ve çaputlarla dolu imi§. Semerci 

bütün hunları boşaltıp bir tarafa 

atmış. Sahibi ise bu paçavraları a
lıp geri getirmif. Bu çaputların 

içinden ne çıksa beienirainiz? 

Tam altı yüz lira. 

Her zaman Nasraddın hocanın 

"buyurun kürküm,, hikayeai doğ

ru çrkmıyor demek. Mühim olan 

zarftan ziyade mazruftur. Şimdi, 

bana öyle geliyor ki ören köyün -

de her etek aahibi aemer sökmek

le meıguldür. Köyün semercisine 

de gün doğmuttur 1 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Ticaret 
odası fenerler idaresinden alacaklı bu
lunduğu 25.000 lirayı da ilave ederelc 
zahire borsasının bulunduğu bina üze" 
rinde bir oda binası yapacaktır. 

Dün hava kapah ge(ti 
Dün şehrimizde hava kapalı geç· 

miştir. Günün en düşük ısısı sıfırın _us· 
tünde 9 en yüksek ısı da 22 derecedır. 

Yurdun Trakya, Kocaeli, Eğe ..,e 
orta Anadolu bölgelerinde hava kapall 
diğer bölgelerinde bulutlu geçmicotir • 

24 saat içindeki yağışların karernet 
reye bıraktıkları su mikdarlan Siirdd.e 
22, Vanda 24, Trabzon, Sinop ve pı· 
yarbakırda bir kilogram kadardır. . .• 

Yurdda en düşük IBilar sıfırın us 
tünde olmak üzere Eskişehir ve Sino?' 
ta 7, Edirne Çanakkale ve Sivas ta 6• 
Çorlu ile Kayseride beş derecedir. 

En yüksek ısılar da Antalyada 21• 
Kayseride 23, Islahiyede 25 Adanad• 
30 derecedir, 
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1 İngiltere - İrlinda 
anlaıması imzalandı 

!!.§:~:~:~!.:~:::::~:~:~:~::~:~ 
Almanya ve akalliyetler 
Almanya, Avrupanın, hatta belki 

de dünyamn, en çok komıusu olan 
tnemleketidir. Fransa, Lüksemburg, 
Belçika, Holanda, Danimarka, Polon
Ja, Lltvanya, Çekoslovakya, Macaris
buı, Yugoslavya, ltalya ve laviçre, ya
ni on iki devlet, Almanyanın budud 
lcoınıulandır. A'9Usturyamn itgalinclen 
IObra Viyana aokaldarma yapııbnlan 
haritalar bu memleketlerde yqayan al
blan nüfusunun mikdanm fÖyle göste· 
riyor: • 

Franaada bir milyon yedi yüz bin, 
Liiksemburg' ela iki yüz elli bin, Belçi
kada yüz elli bin, Holanda' da seksen 
lain, Danimarkacla altmıf bin, Litvanya
da yüz otuz bin, Polonyacla bir milyon 
iiç yüz elli bin, Çekoslovakya' da üç bu· 
çuk milyon, Macariatancla altı yüz bin, 
'Yugoılavyacla yedi yüz bin, 1 talyacla 
6ç yüz bin, laviçrede iki milyon sekiz 
riiz bin, Dançii'de de üç yüz albmt bin. 
-'Ytu harita Almanyamn komtusu olmı
hn Romanyacla sekiz yüz bin, Sovyet -
lerde de bir milyon alman nüfusunun 
t-.amakta olduğunu söateriyor. Bay 
lfitler, geçen ıubatta aöylecliii nutukta 
1billi bududlann dıııncla on milyon al
lban yapdığmı bildirmi,ti. Bu on mil
tonun yandan çok fazlaaı Avusturya
da yqadıiına ve ıubattaa beri A vua
l1aryanm ela Almanya ile birleıtiiine 
töre, alman miUi birlifinin artık tahak
"-ak ettiiine inamhnıfb. Viyana aokak
ı..rn. yapıtbnlan harita, Avusturya
..... Almanya'ya iltihakından sonra ela 
llblli bududlar cbtıncla on milyondan 
fazla alman meTcud olduiunu iddia et
~ktedir. Bu rakamlar mübaligab olsa 
et. her halde Almanyaya komta olan 
lrlenıleketlerde ehemiyetli bir alman e
~iyeti yqadıima ıüphe yoktur. Ve 
lı.a nüfus, gazete aayfalanna her sün 
.SCaettirdiği nümaJ"itleriyle mevcudiye
tini dünyaya iabat etmektedir. Bir gün 
aelçikadaki almanlar, Ahnanyaya ilti
haiı: namma nüma,.i, yaparlar. Ertesi 
riln Danimarka meclisinde aürültü çı-
1'.r. Çekosloavkya alınanlarının faali -
)'eti, aünlük sazetelerin bir kaç aütunu
llu İfgal etmektedir. Almanya'da nazi 
Partisi ikbclara geçeli ve bilhuaa nui 
İdeolojisi vudasiyle Avuıturyanm Al -
"-nyaya iltihala temin edileli, Avrupa
lllıa her memleketi. ı.ududluı içindeki 
elıalliyetin mikdanna •Öre, ehemiyeti 
~ veya çok, hir alman meeeleaiyle kar
lılatınaıdadır. Almanyadaki nazi par -
tisi, Avru.P! için bir nevi ~üncü enter
ıı»mia'96ii nuı iifki"ili; ._ ~.._ 
Pah Berlin'e bailı. Berlin de vaziyet ve 
tartlara ıöre alman ekalilyetinin hare
lret hattım idare etmektedir. Haritaya 
ı,.ıc.lacak olursa, Almanyanın en çok 
Polonya'daki almanlann mukadderati
le alakadar olmuı beklenir. Bu, yalmz 
~ ımırlanna çok yalan yerlerde 
)lfayan bir milyon üç yüz lıin ahnanm 
lll1ıkadderab meselesi delil, aynı za
"-nda alman topraldanıun vahdeti me· 
~esidir. Çünkü Polonya Almanya'yı 

1 
Ye ayırmaktadır. Fakat Almuya 

L834 Mneainde Polonya ile on Mne için 
'llt itilaf imzaladıjmdaa Polonyadaki 
~ timdilik sakindirler ltalyada-
~ iiç yüz bin abnanm mncıucliyetinden 

• bahsedilmiyor. Çünkü AvustuJTa• 
h ilhak edip ele Brener pçidine da-
~dıktan sonra Ahmnya, cenub bak
"-c1a emaller besleditini açıp vurup 
ct. halyayı büsbütün Franaanm kolla. 
~~ atmak iıten.-z. Bir deYletin 
-_..._..,.. iJe nasıl miinuehette bulun -
tiunu anlamak için arbk, o devlet hu
-ıa dian içindeki alman ekallieytinin fa
ile Jetine beJnnak kifi pliyor. Almanya 
'i)l koıntulan arasındaki münaaebetle
bıL ~etresi bu olduiu hatırda tu
-~ ohıraa, Çekoılovakyadaki nazi 
~larnun aiirültüleri arkasındaki 'ler anlatılır. Çekoslovak almanla
~ nuakadderatı, bilhuaa Avusturya
,....._ ~·kından beri bütün Avrupayı 
~ •likadar eden bir mesele ha
...._~fhr. Batta çekoalovak bükü· 
-.oıa olmak üzere, bütün memleketler 
~vak almanlannm t.abnin edilme
~ !•tiyorlar. Fakat Pıı aeçtikçe bu 
>~ memnaniyetaizlikleri arb
._.}lakikat ıudur ki çekoslovak al
>l b:"' haldannda tatbik edilen ıu ve
~ b ~!e yüzünden deiil, çelcoılo 
"-Is: ~Umetinin Fransa ve Sovyetlerle 
~ lnıınl•mıı olmaundaa dolayı ba
lıi '-duk İçindedirler. 1894 MllUİDde
'e. ...... franaız ubri ittifelu üzerine 
dii.~ Almanyuı naul bir vaziyete 
~ae, Sovyet • &ama paktuun 
~dan sonra Mitler Almanyuı da 
~-:ret· dilpnüıtir. Almanya, 
' ~ çember içine almanı bir ••• 
s....:-I~. Çekoslovakya ela bu 
"'-~ balkalanndan biridir. Banun 
~Çekoslovakyayı Sovyetlerd• 
qtiJ._ ~ - çemberi lannak alman dıt po
~ ...... hedefi.inden birini 
~ ~tedir. Bu gay.,. vanmk 
'~lo. dıfı vaaıtalarcla biri de Çe-

aicyadaki alman ekalliyetidir. Bu 

Henlaynın nutkundan sonra 
• 

alman mahfillerinin fikri : 

Ekalliyetler meselesi 
Çekoslovakyanın dahili 
işi olmaktan çıkmıştır 

Berlin, 25 (A.A.) - Siyaıt mehafil, Konrad Henlayn'm dün 
Karbovivari kongresinde serdetmit olduiu metalibi kayd ve tart
ıız tasvib etmekte ve mumaileyhin programının makul olduğunu 
ve harb esnasında Çekoılovakya devletini yaratmq olanlar tara
fından ileri ıürülmüt bulunan fikirlere tevafuk etmekte bulmıdu
junu beyan etmektedirler. 

Prag hükümetinin almaı zaruri o -ı W ~? 00 
lan tedbirleri alması lazımdır. Çekoe- 8 K ft d • k• • 
lovakyadaki milli gruplar, geniş bir • ro a ıyor 1 • 
hürriyetten müstefid olmalıdırlar. 

Bilhassa ıı.üdet almanları, südet al
man memurları tayininin gayesini el
de etmelidirler. 

Almanya ile 
Bu mehafil, Çekoslovakyayı ikinci 

bir İsviçre haline getirmek fikrinde 
ısrar etmektedirler. 

münasebahmız 

katiyen normaldir 
Fölki,er Beobahter, diyor ki: 

.. Çekoslovakyadaki milletler mese
lesi, dahili bir mesele çerçevesi hari
cine çıkmı,tır. Prag hükümetinin e
kalliyetlere aid ahkamı tadil etmesi, 
hukuk müsavatı ihdası yerine kaim 
olamaz. Yabancı memleketlerin ve 
harba tetvik eden zümrelern naıihat
larma kulak verecek yerde uzlaşma 
şeraiti vücuda getirmek Prag bükü -
metinin elindedir.,. Bu gazete, Hen
layn'ın teşrih etmiş olduğu akide ü
zerinde ısrar ediyor. Devletlerin mil
lete has bayat telakkisine aid büyük 
fikirleri hududlan tevkif edemez. 

Paria, 25 (A.A.) - B. Krofta, Pöti 
Parizyen gazetesinin bir muhabirine 
verdiği mülakatta, in.giliz - İtalyan 
anla,maaınm akdinden ve fransız -
italyan görütmelerinin başladığından 
bahsettikten sonra ezcümle demiştir 
ki: 
··- Çekoslovakyamn şimdiye kadar 

italyan imparatorluğunu tanımamış 

olması, Fransadan öne geçmemek i
çindir. Fransız doıtluğu ve Franea i
le işbirliği Çekoslovak politikasının 
ana prensiplerini teşkil etmektedir. 
Yokaa İtalya aleyhtarı bir politika 
bahis mevzuu değildir.,. 

Çekoslovakyada bir nazır etnik 
cüsütamlar kurulmaaına 

itira:s ediyor 

Almanya ile münaaebeıler 
Almanya ile olan münasebetlerimi

ze gelince, bunların kati surette nor
mal olduğunu kaydetmek isterdim. 1-
ki memleket araamda cari itler iki 
memleketi tatmin edecek tekilde dip
lomasi kanalından halledilmektedir. 
Alman hükümeti vasıtalı veya vaııta
ıı.z Çekoslovakyanın iç işlerine asla 
karıJUW!lIJ ve daima dürüst bir hattı 
hareket takib etmiftir. Hen.üz bir 
pakt veya umumi b~r anlaşma akdi i-

Prag, 25 (A.A.) - Hükümet nez
dinde sağ cenah milli birliğini tem
sil eden nazır Jezek, milli iktısad mec 
lisinde bir nutuk söyliyerek Çekoslo
vakyadaki bazı etnik grupların bir 
kültür batti arazi muhtariyeti tesisi 
için yaptıkları t~ebbüslere itiraz et
mistir. 
fi takib ettltf demelmltııı: elyuetten 
inhiraf etmi.yıecelinl ,,e mncudiyeti 
isbat edilecek olan hak11zhkları tet· 
kik etmeği kabul edeceğini temin et
miştir. 

Jezek netice olarak şöyle demiştir: 
''- Bu devleti ekalliyetlerle birlik 

te kurmak istiyoruz. Çünkü taarruz
dan masun olan hududlar onların da 
hududlarıdır. Şeref onların da §ere
fidir, akibcti onların da ıkibeti ol
malrdır . ., 

- • . pek 
ziyade bafh buluun isteklerine raf
men çek hükümeti Lehistanla olan 
münasebetlerin talih bulmaaı için e
linden geleni yapmaktadır. Küçük an 
latmaya gelince, Çekoslovakya bunu 
Avrupa için bir lüzum olarak teUl.kki 
ediyor. 

Milletler Cemiyetinin zayıflamaar
na rafmea, Çekoalovakya bu mUesae
aeye aadrklığmı muhafaza edecektir ... 
~ &ıD'J(IJJ.(17 sos 000 

Sovyet dış politikası 
Sovyetler habeş ilhakını 
ve Franko hükumetini 
tanımak niyetinde deOil 
Moskova, 25 (A.A.) - Havas ajanamm muhabiri bildiriyor: 
Uzak doiu hidiaelerindeın bqka, Scwyetler Birliiini inal eden 

mesele orta Avrupa meselesidir. 1ap&1a7& hldiaeleri ikinci plina 
geçmektedir. Bir aydan fazla zamandan'beri lapan,aya hiç bir 
telmiıiyen hareket etmemit ve hatta basılan lapanydan ıeri ıel
miıtir. 

Bununla beraber, sovyet politika
sında ehemiyetli bir değifiklik muhte
mel görülmemektedir. Sovyetler birli
ğinin ne hukukan ne de fiilen Habe
şistan işgalini ve Franko hükümetini 
tammıyacağı fÜphesizdir. 

Lehisıanın teıebbüaleri ve 
Sovyetler BirUii 

Buna mukabil, aovyet mahfilleri 
Lehistanın Almanya ile Sovyetler Bir
liği aruında hakikatte Sovyetler Bir
liği aleyhine müteveccih olacak bir bi
taraf devletler bloku ihdaa etmek hu -
susundaki mesaiainıi ciddi bir endite 
ile takib ediyorlar. Keza Lehistanm 
kendi kanaatine göre, böyle bir blokun 
teessüsüne muhalif yegane memleket 
olan Litvanyanın toprak bütünlüğüne 
karşı yeni bir teıebbüste bulunmasın
dan korkuluyor. Letonya ile Estonya 
daha ziyade Lehistana müaaid bulun -
dukları için, Litvanyayı müdafaa ede
cek yeıAne memleket Sovyetler Birli
ğidir. 

Çeko.lovakyaya taarrıu 
edUirae ••• 

Diğer taraftan, aovyet mahfilleri 

talea etmektedir. Çek - IOV)'et paktı 
yalıw1 almla tsruzunu derplf ediyor· 
du. ~ya kufi Leh.i8tmım 
müdahalesi, Soyyetler Birlllfne, Al· 
manya tarafmdan taamıa uiramıı o
lan Çeko91oftkyaya yardım için Le· 
hiatm flserinden bir koridor açmak 
fırsatını Yerecektir. Ba mahfiller, Le
hiatuım beyle bir fınat"'ftftnekten ka 
çınacaldannı dilf(lnUyorlar, nra, Le· 
histan Ukranyanm, en 1rflçWr bir IOV'

yet müfrezesi görünür görünmez ia -
yan edeceği kanaatindedirler. 

Çekoslovak sın1rında 
bir hadise oldu 

Varp>va, 25 (A.A.) - Resmen teb
liğ edilmittir: Dün uba.h Çek - Leh 
hududunda ve Çek toprafmda "Lop,, 
cemiyetine aid buluna bir leh balonu 
bir apor uçu9u yaparken mecburi ola
rak yere imnittir. Hadiae, Polonya 
memurlarının müdahalesi \Uerine hal
ledllmiftir. Çek hudud muıhafızları 

~ alman ekalliyet)erinin her 
,..__ -ttelci roDeri, komünist men-

'-rllllJıı rollerine "'" kadar benzer? 
A.ŞESMER 

Çekoslovakyaya karı• birlikte vaki o - tarafından diitUrülmUt olan Moekie 
Jabilecek leh - alınan taarruzunun tev- balonu tekrar Polonyaya ıCTkedilmit 
lid edeceği vaziyeti de endife ile mü· ve iki pilotu scrbclt bırakılmıttlıl". 

Filistinde yeni 
hadiseler. oldu 

Akki kampı meYkuflar1 
gene achk grevi yapagklar 
Hayfa, 25 (A.A.) -Akki kampında 

mevkuf bulunan 224 arab lehindeki 
tahrikat devam etmekte olup dün yeni
den bir takım hidiaeler vukuuna aebe -
biyet vennittir. Mevkuflann kanlan 
Hayfa tacirlerini vatandqlarmm tema
di edip gitmekte olan mevkufiyetlerini 
protesto etmek için dükkAnlannı kapa
mağa ikna etmeğe çalı§DUtlardır. Zabı· 
ta, nümayitÇileri dağıtmak için müda • 
hale etmek mecburiyetinde kalmıtbr· 
Kamptaki mevku.flar, açlık grevini bı • 
rakmıtlar ise de üç güne kadar aerbeıt 
bıralalmadıklan takdirde tekrar grev 
yapmak tehdidi aavurmuılaıdır. 

Bundan bqka tedhitÇilerin f aaliye
ti Filistinin her tarafmda milnferid 
suykastler şeklinde devam etmektedir. 

Akki nuntakaSJ kasabalarından bi
rinde üç kişi öldürülmüştür. 

Londra. 25 (A.A.) - Bueün bafba· 
kanbk dairesinde verilen bir ziyafet
ten eonra İngiltere - İrlanda anlatma
sı imzalanmıftır. Anlqma fU üç eaaaı 
ihtiva etmektedir : 

ı - Milli müdafaa hakkında bir an
laşma. Bu anl8'1N' ile İngilterenin 
Küinatwn, Lavpvilli, Berhaven li
manlarındaki müeueaeleri İrlandaya 
terıkedilmektedir. Bu it 31 kinun evvel 
1938 tarihine kadar yapılacaktır. 

2 - Malt anlaflD&, İrlanda bütün İn
giliz mütalebeleri karfılığı olarak 10 

milyon ingilb lir•ı verecektir. Karşı
lıklı olarak bazı mahsuller ve mamul
ler için lı:ıonulan vergiler kaldırılacak
tır. 

3 - Ticart anlatma, İrlanda mahsul
leri ve mamQlleri İngiltereye ıerbest 
girecektir. Yalnız ziraat mabaulleri 
ve diğer dominyonların tibi oldukları 
muameieye dbi olacaktır. İrlanda hü
kümeti, ingiliı mamullerini ve ma
müllerini ıerbestçe sokmayı bir takını 
mahsuller ve mamuller tizerinden 
gümrük resmini azaltmayı teahhüd 
etmektedir. İngiliz kömürüne karşı 
kontenjan kalkacaktır. 

Baıbakanımızın Atinayı 

ziyareti 
CUMHURIYET'te B. Yunus Nadi 

Batbaknmıızm Atina ziyareti hak· 
kında yazdıiı bir ba§IDAkalede di • 
yor ki : 

Bir 
. 
Japon gazetesine , göre· 

u Artık çok malUnı bir hakikat ol. 
malda beraber gene zevkle tekrarı 

ula fazla sayılmaz ki Türkiye ile 
Yunanistan araamclaki doatluk ve it
tifak bağları yalnız iki taraf hükü
metlerince ha.I icabı binaenaleyh 
mahdud mahiyetli herhangi bir 
kombinezon olmaktan çok ileri bir 
hadiae olarak kartıbldı milletlerimi
ze mal olmut aamimi fikirlerin ve 
hislerin muhaaaaluı bul.ııMDaktadr. 
iki milletin uzun müddet yekdijeri -
ni bu kadar hakiki göriiflerle ani~ 
JUDUDlf olmuı tarihin acmacak 
yanlıılarmdan biripi tetkil etmiftir. 
TürkiJ'e ile Yunanitt•nm yekdii .... 
leıini bu kadar iyi anbyabilmeleri 
iç.in kanlı çarplJID&}.ardıan geçmeleri 
lazım aehnit oldujunu dütündükç• 
faflllam&k iıManm elinden aelmea. 
Sonra da gene bu kadar tiddetli ö
lüm, dirim kavaalan yapan iki mil -
letin bu kadar sürat ve aamimiyetle 
anlafbldarmm tarihte bu mertebe 
parlek miaali gö.terilemez. Bu ..... 
sud neticeye bakarak dünkü bojaa • 
l&fılllAlanmızm ac•mı unutuyor ve 
artJk önüne çoktan kaim bir perde 
çektiiimiz maai)-i bir tarafa ba"aka
rak mütemadiyen daha iyi ve daha 
parlak olmasını ietediiimiz ietilmale 

Japonlar çinde yeni 
bir taarruza geçmeli 

Tokyo, 25 (A.A.) - Nitiniti Şumbem gazeteıi in Şanghey 
muhabiri Japonyanın Çin aefermde daha büyük bi aaliyet 1ö1-
tenneıi lüzumundan bahsetmekte ve Hankov'a dojnı ıüratle iler
lemenin müetacel bir zaruret halini aldıimı iddia eylemektedir. 

bakl)"Ol"Uz.,. ,. 

DONYA YA BiR ORNEK 

T AN'da B. Ahmed F.min Y almaa 

ela a1111 meTZu üser.incle ezcümle 
tanlan yasıyor ı 

:~rz;.!~~1I~ti~r:€~ 1 ~ '' Türk • ;yunan doatluiunun iki 
komtu milletin hayatmda mühim 
rolleri •ardır. Bu rolleri kuvvetlen
diren ve genitleten her imk&nı, hw 
f1raatı alaka ile kartılamamız çok 
tabiidir. 

mak üzere bazı devletler ve bilıhuea 
İngiltere ve Fransa tarafından &öste
rilen faaliyete mlni olmak için ll
zıındır. 

Muhabir, Hankovun zaptından eonra 
ecnebi devletlerin tatmb ettikleri ıiya
aetin Japonya lehine döneceğini ilave 
eylemektedir. 

Çinliler bir japon ıorpido•unu . 

Tokyo, 25 (A.A.) - DOn aabah Ud 
Çin tayyareei Romolanm on üç kilo
metre cenubu garbiainde Şakuyomaru 
adındaki japon torpidosu üzer.inde uç
mut ve torpidoya bombalar atml§tır. 

Bu torpido, japonlarm Koreıde Kank 
yo Hukudo'da kiin babkçıbk tecrübe 
istaeyonuna bağhdı• • 

Fransanın ekonomik 
kalkınma plinı 

P&ria, 25 (A.A.) - Nazırlar mecli -
si, bu sabah kabine mecU.i taraf mdan 
tedkik edilen ekonomik ve malt kal
kınma planmı ittifakla taadik etmit
tir. 

B. Bone, fnnsız - italyan ıtSrilfme· 
leri hakkında meclise izahat V'ft'miı ve 
Londra dyareti eanumda bahia mev
.suu olacak meseleleri anlıtmıttır. 

Kabine toplan.twndan aonra Dala -
diye matbuata beyanatta bulunarak ilc
tiaadt kalkınma pl&nmı ilham eden 
bqhca dUtilncenin franau iatibalatı. 
m arttırmaktan ibaret oldulunu tay le. 
mit ve töyle devam etmiftir. 

"- Apiıdaki tıldbirlerln alınması 
J&snndır: 

1 - İatlhalatı ihW etmlyecek ma
li bir pyretle maliyenin aaW:aı " büd
ce munzeneamin kurulmlıtı. 

2 - n.ba iyi bir rmdımaa alabil -
mek için itin tanslmlne lid clhularm 
kanun daireainde tecdidi. 

3 - KUçilk menfaatlerin korunma • 
iL 

4 - Bilhassa ıdıl olmıyan evlerin 
ortadan kaldmlmaaını istihdaf eden 

bir iş pllnı taıuimi. 

5 - Sanayi ve ticaret için yapılan 
kredilerin genitletilme&i. 

6-Umumi piyasalarda tediye prt· 
larmm ıtlahı. 

7 - Müıtemlekelerde 8Ct'Vet menba
Jarmnı kıymetlmdirilmeai. 

8 - Hakikt milli bir sanayi olan 
turizmin inkişaf r.,, 

HükUmetin ittifakla kabul ettfli bu 
plan bundan evvelki kararlar muci
bince 1 mayıatan itibaren nasırlar mec 
liıinin tasdikine arzedilecek 01- b

ramamclerıin heyeti umumiyeılne tev 
fi.kan tatbilc edilecektir. 

X Lonclra - Kabine iki uat ıilren 
toplantıamda yeni badceyi tetkik etmif
tir. Büdce Avam kamarasına verile
cektir. 

X Roma- Franaız tDMlahatıU.zan 
B. Blondel yeni talimat almak üzere 
Pariae hareket etmiıtir . 

X Roma - B. Muaolini yeni koloni
zuyon merkezi olan Pomezya belec!lye 
binumın temelatma töreninde bulun • ...., ...... 

x ........ te - llacarlatan naibi B. 
Horti lngilis lfÇi mebuıu B. Hender
aon•u kabul etmift{r. B. Henderaon bq
bakan B. Daranyl lle de bir mtilikatta 
bulunmuıtur. 

X Roma - Bruilya büyük elçi.si B. 
Ciyanoyu ziyaret ederek hilkümetinin 
Habefiatan ilhakını tanıdıpnı bildir -
mittir. 

X 1..anm-. - B. Avenol buraya gel -
mittir. 

X Paria- Senmaıdriya yanmada
aında tahkimat iperinde çahpn itçiler 
ırev ilin etmiflerdir. 

X P..U - Olimpiyad akrobatik u
ÇUflar f&IDPf yonu alman tayyareci 
kont Hogenburı, Pariıte tertib edilen 
miluhakalarda da birinciliği almııtır. 

X Baiclacl - Belçilwun Tahran el • 
çiai B. Graef aynı vuif e ile Bağdada 
tayin edilmittir. 

X Moakon - Halter pmpiyonla • 
nndan Hotinıki, iki el ile 122,5 kilog
ram kaldırmak ıuretiyle yeni bir re
kor kurmuıtur. 

X Londn- B. Daladiye ve B. Bone 
İnciltere ziyaretlerinde kıralın misafiri 
olacaklardır. 

Dostluj'umuzun her gün biraz de • 
rinletıneai, biraz daha kuvvet bal
maaı aynı zamanda mühim bir cihaa 
hadisesidir. Türk - yanan do.tluiu, 
mİlletler araaı münuebetleri için 
etaiz bir örnektir. 

• ......... u .......... .... 

manlulda, anlapn•maslulda dolu bir 
maaıi •ar. iki taraf ela, yabancı bii
yük devletlerin keyfine Ye menfaa. 
tine bir &:let vaziJ'etinde balunclak. 
Kartı k&l'fı cephelerde birbirimise 
elit biledik. Aramızda zehirli bir fi. 
cl.n büyütür ..- kartılrkb h ........ 
ti ve emniyetaizliti neaill.-ce, ..a.. 
chk, büJÜttÜk, Yetİfdl'dik. 

Nihayet aiinün birinde çuplfb)c. 
Bu Ç&rplflD& iki milletin varhimcla
ki en büyük kMll"&alardan biridir. 
Arada ferdler ezildi, varlıklar yıiul
dı, binl.-ce aile mateme uğradı. 

••• Fakat bir gün mukaclcleratım-. 

daki ittirak noktalarını ketfettik. 
Macera fıraatlarile dolu bir ilemhı 

kartıunda elele vennenıin hazzmı 
derin bir aurette duyduk. Mazinin 
harabelwi üzerine bant ve emniyet 
t...nerini o bclar uf emellerle kur
duk ve az zamanda o kadar iyi mahıul
ler aldık ki en ifratlı dii.pmnlrktan • 
senit ve cömerd doatluia geçmenin 
bu etaiz tekli bütün alemi ha71"an bı. 
raktı.,, 

T. IS BANKASI TELEFONLARI 
T. IS Bankasının Ankara telefon 

rehberindeki numaralan yeni ku
rulan lı Banka11 santrahna 

ba§lanmışttr. 

Yeni santral numaralan: 
J,5,. J,55. J,56 • J,57 • 3,58 

Umum mOdllrlU§Un ve merkez 

mUdUrllilniin blltiin servisle

rini bu numaralardan isteyiniz 
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-40- Yazan: M. Şevki Yazman 
Fakat timdi iı öyle değildi. Top 

~atlamış, yurdun müdafaası gelip 
çatmıJh. Burada müsamaha, rütbe 
küçüklüğü mevzuubahs olamazdı. 

ilk iş olarak kıtalarına hazırlık 
emri verdi, sonra tümen süvari bö
lüğünü daima vaziyetini endişe ile 
gördüğü Kocaçimen dağı istikame
tinde keşfe gönderdi. Kendisi de ev
vela Geliboludaki Kolordu Kuman
danı ile (Esad Pata) telefonla gö
rüştü. Bu makam ihraç hakkmda 
henüz kati malilmata sahih değildi. 
Neler olduğunu pek bilmiyordu. Bi
naenaleyh vaziyeti bir kere de ken
di gözüyle görmek için köyÜn bir 
kilometre kadar ceııubundaki Mal
tepeye gitti. Buradan K.abatepenin 
önündeki deniz kıımen gorunur. 
Pek fazla bir ıey seçilememekle 
beraber denizdeki gemilerden va
ziyetin ciddiyetini anlamakta ge
cikmedi. Bu; kenJiainin her vakit 
§Üpphe ettiği ciddi bir tedbir alın
maz.sa öldürücü bir ihraç hareke

T ahribten •onra SeJdülbahir tabiye•i 

tiydi. 
Bu arrada aahildeki krtaları bar

ba tutuşmlq 9 uncu Tümen Komu
tanından bir telefon aldı: 

Bunda dÜ§manm Anburnuna çık
mıı · olduğu anlat,ılıyor ve buna 
kar§ıJrk 19 uncu tümenden Koca
çimcn dağına yalnız bir tabur gönderil
mesi rica ediliyordu. 

Kıaa bir muhakeme ve aonra ka
ti bir karar: 

- Bu, çok mühim kuvvetlerle 
yapılmıı bir ihraç hareketidir. Bir Bir uzun İngiliz topu mevzide 
taburla bu it önlenemez. Bütün tü- tır. En kısa yoldan Koca.çimeni tu
men ve en kısa bir zamanda bu tacağız. 
düıman Üzerine atılmalıdır. Bu noktayı kavranıak lazımdır. 

Bu zamana kadar 19 uncu tü- Yalnız nazari bir kumandan bu 
men harba müdahale hakkmda ne vaziyette belki tabiye kitablarına 
umumi ihtiyatını tetkil ettiği Betin- bir emir nümunesi tefkil edecek 
ci ordu, ne de doğrudan doğruya kadar güzel bir fırka emri yazar, 
bağlı bulunduğu üçüncü Kolordu düzine düzine dağıbr, aıkerlerine 
Komutanmdan bir eınir &lmanıq- yarım aaat nutuk söylerdi ve tabii 
tır. Kararını Kolordu Komutanma o vkit de Kocaçimenin hakim tepe
bildiren bir rapor yazdıktan sonra ıi elden gider ve biz muharebe için 
Bigalıda oturan 57 inci alayın içti- bu dağm çetin yamaçlarını düş.man 
ma yerine geliyor. atCJi albnda brmanmağa mıııhkiim 

O gün, orada ve Atatürkün ku- kalırdık. 
mandaamda bu harekata. iftirlk Bu ve bundan sonraki bütün ha
taliine mazhar obnuılardan bir zat reketlenle, Anafartalarda ve her
fırka kumandanmm alay içtima ye- y,.J"d,. Atatürküu im bü,..ülr .ı ... ı.~ .. e 
rine geli~ini ve &layla karşıl&JlDası- kavrayışı inıdada yeti§11Üı ve iti 
nı, harekete geçmeden evel verdi· li.fla değil, filen batarmıttır.,,, 
ği emirler hakkındaki hi.tıraamı Evveli. Atatürkün. yanma aldığı 
JÖyle anlattı: bu 57 inci alayı tanrtayım: 

"- Biz henüz aarih vaziyetten haber 
dar değildik. Top seslerini ifibnit- 19 uncu tümen 914 kanunlarında 

tatbikatlarda 57 den batkasınm bir 
harb kudreti olmadığını görerek 
değİ§tİrmelerini istedi. Vakıa bu de
po alayları 72 ve 77 inci alaylarla 
değiştirdiler ama bütün gayretine 
rağmen arap efradla karı§rk, bu a
laylara pek ısınamadı. Onun tam 
manasiyle gÜvendiği ve güvenmek
te haklı olduğu biricik alayı bu 57 
dir. Bu aebebledir ki gerek Bigalı 
köyiinde kendi karargahına en ya
km olarak bu alayın bulumna.aı ve 
tehlike kendiaini gösterince hemen 
bu alaym baıına geçerek ileri atıl
maaı hiç de tesadüfe atfedilemez. 

Alayın efradı kimilen Band1rtn11 
Gonen, Higa mmtakaamdan, temız 
kanlı türk çocuklandır. Cesur, ita
atli, gözü yılmaz. 

Komutan ve subaylar hepsi seç
medir : Alay komutanı yarbay 
Avni, birinci tabur komutanı Müın
taz yüzba.şı Zeki (halen Emekli Ge
neral ve Erzurum mebusu} ikinci 
tabur komutanı mümtaz yüzbaşı 

Ata, üçüncü tabı?r komutanı müm
taz yüzbaşı Hayri. 

(Sonu var) 

Mahkemelerde 

Çok sevişen canciğer iki 
arkadaş h6kimin önünde 

Mahmud un Mustafa 
. . . 
ışını 

oda onun parasını çalmış 
Boyları, boeları, yaşları ve kılık kı

yafetleri hatta ilk bakışta çehreleri 
birbirine o kadar çok benziyor ki in -
sanın içinden : 

- Bu iki kardeşin ceza mahkeme -
sinde ne işleri var acaba, diyeceii ge -
liyor. 

Halbuki Mahmudla Mustafa birbi -
rini tanıyalı daha bir hafta bile olma -
mış. Fakat kan kaynar mı kaynar? 
Bunların da öyle olmuş ... Birbirlerine 
çarçabuk ısınıvermişler; can ciğer ku
zu aannaaı bir han odasında beraberce 
yatıyorlarmış... İkisi de köylerinden 
Ankaraya iş bulmak için gelmişler; 

inşaatlarda amelelik yapmaktansa, bir 
kere lokantalara başvurmaya karar 
vermişler ... 

- Temiz bir gar60nluk her halde 
taş taşımaktan daha iyidir, diye dü
şünmüşler ve şu lokanta senin, bu lo
kanta benim garsonluk aramaya çık
mışlar ... 

Mahmudun talii yaver gitmiş .. Ko -
yun pazarında bir aşçı dükkanına ya
mak kayrılmış; ustası : 

- Yarın sabah gel işine başla, de
miş. 

Fakat biraz sonra da Mustafa aynı 
aşçının karşısına dikilmiş: 

- Bana bir garsonluk 
sin? diye sormuş. 

Aşçı : 

vermez mi-

- Benim südü ,sümüğü temiz biri -
ne ihtiyacım var, vıe lakin biraz evel 
bir başkasına söz verdim. Şayed o 
gelmiyecek olursa i~ sen gel başla!.. 
diye aynı iş için Mustafaya da söz ver
miş .. 

Gece han odasında günlük muhase
be yapılırken Mahmud : 

- Ben i§ buldum demi§, falan yer -
de, filan adamın aşçı dükkanında ... 

Mustafa işi derhal çakmış, eğer 

Mahmud gitmezse o i~ kendisi başla
yacak.. Doetluğa, ahbablığa. can ci .. 
~erlii!e zarar vok aına.. kıP'sede son 25 
lıkler esnemeye o~ıaaıgı ı~ın onun 
da canına tak demi9. Mahmudu kan
dırmış : 

- Kardeşim demiş. Bilirsin ki ben 
seni çok severim. Onun için zarara 
girmeni istemem. Bu anlattığın a~ı 
yamaklığı bana bir hoş gel<ii. Sanki 
sen orada rahat edemiyeceksin ... Hem 
burada aşçılar para vermezlermiş .. Bir 
kaç gün çalıştırır, soğan soydurur, 
bulaşık yıkatır, sonra da tekmeyi at· 
tıkları gibi kapıyı çarparlarmış.. Gel 

seninle gene inşaata gidelim de orada 
çalışalım. Hoş gene sen bilirsin ama ... 

Bu sözler iyiden iyiye Mahmudun 
midesini bulandırmış. Öyle ya parayı 
vermezler mi vermezler; tekmeyi atar
lar mı atarlar; hem akşam oldu mu pa
ra cebe girmeli. Öyle haftalıkmış, on 
~ günlükmüf; böyle dalavereli işlere 
girmemeli.. 

· - Doğru dcmif, Mustafa hakkın 
var. Ben o aşçıya gitmiyeyim. Zaten o 
adamı benim de gözüm pek tutma
mı~tı. 

Sabahleyin de Mustafa bir bahane 
ile Mahmudu evden savmış ; ve aşçıya 
giderek işine başlamış... Günlüğünü 

cebine yerleştirmiş Han odasına dön -
müş; Mahmud demiş ki: · 

- Ben iş bulamadım. Seni de kay
bettim. Halimiz ne olacak? Mustafa, 
cebini şıkırdatmış: 

- Var bizde hamdolsun, demiş, sen 
kendine bak .. Uyumuşlar .. Gece Mah
mud, açlığa tahammül edememiş; u
sullacık doğrulmuş. Mustafanın cebin 
deki 60 kuruşa el uzatmış.. Fakat u
zatmakla da kalmamış; almış da ... 

Ertesi sabah vaveyla kopmuş. Aldın

dı, almadımdı derken iş meydana çık
mış. Mahkemelik olmuşlar. 

Şimdi siz kime h~ verirsiniz? 
Mustafa canciğer arkadaşına düzen

bazlık yapmış ; Mahmud da onun pa -
rasını çalınrş ... 

Sizi bilmem ama, hakim davayı cef
felkalem kestirip atmadı; bazı şahid -
leri dinlemek için başka güne bıraktı. 

Mahmudla Mustafa, bilmem hala 
aynı odada mı kalıyorlar? Kalıyorlar
sa bu gece bir kızılca kıyamet daha 
var ... 

Memurlar kanunu 
ıı.vı ln ·-· . .... 

İç Bakanlık hukuk müşaviri B. Ek
rcmin rei.a.liğinde bazı bakanlrlclar dele

gelerinden müreldceb memurlar kanun 
projesinin tetkiki tali komisyonu dün 

de toplanmıştır Komisyon çalııınaları

nı bir hayli ilerletmiştir. Önümüzdeki 
hafta içinde projenin müsteşarlar ko • 
misyonunda görüşülmesine başlanabi
leceği tahmin edilmektedir . 

Sıtma mücadelesi köy 

l_R_A_o _~ ... o ............... ~ _] 
Ankara: 

Öğle Neşriyatı:· 
12.30 Karışık plil 

neıriyatı - 12.50 Plak: T ürk musikisi ,-ı 
halk şarkıları - 13.15 Dahili ve harici hl 
berler. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 P lakla daııl 
musikisi - 19.15 Türk musikis i ve halk liıır 
kılan (Hikmet Rıza ve arkadaşları) - Z 
Saat ayarı ve arapça neşriyat - 20.15 Turl 
muaiki&i ve halk şarkıları ( Cemal K amil 
İstanbul radyosu okuyucularından) 21 K oli' 
fcranı : Çcıculı: ne~riyatı ve terbiyesinde];; 
rolü (Ramazan Arkın, muallim) - 2 ı.ıl 
Stüdyo salon orkestrası : 1- Armandola 
Moonliıht in Venice. 2- Kattnigg: D es Kcr 
nigı Soldaten. 3- Carosio : Edera. 4- L ort-: 
.rinı: Undine. 5- Wber: Mosaique - 22 A· 
jans haberleri - 22.15 Yarınki program. 

İstanbul : 

Öğle Neşriyatı: 
12.30 Plakla tür~ 

musikisi - 12.50 Havadiı - 13.05 Çocu~ 
bayram ve haftası münasebetiyle Çocuk Ji;· 
ıirgeme kurumu namına Eminönü halke' 
ıösterit kolu tarafından bir temsil - 13.30-
14 Muhtelif plik neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı: 17 İnkılab tariııl 
der. si: Univeniteden naklen, Mahmut Esa~ı 
Bozkurt - 18.30 Çocuk bayramı ha fta 
miınasebetiyle Çocuk Esirgeme kurum 
namına konferans : Fahrettin Kerim Gcika~ 
(Çocuk ruhu) - 18.45 Plakla dans musiki• 
ıi - 19.15 Konferans: Beyoğlu H alkeV\ 
namına Bn. Nazan Danışment (Tarih ve ~ 
debiyatta türk giizclliği) - 19.55 Borsa ha• 
berlri - 20 Vedia Rıza ve arkadaşları tara• 
hndan türk musikisi ve halk şarkıları -
20.45 Hava raporu - 20.48 Ömer Rıza ta• 
rafından arabca söylev - 21 Tahsin Kara 
kuş ve arkadaşları tarafından tiırk musiki• 
si ve halk şarkıları (saat ayan) - 21.45 
ORKESTRA : 1- Keler - Bela : Uvertu~ 
Fransez. 2- Yoşitomo: Dans a vck lanterı1' 
3- Popi : Vals pudrc. 4- Azana: Melodı 
22.15 Ajanı haberleri - 22.30 P lakla solo-: 
lar, opera ve operet parçalan - 22.50-23 
Son haberler ve ertesi giinün proğramı. 

Avruı>a. : 

OPERA VE OPERETLER: 18.28 Mos 
kova - 19.30 Hamburc - 21 Roma - 22.~ 
Lükscmburı. · 

ORKESTRA VE SENFONİK KO N
SELER: 20 Moskova, Brüksel, Frankfurtı 
Königsberg, Liypzig, London - Recyonal 
- 20.15 Beromünster - 21 Varşova - 2~ 
Sottens - 22.25 Kopenhag. 

ODA MUSİKİSİ : 18.20 Liypzig. 
SOLO KONSERLERİ: 14.15 Stokholt'llı 

- 18.15 K önipberg - 18.20 Viyana - l~ 
Bükreş - 19.15 Ştut&'art - 2 1.30 Münih _, 
21.50 Droytviç -- 22.30 Stokholm. 
NEFESLİ SAZLAR (MARŞ V.s.) : 17. 1 ~ 

Var~ova, Stokholm. 
ORG KONSERLERİ VE KOROLAR : 

11 .5 Droytviç - 16 Münih - 17 Brüksel .-
18.25 Droytviç - 21 Ştutgart - (İtalyan i r 
tasyonları ve Praı tarafından da narl"' • 
nacaktır) . 
HAFİF MÜZİK: 10.30 Har 

Viyana - 12.35 Pr -' • 1) ' 
- 16 Hambur&' 
lav - 20 Berlin. 
··-rJ.nı..tt" Jlf-.,.,..,_ .,, 
Viyana - 21, 
can orkeıtrası). 

DANS MUZtöt: 
London - Recnoyanal - _M -+ lii 
Pariziyen - 22.55 Droytviç - 23 F oro..ıSlil 
Milano, Vilna - 23.15 Lüksemburı. 

O niversitelilerin 
Edirne ziyareti 

tik Fakat bu ııralarda hemen her- te§ekkül etmif olduğu için bu sıra
gü~ ıu veya bu sahilin, boğazın larda ancak be, altı aylrk bir tarihe 
bombardnnanmdan dolayı boyuna malik olmakla beraber bu alayın e
top aeai duymaya alıtmıştık. Her- aaıı muvazzaf bölüklerden mürek
gün gibi 0 gün de gene tatbikata kep olduğu için çekirdek aağlaın
çıkacaktık. Frrka Komutanı da ırk- dır. Bu tümen Geliboluda tetkil olu
sık bu tatbikatlara ittir&k ederdi, nurken üçüncü kolorduya bağlı ye-
0 gün de alayın hazırlık emri ge- dinci tümen taburlarının dördüncü ..11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 
lince gene böyle bir tatbikat yapa- bölükleri olduğu gibi aJmmıf ve ; Yazan: Alexi• T ol•toi No: 70 § 
cağımıza zahib olmuttuk. Bizi çok bunlardan 57 inci alay teıkil olun- _ 

şubesinin çalışmaları 

Srtma mevsiminin ba~langıc.ı oldu
ğundan bütün şubeler nuntaka içinde 

umumi muayenelere çıkmı~lardır. Bun

dan evvelki yıllarda yalnız hastaların 

kanı alınıyordu. Bu sene hastalık mın
takasında oturan bütün halkın umumi 

Edirne, 25 (A.A.) - 150 üniversi 
teli dün İstanbul spor kulübünden 4 
kişilik kafile de bugün İstanbula dön 
mck üzere Edimeden ayrılmışlar 
gençler tarafından hararetle uğurları 

mışlardır. 

bekletmeden Fırka kumandanı (A- muıtu. Genç komutan tümenini tef- : 
tatürk) geldi; halinde hiç bir telat kil ederekn ilk olarak Geliboluda -
veya heyecan yoktu. Gayet ıakin, Bu alayla karıılaftı, Değirmenler : 
hatta biraz mütebessim, takriben şu düzlüğünde büyük bir törenle san- : 
kısa emri verdi: · cağını teslim etti ve sonra gene va- : 

Sporcu gençler, Babaeski, Uzu 
köprü, Çorlu ve Muradlıya uğraya 
caklar İnanlı aygır depolarını gezt 
cek ve Tekirdağını da ziyaret etti1' 
ten sonra, Çorlu yolu ile İstanbula do'l 
neceklerdir. _ Arkadaılar, bugün gene tatbi- purla bu alayı Tekirdağma götüre- : 

kata gideceğiz, fakat bugünkü rek orada tüınenin diğer alaylarını : 
dütman artık farazi değil hakiki- tetkil eden d~po alaylarına numa- _ 
dir. (Eliyle istikametini göstere· ralarını verdi. Fakat kısa bir müd- : 
rek) Dütman Arıburnuna çıkmıt- det aonra yaptırdığı manevra ve : 

~.:..1~~:ı.ı.ı..:.m..JL__ı.:::..oı .... ......:..--'..._.. L_..jiıdiııv;J~&i.J.:...,....L...IJ~~~~~ _ surette kanları alınmaktadır. Yakında İs.tanbullu gençlerin Edirneyi ziy~ 
retleri ve son günlerin spor hareke 
leri halkta sok iyi tesirler bırakmıştı 

-------------------------------------------'= 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Güzel yüzünü öte tarafa çevirdi, Tahtaları gıcırdayan kapının ardın- : 
örtüyü küçücük parmaklarının ucu dan hiddetle bağırıyorlardı: : 
ile tutup medhale fırlattı. 1van Arte- - Aç 1 : 
miycviç kızına kurnazca bakıyordu. Brovkin korktu. Kapıya atıldı. El- : 
Onu bir kıralla evlendirmek iste· leri titriyordu. Sürmeyi ancak çekmi•- : 
mckte utanılacak bir cihet yoktu.. ti ki kapı ardına kadar açılarak içeri- -

- Moskovada kargir bir ev yaptı- ye ihtişamla giyinmiş, yalın kılıç su- : 
racağım .. Birinci sınıf tüccardan o- variler girdi. Bunların arkası sıra dört : 
luyoruz .. Beni dinle Sania .. Seni ev- at koşulmuş, sayis yerine cüce zenci- ;: 
lendirmekte acele etmemekle iyi et- ler binmiş, altın yaldızlı bir lando ge- ;: 
tik .. Şimdi iyi bir aile ile sıhriy~.t liyordu. Daha sonra bir kupada, ba~la- : 
peyda edeceğiz. Oyle ne arkanı do- rında üç kö{.e şapkaları ve aırtlarında : 
nüyorsun, abdal 1 pelerinlerile Çar ve Lö For vardı. At : 

- Yeteri nalı sesleri, gülüşmeler, bağrı~malar .. = 
Sagnka saçını arkaya attı, parlak Brovkin'in bacakları kıvrılıverdi. O : 

nazarlarla babasına baktı - Beni ra- böyle diz üstü dururken suvariler at- : 

E bu muayene faslı bitecek ve tedavi faa
: liyetine geçilecektir. -:'------~------------------------------------~-----ı 
::ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

: su muhakemesinden değil, vaktiyle ye- , - Bize verdiğiniz şereften dola) 
: miş ol<iuğu dayaktandı.. teşekkür ederiz .. Bizi lsa rızası içi 
_ Petro birden bire sordu: mazur görünüz .. biz aptal, köyli.ile 
: - Güvey hoşuna gitmiyor mu? ı eğer sizi incittikse .. Zira bizler, küçü 
: HeJ>6i birden gülüştüler. Volkof'un adamlarız, terbiye görmemiş kaba kö) 
;: ağzı kıvrık bıyığı altında büzüldü. lüleriz .. Apaçık konuşuruz. Kızım 

: Menşikof Petroya göz kırptı: evlenebileceğini sanmamaktadır. }{ti 

: - Yoksa eski bir hakareti mi hatır- derimizin sebebi de budur. Onu sa 
: lıyor? (Bu sefer de Brovkin'e göz boşların en sarhoşu ile dahi evlen<fl"! 
;: kırptı.) Yoksa güvey onu saçlarından rebilseydik mesud olurduk. (Korkll 
: tutup aürüklcmi.ş miydi? yan gözle Petroya baktı, fakat ci~ 
- - Yahud sırtında kırbacının sapını farkedilmemişti. - Çar gülerken k.d 
: mı kırmıştı? tsa rızası için onun kusu- gibi aksırdı). Namzedlerin bizi ne<1"J = runu affet .. Barşınız.. istemediklerini bir türlü anlayamıyo 
: duk. Kızımız güzeldir, vakıa bir gö 

Ne cevab vermeli? 1van Artcmiyevi- kördür ve şeytanlar onun yüzüne sa 

hat bırakınız, dedi. tan indiler, yüzü gözü şiş, almanvari 
- Ne dedin? Bu benim arzum 1... giyinmiş "prens-papa" zar zor lando-

Kızarsam seni bir çobana veririm.. dan indi, ondan sonra da gümüş klap-

Birinci Petro ile Katerina, Men§ikol toplantuında ( cuamble) 
§arab içerlerken 

;: çin elleri ve ayakları titriyordu .. Vol- ki nohu.d serpmişlerdir. Ne zarar, 
kof'a bakıyordu. O solgun, mütevek- gözü daha var ya .. İcab ederse yüzii 
kildi .. Ve sonra, Preıobrajenskoc'nin bir mendil örtülebilir. (Volkof, İvan 
avlusunda Alyopa:: · :ı nasıl babasının tcmiyeviçe gözlerini ok gibi dikti.) 

- Sersemliğinizden dolayı böyle tan kaftanlı genç bir boyar .. Petro Lö 
sıkılıp bekliyeceğime domuz çoban- For'la beraber merdivenlerden çıkıp 
lığı etmeği tercih ederdim.. kalın bir sesle bağırdı: 

1van Artemiyeviç Sagnkamn başına _ Ev sahibi nerede? Ölü veya diri, 
bir tahta tuzluk fırlattı. Dayağı hak-

k gelsin 1 
etmişti ama İvan yerinden kımıldama 
istemiyordu. Sagnka sızlan.mağa baş· İvan Artemiyeviç korkusundan do
ladı fakat bu esnada arabalık kapısına nunu ıslattı. Kendisini gördüler, yanı
öyl~ bir hrzla vuruldu ki lvan Arte~- na geldiler. ~~lu Alyoşka ile Menşi
yeviç şaşırıp ağzını bir karış açtı. Ko- kof kollarına irip merdivene doğru 
pekler kudurmu~asına havladı. sürüklediler. iz üstü düşmemesi için 

_ Kol'\kuyorum .. Siz gidiniz. onu bu vaziyette tutuyorlardı. Döve-
- Peki. Böyle kapı çalanlara bir cek veya daha kötüsünü yapacak yerde 

ders vereyim de görsünler.. Petro ~pkasını çıkararak derin bir re-
Aralıktan eline bir süpürge alan 1- veransla : 

van Artemyeviç avluya indi. - Günaydın, svat babacığım .. Kıy-
- Hele bekleyiniz, hayasızlar .. Kim metli bir malın olduğunu işittik .. ~-

o? Köpekleri salıvereceğim.. na bir müşteri getiriyoruz. Fiyatına 

gelince, pazarlık edecek değiliz .. 
İvan Artemiyeviç bir kelime bilete

laffuz edemeden ağzı açık duruyordu .. 
Zihninden delice bir düşünce geçti: 
"Sakın bir hırsızlığı keşfedilmiş olma
sın?,, Susmak, her şeye rağmen sus
mak .. Çarla Lö For kahkahalarla gü
lüyor, ötekiler de kasıklarını tutuyor
lardı. Alyoşka babasının kulağına fı
sıldamağa vakit buldu: "Sagnka için 
geldijer, onu evlendirmek üzere iste
meğe geldiler .. ., 

!van Artemiyeviç herkesin neşeli ol
masından dolayı kendisine bir fenalık 
edilmiyeceğini çabucak anlamış idiy
sc de :ıı,g_. taklidi yaptı .. O ~ .zeki i
di ,o ... 

Korku hislerini tamamiyle unutmuş 
gibi hareket ederek misafirleriyle bir
likte eve girdi. Onu - çar sağda ve 
prens-papa solda - aziz tasvirlerinin 
altına oturttular. Brovkin göz kapak
larını kısarak arasından bakrp dama
dın kim olabileceğini tahmine çalı§ı
yordu. Ve bir anda kendini hakikaten 
düğünlerde gelinin eteklerini tutan 
çocuklar arasında yürüyor sandı. Kar
şısında Alyoşka ile Menşikof ve gü
mü~ klaptanlı kaftanı ile eski efendi
si Vasili Volkof duruyordu. İvan Ar
temyeviç para verip kendmi kölelik
ten azad ettircli çok olmuştu ve fimdi 
de eski mal sahibinin bütün mütkleri
ııi satın alabiliTdi. Fakat bütün kor-ku-

tarafını tutmuş olduğunu ve Volkof'· ayağı aksıyor, sarsak ba:,~ıdır, bir ıcı 
un da Menşikofun peşi sıra nasıl kar- çası ötekinden aşağıdadır, fakat ba 
lar üzerinde k<>fup adeti ağlarcasına kusuru yoktur .. Aziz svat/ar kızıını 
ona yalvararak kollarına yapıştığını lınız. (Brovkin, oynamakta olduğu 
birden bire hatırladı .. "Eh, bu işte asıl lün şahsiyetine tamamiyle temes5 
enayi vaziyetinde ben değilim,, düşün- etti. Burnunu çekti, gözlerini sildi 
cesini içinden ge;:::di. Volkof'a baktı Acıklı bir sesle,Aleksandra, kızım, 

ve öyle sevindi ki az kalsın işi bozu- ye çağırdı, buraya gel.. Alyoşka 
yordu. Fakat 'imdi kendisinden ne karde9ini getir .. Belki ayak yolun 
beklendiğini anlıyordu: tehlikeli bi~ dır ... Bağırsaıklarmdan rahatsız .. Af! 
eğlence .. Haydi ha.kalım, uçurumu ger- dersiniz, bunu s.öylemcği unutrr'ı 

gin bir halat üz-erinde geçein 1 tum ... Yavukluyu getir .. 

Herk~ ona bakıyorou. İvan Artcmi

yeviç, masanın al tından göbeği üze

rinde haç çılcaırdı, bit' rc-veransla Pet
royu selamladı ve Preos-papa'ya hitab 
edıcrek: 

Volkof bulunduğu yerden fırHrj 

Menşikof zıorla onu tuttu. Artık kiııfı 
gülmüyordu. Petronun yalnız çefl 
titriyıordu, yüzü kıpkırmızı olmuştıl 
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Gü ··k yumurta 
Yumurtanın çarşıdaki fiatı gibi, h~ 

kimlikteki piyasası da zaman zaman 
iner, çıkar. insanların da yaşayan ci
simlerin hepıi gibi hücrelerden mürek
keb olduğu öğrenildiği vakit, batlı ba
şına, koskoca bir hücre olan yumurta 
pek ziyade rağbet bulmuttu. Keneli 
nesçimize benziyen bundan iyi gıda o
lamaz, denilmiıti. 

Sonra, bazı kimselerin yumurta ye
meğe tahammül edemedikleri görülün
ce, yumurtanın herkes için zehirli bir 
gıda olabileceği dütünülerek, yumurta 
haylice gözden dü§tÜ. 

Bununla beraber günlük yumurta -
ya hemen her devirde çok itibar edil· 
miştir. Bizim rahmetli molla gibi her 
sabah bir düzine taze yuı;nurtayı hazır 
lop kaynattırarak böylece ilk kahvaltı· 
yı yaprnlar müstesna olsalar da, ;ıayıf 
çocuklarına içirmek yahud veremli has· 
talarma yedirmek üzere konu kom§U· 
dan günlük yumurta arayan, hatta ta
mam tamam tazesini bulabilmek ümi
diyle, yumurtlıyacağını acı sesle haber 
veren tavuk peşinde dolaşan anneler 
her vakit bulunurdu. 

Radiasyon meselesi çıkahdan beri 
günlük yumurta işi de biraz karıştı. Bi
liyonunuz ki kainatta her şeyin radias· 
yonu var. Yıldızların, güneıin, topra· 
ğın. suyun, insanın, nebatm re.diasyonu 
olduğu gibi hayvanlann ve onlann ara· 
sında yumurtlayan tavuğun da kendi
ne mahsus radiasyonu var. Yumurta 
tavuktan çıkarken anasmın racliaıyon
larından bir parça getiriyor. Radiasyon 
mü-teha1111lannın rivayetine göre hay
vanlann radiaıyonu insanlara iyi gel· 
mezmit. 

Onun için §İmdi yumurtanın pek 
tazesi iyi bir gıda sayılmıyor. Yumurta 
yemekte en son moda yumurtayı ta
vuktan çıktıktan sonra yazın 24 saat, 
kıtın da, soğuğun derecesine göre, iki 
yahud üç gün saklamaktır. Böyle yapı
lmca yumurta anasından getirdiği hay
van radiasyonlarını kaybederek • sa.k
latıldığı evin içinde, tabii, kedi veya 
köpek bulunmazsa • 0inaanlqıyor'' ve 
insana daha uygun bir gıda oluyor. 

Bu zamanda radiaıyonlara iman et
-~k ilme kartı adeta küfür olur. On

' · -.:ümü.zle görüp elimizle tutamı
____ _,·· r. .. ·~ hi11ecliyor. Zaten 

nlan bize duyura-
0'-"!oN"""""-"""""""--. .... ~.,~~ Anc;ık _nır 

O•• g""' le SO' . .:ıe hisli mütehas. 
ır alet haber vermecli-

.• ı rauıc&ıyonlann bu türlüsüne 
kartı imanmuz timdilik gevıek kalabi
lir. 

Bereket versin ki, zaten, tamam ta
mam günlük yumurta bulmak, tam doğ
ru sözlü yumurtacı bulmak kadar güç 
bir iştir. Günlük diye sahlan yumurta
lar üç günlük olursa buna gene herkes 
memnun olur. Bundan dolayı yumurta 
radiasyonları müteha1111lannm fikrini 
münakaşa etmeğe de pek lüzum kal
maz. Günlük diye yediğimiz yumurta
ların iyi bir gıda olduğuna inanmakta 
da devam edebiliriz. 

Taze yumurtanın neden İyi bir gıda 
olduğunu anlabnak için size yumurta
nın azotunu, yağını, tekerini, vitamin
lerini, madenlerini elbette tekrar ede
cek değilim. Çocukluk kitablanmzda 
bulabileceğiniz bu bilgiler, günlük yu
murta hakkında bile taze sayılamaz. 

Yalnız tunu söyliyeceğiz ki, günlük 
Yumurtayı severseniz; yumurtayı ve
ren tavuğun nasıl beslendiğini de, müm 
kün ise, tahkik ediniz. Her fabrika kul-

landığı iptidai maddelerin cinsine göre 
mal çıkarır. Onun ııibi, yumurta fabri
kası olan tavuk da ahırlarda büyük 
hayvanların artıklariyle beslenirse iyi 
ve temiz yumurta vereıpez. Yumurta -
nın iyisini al·mak için tavuğu tanelerle 
ve yetil salata ile beslemek lazımdır. 
Hele yumurtadan beklediğimiz vita
minler ve madenler tavuğun yemine 
göre çok" defitir. İnsana dokunan yu
murtalar geliti güzel beslenen tavukla
rın verdikleridir. En iyisi, tabii, yumur
ta verecek tavukları • elbette horozla 
birlikte • kendi bahçesinde beslemektir. 

Bir de yumurta dokunuyor, mideni
ze sancı veriyorsa onu yetil salatayla 
yemeği tecrübe ediniz, O vakit dokun-
mak ihtimali azalır. G. A. 

Fenerbahçe 
Ayın otuzunda 

Ankaraya geliyor 
Fenerbahçe maçları tertib heye· 

tinden : 
1 - Geçen 8enenin milli kümt 

şampiyonu latanbul Fenerbahçe ku 
lübii Ankaraya gelerek 30 niaan ve 
1 mayıs cumartesi ve pazar günleri 
Ankara Gücü ve Gençler Birliği 
muhteliti ils iki maç yapacaktır. 

2 - Ankara ıehir dadına yeniden 
çim ekilmekte olduğundan maçlar 
Ankara gücü sahasında yapılacak • 
tır. 

3 - 1 mayıs pazar BÜnÜ büyük 
maçtan evel Gençler Birliği - An· 
hara Gücü tekaüdleri kırk dakika: 
lık bir maç yapacaktır. 

4 - Halkımızın biletlerini kolay 
lıkla alabilmesi için gifelerin adedi 
fazlalaıtırılmıf ve tayyare bayiliği, 
Ha.anpaıa fırını fUbeai, Florya ma· 

ğazaaı ve latanbı.ıl eczahanesile Sa· 
im Sansar terzi erJinde şimdiden sa a 

trşa çıharılmı§tır. 

5 - Tribün 50, Juhuliye 25, lise 

ve orta mektcb talebelerine duhuli -
ye 15 kuru§tur. 

Golatasar_ayJılar . 
gecesı 

Memleketimizin en eski spor kulü

bü olan Galatasaray Ankarada tesis et
tiği yeni kulübün ilk toplantısını dün 

akşam Şehir lokantasında yapmıştır. 

İhtiyar ve genç, kadın ve erkek galata

saraylılarla bütün spor kulübleri erk~
mm ve Galatasaray lisesi mezttnlariy -
le Ankarada bulunan Galatasaray genç 
lerini bir araya toplayan bu bulu~ma 
- tek kelime ile • samimi olmuştur. Ma
salardan biribirini ziyarete giden eski 
galatasarayhlarla kendi yaşıdı diğer 
kultibler mensuplarının - sporumuzun 
kuvvetli varlıklarına mensup olanla
rın - aralarındaki fikir ve his birliği gö
ğüsleri fahir ve gururla kabartacak bir 
tezahürdU. Eski ve esaslı dostlukların 
sporumuzun inkişafında ne kadar fe
yizli bir vazife görmekte olduğunu 
memnuniyetle keydederiz. 

Sehir lokantasındaki bu toplantı 

geç zamanlara kadar devam etmiştir. 

Ankaradaki galatasarayhların bu top -
lantıları ırk ıık tekrarlamaları hakika
ten arzu edilmeğe liyiktir. 

ULUS 

ı __ A_M_E_R_i _K _A_M_E _K_T._u_s_u __ ı 

Ame • aya ilk defa ayak 1 

b neler .görür? • mse 
Nevyorkta en ucuz şey yemek, 

en pahalı şey de ev kirasıdir 
Nevyork (Hususi) - Arnerikaya karşılaşıyorsunuz. Avrupadaki otel- Büfe denince, bizim bildiğimiz, an-

gelenlerin hemen hepsi, sanki yazacak, lerde, ayakkablarını oda kapwnın ö- ladığımız manada bir büfe sanmayınız. 
anlatacak başka bir şey yokmuş gibi, nüne bırakıp ertes.i sabah temizlenmiş Nevyorktaki büfeler, otomat'drr; Av
sadece Holivud'dan, sinemadan, yıl- bir halde bulmak bir !det ve alı~an- rupadaki bu nevi otomatlar soğuk ye
dızlardan bahsediyorlar. lıktır. Ayni usulü Nevyorktaki otelde mek verdikleri halde, buradakilere pa-

Ben size bu mektubumda, Amerika- de yapıyorsunuz. Sabahleyin kapmız ra atılınca, sıcak yemek de, otomatik 
ya ilk defa ayak basan bir insan sıfa- vuruluyor ve otel hademelerinden biri, olarak çatal ve bıçağı ile önünüze çı
tiyle edindiğım intibaı kaydedeceğim. odanızda ayak kablarını koyacak yer kıp gelmektedir. Yemek zamanı, bura-

Amerikalılar, buraya ilk defa gelen- bulup bulamadığınızı hayretle soru- larda yer bulup oturmak bir meseledir. 
lere ve hayatın yabancısı olanlara yor. Dilnyanın en kalabalık şehrinde, Yüzlerce masalardan birinde bir yer 
•'grinhorn" adını veriyorlar. Bu keli~ ikinci giln, ucları bulutlar arasında boşalınca, müsaade istemeden sandal
menin aynen tercemcsi "yeşil boynuz" kaybolan yüksek binaların katlarını yeyi çekip oturabilirsiniz. Bu gibi u
demek ise de, bundan asıl murad edi- sayıyorsunuz. Buraya ilk defa gelen- mumi yerlerde şapka çıkarmak da a
len şey, "toy"dur. Ve bu "toy"lluk lerin hemen hepsi de bu kat saymaktan merikalıların adeti değildir. 
devresi insana epey pahalıya mal olu- kendilerini alamıyorlar 1 Öğle paydoslarında, en çok sando· 
yor. Zaten Amerika yolculuğuna çı- Dolaşa dolaşa artık yorulduğunuz i- viç yeniyor; en mükemmeli bizim pa
kan bir kimse, daha transatlantikte i- çin, tezgahı, bir barı hatırlatan kahve- ramızla altı kuruştur. Amerikalılar, 
ken bin bir tilrlü rivayetler işitmekte, lerden birine giriyorsunuz. Tezgah ha- tavuklu sandoviç'i çok seviyorlar. O· 
kara!a ayak basar .basma~ ne kadar kı- ı şı.nda, .. Espreso d.edikleri ve yarım da-

1 
tomatlarda, bizdeki güveçleri andıran 

sa 1.ur zaman ı;arf mda cuzdanmm ho- kıka surmeyen bır muJdet zarfında ve fakat sıcaklığı kaybolmasın diye, üst
saltılacağına dair hikayeler dinlemek· gözlerinizin bnunde pişirilen kahve- !eri yufka ile kapalı kaplar içinde, tas 
tedir. İnsan bunu, bir tarafdan dinli- yi içerek beş on dakika dinleniyorsu- kebabına veya macar gulaşına benze. 
yor, diğer tarafdan da kendini yokla- nuz. Fakat, bu beş on dakika i!iinde sağ yen et yemekleri de verilmektedir. 
yarak, büyük bir nefis itimadiyle, "bu- ve solunuzdaki manzara ve çehreler Pudingsiz veya alma tatlısız sofradan 
nu ancak enai olanlara yapabilirler I" mütemadiyen değişiy.or. Bir iki dakika kalkan yoktur. Bilhassa elma tatlm, 
Diye kendi kendine bir fetva veriyor. evel yanı başınızda kahvesini içenin amerikalıların milli yemeklerinden bi-

lVIeraktnn mı, tecessüsten mi, yoksa yerinde bir başkası oturuyor ve hiç ridir. Yemeğin sonunda gene otomata 
kulak dolgunluğundan m:dır nedir, kimse sizin kadar uzun müddet tezgah atılan beş sent ile mükemel bir de a
Nevyorka gelen bir yabancının ilk baŞ,ınd~ kalı:zıı.y~r •. B~ ara~a ş7f garso- lafranga kahve içilir. 
boyladığı cadde "Brodvay" oluyor ve ~un, go~lerınızın ıçıne dık dık ~~ktı- Akşam ye~ekleri, umumiyet itiba
bu modern Babil'dc, akla hayale gel- gını sezıyorsu?uz; t~zg~ta s~rvısı ya- riyle evde yeniyor. Yemek piŞ;irmek u
meyen şeylerle karşılaşınca, en hafif pan km.? ~asız;, acaıb bır ş~~ıld,; b~k- zun sürdüğü için, orta halli amerikan 
bir tabirle, sersemliyor. Ertesi günü t 1.?1~1 .~orunce, Acaba ne ıç~n? dıye aileleri konserve ile iktifa ediyorlar. 
oelki vaktim olmaz dü~üncesiyle, da- d~şunurken, N~vyor~ta vaktı ~ol olan İmkan dahilinde olan herşeyin kon
ha ilk akşam bir şeyler görebilmek ar- sızden başka kı~senın ol.madıgım an- servesi yapılmaktadır. Hatta, tavuğun 
zusu insanın içini kemiriyor. Bu kay- lıyorsun~z: :abu ~u vazıyet karşısm- bile konservesi yapılıyor. Tavuk etine 
gı ile elini yüzıine götürerek, tarşsız da ~endınızı .~k~~~. atı~orsunuz. ~: amerikalılar kadar rağbet gösteren 
olduğunu da anlıyor. Otele dönüp traş mecıkaltlar gıbı duşun~ege, onlar gıb,ı başka bir millet tasavvur bile edile· 
olmak, uzun iş. Onun için ber.ber dük- hareket etmeğe azmedıyorsunuz. mez. 
kanlarından birine girmiş bulunuyor. Sonsuz imkan ve ihtimaller diyarı, 

BU yük bir salon; radyo, bir caz ha- par~. ve i? memleket.i o~an Amerikada, 
vası çalıyor; dıvara boydan boya kap· b~gun mılyonlarca ı~sız vardı:. A~e.
lanmış olan aynaların önünde, bizim rıkada da~ artık, eskıden oldugu gıbı, 
dişçilerde gördüğümüz koltuklar ve para sok_aga atılmıyor. Burada da, pa
bu kolktuk!arda sırt üstü ve uzanmıs ra, kapagını, ancak bazusu çok kuvvet-. • - ~ ıı t11an....lc5""""'leri'? .,..;;~ıi\lrlı: acabildik-yan, traş eden ~erikan dilberleri.... erı rnuazzatn çelık kasalarda saklam-
Yalnrz sakalınızı traş ettirmek için yor. 
geldiğiniz halde, güzel hikayeler, fık- Penceresinde "garson aranıyor!" 
ralar anlatarak sizi traş eden şirin kız, levhası asılı olan lokantalar bugün de 
tırnaklarınızın manikiıre ihtiyacı ol- vardır. Ancak, içeri girdiğiniz zaman, 
duğunu, yüzünüze masaj yapmak za- iki saat i!iinde bir değil, kırk garsonun 
manı geldiğini, kaşlar.ı.nızın, (eğer birden müracaat ettiğini ve aranan 
varsa) bıyıklarınrzın, saçlarınızın dü- garsonun vazife başında olduğunu, 
zeltilmcsı bir zaruret halıni aldığını i- yalnı.t levhanın yanlışlıkla pencerede 
leri sürüyor. Güzel bir kızın bulduğu unutulduğunu anlıyorsunuz. 
kusurları düzeltmemek insanın elin- Nevyorkta en ucuz şı:y, yemektir. 
den gelmiyor. Nihayet ayak kablarını- Amerikalı, ekseriya asıl çalıştığı yer
zı da temizliyo:clar. Bütün bunlar bir den çok uzakta oturduğu için, yeme
saatten fazla stirüyor ve bir saat son- ğini ve hiç olmazsa kahvaltısını bir 
ra, bir mahfieri andıran Brodvay'a çık- çok büfelerden veya kahvaltı dükkan
tığınız zaman, "ağırlığınızdan" altı !arından temin etmek zorundadır. Bü
doların eksildigini farkcdiyorsunuz. tün fabrika, imalathane ve bürolarda, 
"Grinhorn !" diye vaktiyle kulağınıza öğle tatili bir saattir; bunnu için, in
çalınmış olan kelime, o zaman kafanı- san karnını alelacele doyurmak mec
zm içinde var hızla dolaşmağa ve sizi buriyetindedir. Bizim memleketimiz. 
adam akıllı düşündürmege başlıyor. de bir saatlik bir öğle paydosunda a
Bu ilk dersin ücretini verdikten sonra, cele ederek yemek yemeğe hacet yok
cesaretini.c kırılıyor. Bilmediğiniz, tur. :Fakat, Nevyork gibi, yüz binlerce 
şimdiye kadar görmediğini.z yerlere, kişinin büfelere hücum ettiği bir ~e
ulu orta girmeğe cesaretiniz kalmıyor. birde karın doyurmak bir davadır. Bü
Programınızı değiştirerek otelinize fenin önüne gelip yemeğe kavuşabil
döntiyorsunuz. mek için, çok kerre dizi kolunda sıra 

Ertesi günü yeni yeni sürprizlerle beklemek zarureti vardır. 

Lauderbek'e : 

Nevyorkta en ehemiyetli mese
le, mesken ve ikametgah meselesi-
dir. İkametgaha, daha doğru-
su, kiraya, kazancın üçte biri ay
rılmaktadır. Hele memur olan bir kim-
senin şehrin içinde oturması bahsin 
,..... ... _ .. ___ ı...:ı~ vıanıa;e.. 9uuı:h..:li1 •·~ orl::a.J.1 

ufak bir apartımanm kirası (sıcak su, 
kalörifer dahil) yüz dolara yakındır. 
Bundan dolayı, bu gibiler, bir iki sa
at mesafede ve şehrin dışında bulunan 
yerlerde oturmaktadırlar. Maamafih 
buralarda da banyolu bir odanın kira
sı 30 dolardan aşağı değildir. 

Bu sonsuz imkan ve ihtimaller diya
rındaki iş saatlerinde, insan, bir maki
nedir; hussui surette hasbihalde bu
lunmak, gazete okumak, biraz dinlen
mek diye bir şey yoktur. İçinden tür
kü sesi gelen imalathaneler var. İnsan 
bunu işitince, gülerek ve eğlenerek ha
fif bir iş görüldüğüne hükmeder. An
cak, hiç de böyle değildir. İmalathane 
v_ey,a fabrika uirektörlüğü türkü söy
lıyerek çalışmayı mecburi tutmuştur. 
~e iç.in bıliyor musunuz? Türkü söy
lıyerek s;alışan işçilerin, iş verimi da
ha yüksek olduğu anlaşıldığı için! 
Musiki ile iş yaptıran imalathaneler, 
Kartonaj fabrikaları, bonbon imalatha
neleri ve buna benzerleridir. 

İşte, sonsuz imkanlar diyarındaki 
hayatın bir tarafı da Löyle bir manza
ra arzetmektedir ! 

haber aldınız mı? 

HAKlM ROBlNSONUN 
KATLİ 

- Allaha ısmarladık, dedim. Hiç 
endişe etmeyin .. 

bilirdi. Fakat size fenalık yapmak ni
yetinde değilim. Ben de sizin çiftlik
lerinizin südü ile büyüdüm. 

Kran, günün birinde bu hizmetime 
mukabil kendisinden bir yardım iste
meye gelebileceğimi anlamıştı. Beni 
büyük bir samimiyetle kabul etti, ve 
böyle bir teşebbüs vaki olduğu takdir
de Lauderbekin azli müzekkeresini 
imzadan istinkaf edeceğini vadetti E
sasen hiçbir ~ikayet vaki olmamıştı. 

Lauderbek, esefle 
- Ölmüş, dedi. 

- Mahvoldum! 
- Hiç korkmayın, dedim, size 

\'aidde bulunmamış mı idim? 
-Evet. 

Yazan: R. ff. Goldman 
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1 şeyler bildiğini ima etti. 
bir Hayretimi saklamak için başımı çe-

virdim. 
- Muhakkak blöftür, dedim. 

Midland belediye reisinin bürosu 
baska bir binada idi. 

- Vali bu hususta ısrar ederse kafa 
tutarım, demişti. Gazetedeki tafsilatı 
okudum. Bu malfımat arasında Vilks'e 
veya idaresindeki müessese aleyhinde 
en küçük bir şey görmedim. 

Belediye dairesinden çıktım ve ga
zeteye gitmek için yaya olarak yola 
çıktım. Yolda, Hatfildin bir gün eve! 
bahsettiği kadının adını hatırlamaya 
çalışıyorclum. Yalnız kü!iilk ismi hatı
rımda kalmıştı: Hariyet. Lauderbek
ten öğrenebilirdim, ama, komiserin 
dikkatini ve merakını çekmek istemi
yordum. Ben bunları düşüntiııken bir
az ileri de Hatfildin yürüdüğünü gör
dfun. Adımlarımı sıklaştırarak kendi
sine yetiŞ;tim. 

-5-

Büyük bir muharririn gen~ 
meslekdaılanna nasihati 

S~kiz sene evvel Nobel edebiyat 
mükafatını kazanan Sinkler Levis'
in 1930 Amerikasında burjuvalara 
has her §eye - babit ahlak, babit 
itiyad, babit mütalaa gibi - babit 
damga.aını vuran meşhur Babit ro
manını İngilizce bilenlerimizin hnla 
edebiyatımıza kazandıramamış ol· 
maları büyilk bir zarardrr. Elmar 
Gantri, Dodsvort. An Vikers gibi 
örf ve adet romanlariyle Amerika
nın zamanımız sosyal tarihini yaz
mış olan bu zat, büyük muharrir sa
lahiyeti ile, yeni nesillerin müstak
bel muharrirlerine bazı tavsiyelerde 
bulunmaktadır. Yaşadığı çağa dair 
doğru mütahedeler yaparak istikba
li de arattırmaktan geri kalmayan 
Sinkler Levis'in genç m slekdaşları
na tevcih ettiği bu tavsiyeler, Ame
rikalı gençlere taalluk etse bib -
tayyareye ve telsiz telgrafa nisbetle 
Amerika kapı komşumuz olduğun
dan - muharrirliği meslek edinmek 
isteyen gençlerimizi de düşündüre
cek mahiyettedir. 5. Levis'in na.5i
hatlarını telhis ediyorum: "Son yıl
larda kitabın az &atıldığı muhak
kaktır. Bu gerileyişin sebebini eko -
nomik zorluklarda araınayımz. Si
nema, otomobil, - ve hepsinden 
fazla olarak - okumanın büyük 
dül}manr radyo, cedlerimizin büdce
lerinden kitaba tahsis ettikleri kıs
mı yiyip yutmaktadır. Bundan bnş
ka hizmetçi aylıklannın yüksekli
ğinden dolayı - kağıd pahalılığın
dan dolayı değil - kütüphane tesi
sine imkan bırakmayan küçücük 
apartmanlar inşasına mecburuz. lti
ra f etmek lazımdır ki bu apartman
larda bir soğuk hava dolabına, bir 
iki radyo makinesine, hatta otomo
bile yer varsada bir kaç yüz kitab 
için yer yoktur! Şu halde zamanla
rın değifmekte olduğuna inanmalı
yız: Artık kitabın yerini bunlar tu
tuyor .... 

lındi, bizden sonra gelecek mu
harrirlerin radyo veya sinema he
sabına çalıştıkları takdirde muvaf
fak olacakları tahmin edilebilir. 
Genç muharrirler arasından ölmez 
eserler yaratacak dahiler zuhur e· 
debilec i;-ini ve bunların asil sanatı 
gene ikbal mevkiine çrkaracaklan
nı iddia edec kler vardır. Ben bu 
Jn..r,...;ı .. .-w bildiğim için Önümüzdeki 
yirmi otuz yılda ınuliarrirlerin iyice 
karınlarını doyurabileceklerinden 
şüphe ederim. Fakat muharrir ola
rak doğmuş olan da, her §~ye rağ
men yazacaktır. istikbalin Balzak 
veya Bayron'u ne yapsın? Muhar
rirlik le bidikte para kazandırıcı 
başka bir sanat daha. öğrensin. Fa
kat bu sanat gazetecilik, ilancılık, 

muallimlik gibi muharrirliğin akra
basından olan sanatlar olmasın: 
Muharrir aynı zamanda marangoz, 
tayyareci, divarcı, hekim veya bak
kal olsun. Verdiğim nasihatlara. 
bizzat kendimin ned.n riayet etme
diğimi so. arsanız cevabım şı:dur: 

Heyhat, yirmi sene geç kaldım. 
Genç meslekdnşlerım, kararınızı ve
riniz: Kunduracı dükkanlarınızı a
çınız." 

Bizler Sinkl r Levis'e en az yirmi 
sene takaddüm etr.ıiş olmakla ifti
har edebiliriz: Çoeumuzun birden 
fazla sanatımız vardır. Yalnız, kun • 
duracı veya bakkal dükkanlarımızı 
açmak için nasıl sermaye bulma· 
lı? - N. Baydar 

Mülayimleşir gii.>i oldu ve dudakla
rında solgun bir tebessüm belirdi: 

- Beni korkuttuklarını sanmayı
nız. 

- Hayır. Hakikaten çok cesur dav
randınız. 

- Beni korkutamazlar, diye tekrar
ladr. 

- Sanki neye korkacak mışınız? Bi
lakis onların sizoen korkmaları için 
sebep vardır. 

Beraberce yürüyorduk. Hatfild ö

nüne baktı. Göz ucuyle bakmca yüzü

nün buruştuğunu farkettim. 
- Öyle ise bil ki Cerri Spens vadet-

ti mi, sözünü tutar. Belediye reisini 
görmeye gidiyorum. Birkaç sene eve! 
0 na büyük bir hizmette bulunmuştum. 
Söyle bakalım, yeni ne var, ne yok! 

- Tabii. Fakat büyük şef böyle şey-
tcre aldırmaz. Hatfild emeline muvaf-
fak olamıyacaktır. 
Ayağa kalkarken: 

Tom Kran, Midland civarındaki bir 
çok süthaneleri işleterek büyük bir 
servet yapmıştı. Elli yaşındayken vila
yette politika ve parti hayatına karış· 
mrştı. İç.ki yasağının hararetli müda
fii olduğu için bütün kaçakçılar ona 
müzaharet ediyorlardı. Çünkü bu ya
sak, en ziyade içkiyi gizlice ateş baha
sına satanların işine yarıyordu. Diğer 

taraftan Robinsonlarm da böyle uy
sal, sevilen ve cömerd bir adama ihti
yaçları vardı. Ne zaman koltuklarını 

kabartacak sözler söyleseler Kran da
va uğrunda birkaç bin dolar teberru 
etmekten geri durmazdı. İnekleri sat
makla elde ettiği servetinin böylece 
kendisinden sağılmasına ses çıkarmı
yordu. Lauderbekin azledilmesinden 
korkmuyordum. Çünkü birkaç sene e· 
vel Tom Kran'a mühim bir hizmette 
bulunmuştum. Safdil ihtiyar bir ma
ceraperest kadına tutulmuştu. Bu ka
dın onun yazdığı bazı mektupları is
tismar etmeye kalkışmış. ve La Gazet'· 
te bunları neşretmem için bana teklif· 
te bulunmuştu. Ben hem teklifi red et
miş, hem de belediye reisini vakadan 
haberdar etmiştim. Ona demiştim ki: 

. Bu hareketim hakkında şikaye.t va
kı olmaması beni hayrete düşürrntştü. 
Tekrar Lauderbekin yanma döndüm 
ve doktor Vilks'e itizar etmek bahane
siyle Greyston'a telefon etmesini söy
ledim. 

- Bonjur, dedim. 
Bana itim.adsız lı~r tavırla baktı. Gü

lümsedim. 
Tatlı bir sesle : 

- Elbette sırası gelecek, dedi. 

Madison otelinin önünde dunınca 
s:ığuk elini avucumda sıktım. 

- Hiç. Magi hfüa ele geçmeqi. Her
halde bir yerde saklanmıştır. Gece so
kağa çıkması beklenebilir. 

- Ya Conas Hatfild? 
- Bu sabah, çekini iade ederek onu 

Serbest bıraktık. Bu adam menhus bir 
herif; para ile gözünü doyurmadıkları 
takdirde Robinsonları zehirlemekten 
Çekinmiyecektir. 

h -:- Eğer btiyük şefi iyi tanıyorsam, 
erıfe beş para vereceğini sanmam. 
O da bu sabah, serbest bırakılmasın

~n önce rahibe bunu söylüyordu. Fa
at Hatfild, Andryu Robinson'a bazı 

- .Fazla ısrar ederse başına türlü 
haller gelmesi de muhtemeldir, de· 
diın. Gazetedeki tafsilat ne intiba 
hasıl etti? 

Miralay Rays bu sabah şikayette bu· 
lunmaya geldi. Vilks'e telefon etmiş; 
o da bana refakat eden memurlardan 
birinin gevezelik etmiş olacağını söy
lemiş. Ben de Rays'e haki.kati anlat
tım. 

Miralay La Tribünüı. müdürü idi: 
babamın çağdaşı olan iyi bir adam. Ek
seriya, bizim idarehanede, akibiyle 
bitmez tükenmez münakaşalara girişti
ğini görmüştüm. 

- Bu mektuplardan çıkarılacak bir 
makale rnevkiinizi fena halde sarsa-

Komiser muhavereden sonra telefo
nu yerine asınca hayretle yüzüme bak
tı: 

- Şaş.ılacak şey, dedi. Hiç de kızgın 
görünmüyor. Hatta gazetedeki tafsi
latı memnuniyetle okumuş. Vali de bir 
şey söylememiş. Ne dersiniz buna? 

- Herhalde bu karar hakkında ha
kiki düşündi.iklerimi yazmamdan kor
kuyorlardı. Belki günün birinde buna 
da sıra gelecektir. Şimdilik, Miralayı 
Rays müstesna herk~s memnun. Ke
nedinin vaziyeti hakkında yeni bir 

- Dün biribirimize takdim edilme
miştik, dedim. Beni polise mensup 
sanmış olacaksınız . Fakat ben Cerri 
Spens'im, La 'Gazctin sahibiyim. 
Aynı itimadsız tavırla: 
- Evet? dedi. 
- Bay Hatfild, gazetemin politika-

sını bilirsiniz ve Robinsonlarm düş
manı olduğumdan haberdarsınrz ta-
bii. • 

Soğuk bir eda ile: 
- Bu beni alakadar etmez, dedi. 
- Belki. Fakat size ne kadar ağır 

muamelede bulunduklarını görmekle 
çok canım skıl<lı. 

- Allaha ısmarladık, Bay Hatfild. 
Andryu Robinson uzun zamandan eri 
hep keyfine göre hareket e<liyor. Ar
tık ona karc:J ayal~lanmanın sırası gel
miştir. Eğer size bir yard mım doku
nııbilir_s.e: beni La Gazctde görmeye 
gelmegı ıhmal etmeyiniz . 

Otele girdi. İdarehaneme giderken 
"~l~ette sırası gelecek .. deyişini dü
şunuyor~um. Herhalde blöf y mr
yordu. l•akat bildikleri pek kati ın hi
yette olmasa gerekti. 

~ird.e~ bire bir çeyrekten beri ara
dıgun ısım hafızamda canlandı: H ri
yet Bentley. 

(Sonu var) 
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Konyada eski eserler tamir ediliyor 120 metreden vahşi iniltilerle dökülen su! 

Konya (H......S) - Şehrimi,.. 1 
deki eski ve kıymetli eserlerin tamirine baılanmııtır. ilk hamle· 
de Karatay medresesi ile ince 
minare tamir edilecektir. Tamir 
işlerine · 25 bin lira harcanacak
tır. 

60 hk bir ihtiyar 
Bir tarla kavgası yüzünden 

Üç kardeşten 

ikisini öldürdü 
birini yaraladı 

Bafra (Hususi) - Kasabaya yarım 
saat me afetle ~ıllar mevkiinde çok 
feci bir cinayet işlenmiştir. Pirişti

neli Recep oğlu altmış yaşlarında 

Feyzullah adında bir adam aynı yer
de oturan Piriştineli üç kardeşi ta
banca ve bıçakla yaralamış ve yaralı 

lardan ikisi ölmüştür. Bir hiç yüzün
den çıkan facianın tafsilatı şudur: 

Feyzullahın tarlasına üç kardeşin 
akrabalarından birinin hayvanı giri
y or. Feyzullah, bu hayvanı alarak ö

lenleri n tarlasına sokuyor. Buna ma
ni olmak istiyen üç kardeşle Feyzul
lah aralarında bu yüzden kavga baş
lıyor. Bu esnada F eyzullah tabanca
s nı çekerek kardeşlerden Şakiri yü
zünden. Sabriyi karnından ve katilin 
tabancasını elinden almağa uğraşan 

küçük kardesleri İbrahimi de bıçakla 
kalç sından yaralıyor ve derhal vaka 
mahallinden uzaklaşıyor. H adiseyi 
derhal haber alan j andarma bir taraf
tan y ralı l arı dispansere kaldırıyor 

ve di er taraftan da katilin takibine 
koyuluyor ve iki saat geçmeden ka
til cürüm aletleriyle birlikte çarşıda 
yakalanıyor. Şakir dispansere nak
linden biraz sonra ve Sabri de ertesi 
gün ölüyorlar. Bıçakla yaralanan İb
r ahim de tedavi altındadır. 

Bir c-ocuk havuzda boğuldu 

(Hususi - Şoför Hamdinin 
ki k vin bahçesinde oy-
u a d miıs bogulmuştur. 

1251 de illfG edilen ince minGTe 

Erzincanda enerji kaynağı 
olan bir şel6le GiRLAViK 

Erzincan (Hususi) - Beledi
ye, Erzincanın methur telilesi 
Girlavikten elektrik istihsaline 
karar vermittir. 

Şelaleyi besleyen sular birleştiril
diği takdirde 10 bin beygirden fazla 
kuvvet elde edileceği fenni tetkikler
den öğrenilmiştir. Yalnız resmini gön 
dcrdiğim koldan 6000 beygir kuvve -
tinde bir enerji elde edileceği anla
şılmıştır. Belediye, şehrin elektrik 
ihtiyacını karşılamak için bu şelale
lerden ancak 300 beybirlik bir kuvvet 
a~mağa karar vermiştir. 

Bu şelale 1150 rakımındaki Erzin
can kasabasına 20 kilometre mesafe
de bulunan 1350 rakımındaki Kalecik 
köyünün cenubundaki ~üyiik bir Kal
ker kaya dibindeki gözlerden vahşi 
bir uğultu ile, ve her mevsimde aynı 
kuvvetle akmaktadır. 1 • • 

Şelôleden 

bir 

f görünüş 

Şelale, 3000 ve 3500 rakımını taşı- 1 _ 
yan Munzur dağları şimal vers3nları- B ·, r 
nın en büyük kaynağıdır. 

Şelale, membadan itibaren üç kilo-
canavar para hırsile 

metre boyunda kayalık sert bir düz
lüğü hızla geçtikten sonra dört kola 
ayrılarak 1200 rikımındaki Cenciğe 

vadisine 120 metre irtifadan dökül
mektedir. 

İzmitte göçmen işleri 
İzmit, (Hususi) - Mıntakamıza is

kan edilen 5000 göçmen için 900 ev yap 
tmlmış ve bu göçmenlerin hepsi müs
tahsil bir hale gelmiştir. Göçmenlere 
ziraat vasıta ve aletleri ve çift aletleri 
verilmittir. Ayrıca göçmenlerin bir 
kısmı da balıkçılık itleriyle uğrat

maktadır. 

fzmitte bir sandalcı ve bir 

çocuk boğuldu 

İzmit,' (Hususi) - Körfezde müdhi! 
bir ~ırtınaya tutulan sandalcı Hüseyi
nin sandalı devrilmit, Hüseyinle bir
likte yanında bulunan 10 yaşında Meh 
med ismindeki ~uk boğulmutlaxdır. 

Kardeşini öldürdü 
Yakalandı ve suçunu itiraf etti 
Sıvas (Huıusi) - Hafik'in Beydili köyün

de feci bir cinayet itlenmİf, cana var ruhlu bir 
adam, kardetini parasına tamaan boğazlıya
rak öldürmüttür. Facia fÖyle olmuttur: 

Köyde Bekir adında bir adam vardır. Ko
yun ticareti yapar. Az çok para sahibidir. Be. 
kirin Veysel admda bir de kar-1

------

deti vardır. Veysel kardeşinin Katil V ey•el 
paraımı yanında taııdığını bil- ve iki •uç 
diği için, bir gün ağabeyisini öl- ortağı 
dürmeğe, paralarını alm.ağa ka
rar veriyor. Bu tasavvurunu Ha
san ile Osman adında iki arka
dqına da söyliyor. Üç cani bu 
feci it üzerinde mutabık kalıyor
lar. Bekir bir gece yatağında de
rin bir uykuya dalmııken, Vey
sel yamndaki iki bayduclla bir-

Hapisane duvcirını delerek kaçan 
idam mahkumu yakalandı 

~!:cf e;~~bda-b\llun~· zavaiı;: 
ya saldırıyorlar. Bekir mukave
met etmek istiyor.. Fakat para 
hırıiyle tahlanan haydudlar, bir
az sonra Bekiri boğazlıyarak öl
dürüyorlar, ve adamcağızın ce
ıedini ahırda kazdıkları bir çu
kura gömüyorlar. Aradan iki 
hafta geçti~en sonra Veysel ka
rakola müracaat ederek, karde
ıinin ortadan kaybolduğunu söy 

Bu şerir bir adamı kuyuya 

atmış ve karısını kaçırn1iştı 
Abd o 

miı;:;;,;nıeb ci:::u~i::~:~:: rr1······A··F··y·o··N···o··A·········e··A··y··R··A··M·······1 
de fırtınalı bir gecede hapishane 1 İ 
duvarını delmek suretiyle kaçan 
bet idam mahkumundan Abdo I 
ismindeki mahkiim hükümetimi
zin tetebbüsü üzerine Suriyede 
yakalanarak tehrimize getiril
mittir. 

Abdo, Suriye mültecilerinden bir 
arabtır. Kiliste oturuyordu. Gene Ki
liste oturan Suriye mültecilerinden 
Ebulzeyd isminde bir kalayc ının ka
rısına göz koymuş ve kocasını öldür

meği kurmuştu. Define aramak baha
nesiyle geçen sene kalaycı ve çırağı 

nı Kilisin 15 kilometre şimalinde Ra
vanda kalesine götürmüş ve her ikisi
ni de hile ile kaledeki kuyuya atmış

tır. Abdo, iki zavallıyı kuyuya atmak
la kalmamış, kurbanlarının üzerine 
bir yığın da taş yağdırdıktan sonra 
Kilise gitmiş ve Ebulzeydin karısı 

nı kocasının Antebe gittiğini söyli
yerek Antebe getirmişti. 

Kuyuya atılan zavallılardan altta 
kalan çırak ölmüş, Ebuzeyd fevkala
de bir tesadüf eseri olarak her nasıl
sa kurtulmuftU. Üzerine at ılan taşlar

dan da bir kovuk bularak korunan 
Ebuzeyd, katilin uzaklaşması üzerine 
haykırmağa başlamıt ve sesini duyan 
köylüler tarafından kuyudan çıkarıl
mıştır. Vaka. hükümete haber veril
mif, katil Abdo Antebde yakalanarak 
ağır ceza mahkemesince idama mah
kfım edilmişti. 

liyor. Fakat tahkikat başladık ~ 
tan sonra facianın iç yüzü an~ 
tılıyor. V ey selle iki arkadqı tevu 
kif ediliyor. 

Gcuiantebin genel görünüıü 

Gaziantebte İmar İşleri, su 
tesisatı bitmek üzere 

Gazianteb (Hususi) - Şehir mecli
si, 1938 büdcesini 215000 lira olarak ka
bul etmittir. Büdcede geçen seneye 
nazaran 15 bin lira bir fazlalık var
dır. 

Şehir haritası bitmiş, imar planı da 
hazırlanmıftır. Plan, bugünlerde tas
dik edilmek üzere Ankaraya gönde
rilecektir. Belediye, imar planının 
derhal tatbiki için bu sene büdcesine 
tahsisat koymuştur. Planın tatbiki 
senelere ayrılmış, ve ilk beş senelik 
program hazırlanmıştır. 

Belediye, diğer işlere terdhan, şeb 
rin ve civar tepelerin ağaçlanması, 

ana caddelerin açılması, kaldırım ve 
parke dötenmesi işleri üzerinde dur
maktadır. 

Son teıiaat ilerlemif, fehir dahilin-

getirilmektedir. Şehrimiz haziran ve· 
ya temmuz aylarında temiz suya ka
vuşmuş olacaktır. Su tesisatı 1936 son 
baharında 241 bin lira bedelle bir mü
teahhide verilmişti. 

lneboluda balo 

lneb u, (Hususi) - H alkevinde 
avcılar kulübü menfaatine bir balo ve
rilmiştir. Mevsimin bu son balosu sa
baha kadar sürmüş, samimi ve neşeli 

bir hava içinde geçmiştir. 

Bar rada bir maç 

Geçen tep'inde hapishaneden kaça
rak Suriyeye aavu9makla cezadan kur 
tulacağını sanan katil, yakalanarak 
Antebe getirilmiş bulunmaktadır. 

Afyonda 23 nisan bayramı parlak bir törenle kutlanmıttır. Resimler, de boru döıenmcsine başlanmıştır. Su 

Bafra, (Hususi) - Samsun H alk 
spor kulübü ile Bafra Gençler Birli ği 

arasında hususi bir futbol maçı yapıl· 

mıştır. 'Gençler Birliği 4 - 1 galib gel• 
miştir. neıeli 7avrulvmuzı ve törene aid bir İntibaı gö.tet"mektedir. ,ehre 13 kilometrelik bir mesafeden 
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Vakıa •'karpuz kabuğu .aya düımeden önce denize girilmez,, 
ama, deniz kenarında gezmenize de kinue •a çıkartmKUya? .•. 
Emprime krepten bir robun üzerine giyeceğiniz lacivert yünlü 
bir halil manto, hem çok flk durur, hem de etralınuaki dekora 
çok uygun düıer. 

GttzelliğÜıize makyajınıza 

itina ebnek klfi değil : 

Di.nlenmesin i de 
bilmek lazım ! 

Öğle sonu robu 

Siyah ve beyaz deıenli yünlü ku
rtıaıtan yapılmıı öğle .ona robu
""" yakcuında deriden garnitür 

vardır. Kemer ayni deriden 
yapılmıı fır 

..; -

Modem hayat o kadar külfetli ki. 
insan &abahtan aqama kadar fChria 
ifiyle uğnıf"""k, ayrJCa da ahhebJa.: 
rmı görerek lakırdı dinlemek. llo
nu~k, gülmek veya miltee.ir ol
mak lazım.- Onun için, bu ,artlar al
tında insan genç olsa, muntazam yme 
ve vücud çizgilerine sahih oll& bile. 
güzel olmak hemen hemen imklnarz. 

Fakat bütün bunların bir tek ça· 
resi var: Dinlenmesini bilmek. 1.ti
rahat, güzelliiiniz için en itinalı 
makiyajdan, en ioce ihtimamludan 
daha faydalıdır. Etrafınızdaki ka
dınlara ba·kınu: Hepsinin makiyaj
ları ve kuaf üderi mükemmel oldu
iu halde, hemen hepsinin yüzlerinin 
adaleleri gergin ve mütekallmir, 
hepainin alınlarında takuli bir 5iz· 
gi vardır ve hepsi, bir randeYuya 
geç kalan inaanlarm ainirli halini 
ta,ırlar. Sinirlerin bu daimi ıergin
liği, bu "kaybedilen çeyrek aaati tıe
Wi etmek'' enditeai onlan yer, 
bitirir. Binaenaleyh, güzellik için 
olduğu kadar aıhat için de, wtiramt 
1Ü%Umlu bir teydir. 

İstirahat "ke9eye. göre olduiu 
kadar, mizaca göre de deiifir. İdeal 
istirahat, Awupaıda artık büıkal 

diikklnları kadar taammUm etmİf o
lan bir güzellik eıwtitüaüne giderek 
yalnız güzelliğe maham bir dekor 
içinde kendisini tecrübeli bir kadı
nın mahir ellericıe tealim etmektir. 

Fakat bu herke.in bqaracağı bir 
i§ değil. Çünkü bWie böyle enatitil
ler yok. Bunların yokluğunu da Jr.o.. 
lay tarafından telifi ye bakahm: 
Banyoda on dakika kalmak, gibel 
bir dinlenme çareaidir. 

Şayet öğleden aonra eve yorgım 
dönmüşseniz, ak,ama da misafirleri
niz var veya misafirliğe gidecekse
niz, sonradan yarım aaat dinlenmek 
için vaktiniz yokaa banyo yapmayı
nız. Yapacağınız en iyi §ey, yüzünil· 

) _./ 

Banyo yapmak, en İ)'İ dinlenme ~aTuiJir 

1'1.:U S 

ı 

Kocanızla iyi 
geçinmek 

istiyorsanız .... 
Tamamen aamimi olmManız bile, 

yeni yaptudığı elbiseyi veya aaçla 
nıun biçimini takdir ediniz. 

"Şipnanlamiya bqliyoraun'' ya
hut, ''bu günlerde aıakala§tın" diye
cek yerde, onun lüzumlu rejimi ta
kip etmesi için kendisine yardım e. 
din. 

Yabancılarla beraber bulunduğu 
nuz a.ırada, onun fikirlerini cerhet
meyin ve f&yet onun gibi dii§ünmi
yonanız, kendi dütüncenizi aöyle
mek için yalnız kaldığınız zamanı 
bekleyin. 

Sabahleyin eve gelen gazetelere 
"haciz" koymayın. Bırakın, itine 
giderken onları okuaun ve akpm 
ıize getirsin. Avuaturyanın ilhakı
nı bir gün sonra öğrenirseniz her 
halde büyük bir zarar etmezsiniz 
değil mi ? 

Doğumunuzun, evlenmeniz yıl
dönümünü, münaa.ip bir fıraatta 
kendisine hatırlatın ki, hediye ge
tirmeği unuttuğu zaman ona çıkıt
manız ve kalbini kırmanız icab et
meain. 

Arkadqlariyle bulutmayı i.ate
diği anlar olursa ona ''balta" olma
yuı, bilikia ufak bir bqağrıaını ba.. 
hane ederek, erken yatacağınızı 
kendi~ine aöyleyin. 

Kaynananız evinize misafir gel
ae, bizzat yemek pitirmcğe kalka 
veya evinizin itlerine karıpa bile, 
bunun muvakkat olduğunu düfilne. 
rek, düdaklarınızdan tebeaaümü ek
aik etmeyin. 

Hasır ıapkalar ı 

Siyah htuırtlan yapılmıf olan bu 
ıapka, pembe renlıte hareli bir 

kurdele ile .üslenmİftİr 

Ba güz.el Keplin'in lıenarlan 
renkli Jantelden ve orta lıwm 
Ja mn renk haırdan yapdmqtu 

ze yallı bir krem ıilrüp bunun üze
rine de aıcak bir havlu ile komprea 
yaptıktan aonra, arka U.til yatmak
tır. Bunu yaptıktan 10 dakika aonra 
kendinizi tamamen dinlenmit hme
decebi11iz, cildin.iz güzeUetecek. 
;özlerinizdeki kızartı kaybolacaktır. 
Ayrıca, yüzilniizün adalelerine gü
zelce masaj yapmayı da ihmal etme· 
yiniz. 

Bqka dinlenme çareleri de var: 
Abbablarımdan biri, kendini yorgun 
veya bezgin hi•ettiği zaman hemen 
kuaförüne koıuyor ve dükklndan, 
tamamen aakin bir halde çıkıyor. Ba
zıları, aoluğu ainemada alıyorlar. 

Bazan çok acıklı filmler görüp ai
nirlerini büsbütün bozdukları da 
vaki. 

Daha bunun gibi birçok çareler u
yabilirim: Bir perka veya bir bah
çeye giderek etrafı, oynıyan çocuk
ları aeyretmek, yahud da güzel bir 
roman okumak. Fakat bütün bunla
rı yaparken dikkat edeceğiniz baflr
ca fCY· gerginlefen adalelerinize bi
raz dinlenme imüııı vermoktir. 

en pratik elbise TAYYÖR l Bahar 
. . 
ıçın 

~ 
~: 

·;. J 

llılı Pn/er baılatlı. Giintlüzleri mantolar ağır 
~eliyor. Onan isin Pzel bir parduü en mü
naib .lw..Jir. Tayyör de ıehir için pratiklik 

N lıullanqlı olmak gibi vaıllarını daima 
.rnulaalaa eJiyor 

··~ lmet,111 
l&mllt,_. 1Cn Emtitid sitMrİf a

tiSlyıesi i/Jıbabar w yaz •lbiae modelle
rini cab maD/rıenkre giydirerü daa
de11 itibaren t.fhir etzmye b&fl•mq-

Bayaalar'llı menkü beJıl«likleri; 

bir evelki mtfVsimd• bir çok para ve bir 
sürlJ •~le barcamnk yapıkmf olan 
tüvaletleri ya tekrar giyilebilir yapan 

veya ona moduı g~IDİf d•mğasım vu
ran yeni modelkr kiUflsmda Jı.agi b
dıa b~a dvymas l 

• 
Yal111s dantehka olaa f'I modelin 

arillitiae belums: Belki iginizcka 
.. Ahi ae gD•I, .mubdk.aııt Paris nya 
Viyana ımhnl., diy«:ıebi.nis •• Ha.,,r, 
brı dantel .,_r1i malıdır, ve emtitüaün 
talebeleri taraJıadaa hasırlaımuftır. 

Dia A.abranra eo pk bay•alvı, bu 
tünletia hç.ı ~.bcafım beabladrlar. 
Çı.brdılcları rahmr, onua ney. mal 
olduluau bilea haarlıyanlardaa biri
ne sorduk. GDkrek: "Bir misli fazla 
liat Yerdiler 1., dedi. Erhkkrln ku
lflı çıalura / 

• 
Brı Paris v.,. Viyam mod«lerioia 

iiıstüade kodoca Ye bakh bir miln 
dMDğuı var. llıi aebebten: Eneli 
bam maddeler, yani lmm&flu, garDi
tirlere lcadar yerli malıdır. Soara OIJ... 

ları hazırlı'y.nlar bizim lcızlerı11J1zdır. 

Dün enstitünün bu •rgisini geun 
bayanlar arasrnd• leadileri bunlar gi
bi gilse/ t#Jt<alttler diacü hdar ica
dın olaa/arıa 11epleriae diyı«elc yok
trı ... 

• 
Ve bepai e.mtitüdıe.a psel bi11er tab

lo hrp.,nda duyulan me~lilc N bay
raalılc hisleri araıada ~lctıl•r. Tabii 
baya/leriade bir silrü projelnle bera
ber ... H•psi canlı mankenler tiserin-
delci modelleri ıöyle bir fada kendi vü 
cudlarıada imif gibi gf>~n geçirdi
ler. 

Ve .mubalc.bk bahar ve yaz elbiatl~ 
rinin modellen·Di ~iler. 

DüııiiJ •rginin neticesi, bir çok 
talebe iiltünatomları ile .tiuleami~ 
olsa gerelctir. 

Erkelıleria kulalı '1111Mla 1-

t • 

ve raı modelleri 
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Kemiklerimiz, vazife ve hastahkları 
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Dün halkevinde ·enteresan 
bir konferans verildi 

B. Zeki Zeren konleran•ını verirken 

• 

Istanbul 
elektrik 
şirketinde 

(Başı 1. inci sayfada) 
tical etmedikleri görWdükçe bu hay
ranlık gitgide ıstıraba tahavvül etmit 
ve halkın haklı tikAyetleri başlamış· 

tır. Harb sonrasının ekonomik ve sos
yal icablarite imtiyaz esaslarını uzlaş
tırmak vaziyetinde kalan birçok mem
leketlerde Amme hizmetlerinin umumt 
ve hususi idarelerce doğrudan doğru • 
ya temini cereyanı yol almış, bu se
beble bazı memleketler imtiyaz muka
vele ve prtnamelerinin başlıca hü· 
kürnlerini tadil etmişler, diğer bazıla
rı imtiyazlı şirketlere belediyelerin, 
mahalli idarelerin veya hükümetin iş
tirakini temin eylemişler, bir takım· 
lan ise imtiyazlı şirketleri satın ala -
rak devlete veya belediyelere mal et -
mitlerdir. 

Osmanlı imparatorluğundan cum
huriyete intikal eden imtiyazlı şirket -
lerin hikayelerini bu sütunlarda kaç de
fa naklettik. Daha bir kaç gün evvel 
"halk hizmetinde yeni müesseseler" 
başlıklı yazımızda bunların hazin ma
ceralarından bir kaçını anlatırken baş
bakanmızın bu tirketler hakkındaki 
beyanatına istinad ederek prensipleri
miıi izaha çalıştık. 

:Nafıa Vekiletinin Uzcrlnde haHaai-
yetle durmakta olduğu ''İstanbul Tilrk 
Anonim Elektrik Şirketi'' de impara
torluktan mevrus imtiyazlı ıirketler

den biridir. Yazımızın batında bahset
tiğimiz iki haberi okuyunca, cumhuri
yet nafıası ile İstanbul elektrik tirketi 
arasındaki anlaımazlıkların kolayca 
halledilemiyeceğini dil§i.indüğUmilzü 
itiraf ederiz. Zira bu müzakerelerde bi
ri memleketin yUkaek menfaatlerini dü
şünen, ve diğeri elindeki imtiyazı itlet
tiği müddetçe azami kir yollarını ara
yan iki idare, yani iki zıd zihniyet kar
şı karııya bulunuyordu. Nafıa Veklleti 
halkın selamet ve emniyetini göz önUne 
getirerek tesisatın ikmalini, latanbul 
şehrinin ekonomik ve endilıtriyel ihti
yaçlarını dikkate alarak santralın ve ıc
bekenin tevsi ve ıslahını, kısaca prtna
menin şirkete tahmil ettiği vecibelerin 
eksiksiz ifasını isterken şirket, buna 
ka11r, imtiyaz mukavelelerinin hi.ikilm
lerini daima kendi lehine tefsir etmek, 
ivicaclı yollardan giderek bu hiikilm
lerden en büyük istifadeyi temin et
mek çarelerini aramış, kısaca impara
torluk imtiyazlı ~irketi kalmakta ısrar 
etmiştir. 

Vaziyet böyle olduğuna göre İstan
bul elektrik şirketi de, diğer bir çok 
benzerleri hakkında yapıldığı gibi, mu
kavele ve şartnamelerin hilkilmete ver
diği haklara ve cumhuriyet hlikümeti -
nin hiç bir zaman ayrılmadığı adilet 
prensiplerine istinad edilerek tasfiye 
edilecek olursa İstanbul halkı derin bir 
nefes almış olacaktır. Bu kanaattedir 
ki hUkQmetten bu hususta acele ted -
birler beklemekte kendimizi haklı gö-
rüyoruz. 

N.B. 

Sovyetler blrllllnde 
yeni tevkifler 
(Baıı ı. inci sayfada) 

Kont "K" papazların günah çıkarır
ken öğrettikleri malQmatı yabancı mem 
leketlere bildirdiğini itiraf eylemiıtir. 

Gene bu gazeteye göre, eski millk 
sahiplerinden Protassof, Harbin'de bu
lunan bir suç ortağı vasıtasiyle Japon
ya hesabına casusluk yaptığını, bundan 
başka, Sovyetler Birliğinde iıçilerin ha 
yat ve vaziyeti hakkında yanlış haber
ler verdiğini ve bütün bu malQmatı 

vermek için incilin metninden istifade 
etmif olduğunu itiraf eylemiftir. 

ln~li:z elt;i8inin pro~sto8u 
Moskova, 25 (A.A.) - Casusluk su

cund::ın dolayı tevkif .. dilen ve geçen a
ğustostaı beri hala f:"'rbest bırakılım -

C. H. Partisinin tensib ve Ankara 
Halkevi Dil, Tarih, Edebiyat komite
sinin organize ettiği seri konferans
lardan olmak Uzere lıtanbul ilniver
sitesi anatomi enstitüsü doçenti ope
ratör Zeki Zeren (kemiklerimiz, va
zifeleri ve hastalıkları) mevzulu kon
reransını dün Halkevinde saat 18 de 
kalabalık dinleyiciler önünde vermiş
dir. Bu konferansta Ziraat Enstitüsü 
anatomi hocası profesör Hans Rich -
ter ile birçok doktorlar hazrr bulun
muşlardır. 

Konferansçı önce normal kemikler
den bahsetmiş ve kemiklerin yeni do
ğanlarda, bill.Uğda, kihil ve ihtiyar
lardaki 9ekillerini ve kemikleşmeyi 
anlatmıştır. İakeletin önce kıkırdak 
halinde iken nasıl kemikleştiğini ve 
bu iş üzerine her yafta kamçılayıcı 
tesir yapan milnebbihleri izah etmiş 
güneşten, temiz havadan, vitaminler
den ve bilhaasa ıpordan bahsettikten 
sonra asrımızdaki spor telakkisiyle, 
hekimlik ve ıthat bakımından spor
dan anlatılması Hizımgelen manayı 
mukayese etmiş sporun, vUcud maki
nesini çalıştıran sistemler üzerine 
miisbct tesir etmesi için onu yapan 
şahsın vücuduna zarar vermemesi İ
cab ettiğinde ısrar etmiştir. Her vü
cudun profesyonel oyunculuğa, re
kor kırmağa hatta futbol oynamağa 
müsaid olmadığını, yapılacak: ı.porun 
cinsini ayırırken vücud sistemlerinin 
durumunun göz önünde bulundurul
masınr söylemiştir. 

Yetitme çağında iskeletin kuvvet
lenmesi ve bUyümeıinde, vUc;udun 
gürbüzleşmesinde mühim tesirler ya
pan klasik beden terbiyesi, atletizm 
kıf ve su sporları, binicilik, teni , 
basketbol, voleybol ve futbol gibi 
muhtelif sporları geliıi (Uzel intihab 
etmenin ve yapmanın phıt ve umumi 
bakımdan faydalı olamıyıcatı ve me
ıell ciierlerl veya kalbi zayıf olan 
bir gencin futbol antrenmanları yap
maıının doğru olamıyacatınr, bu gi
bi sporların oyuncunun teneffUı ıia
ıinin, kalb kuvvetinin ve kan mikda
riyle ıinir sisteminin her uman mu
ayenesi, ağırlığının ve boyun dalma 
ölçiilmcıi icab ettiğini, aksi takdirde 
kendi ııhati ve takımı için faydalı 
neticeler alınamıyacağını ve hatta is
keletin bUyUmeıl Uzerine akıl teıir 

icra edeceğini, kendisini bodur ve kav 
ruk bırakacağını, yaptığı veya yapa
cağı spora vUcudu mUsaid ve müte
hammil olmıyanların hafif ve çok yo
rucu olnııyan sporla meşgul olmaları 
lUzumunu ileri sünnU' ve yeni neslin 
bünyesini korumak i9inde mesuliyetli 
olan ana ve babalarla, mürebbilerin, 
öfretmen ve antrenörlerin dikkatleri
ni bu noktaya çekmi,tir. 

Bundan sonra konferansçı, iıkelet
le boyun alikasını ve yaıla boyun bü
yüme nisbetlerini mukayese etmittir. 
İskeletin ve dolayısiyle boyun büyü
mesinde iç ifrazlı bezlerin ilgisini an 
latmıf ve cücelikle dev cüsselikten 
bahıetmi9, 17 yaıında olduğu halde 
2 metre ıs santim boyu olan Bilecik
li Omerin resmini göstermit ve dev 
cüsaeliliğin sebeblerini anlatarak 0-
merin 25 yaşına kadar daha büyüye
ceğini söylemiştir. 

Mevzuun diğer k:smmı kemiklerin 
vazifelerine ve hastalıklarına hasre
derek raıizmden, kemik veremlerin
den kırık ve çıkıklardan ve kemik ur
larmdan bahseden konferansçı dinle
yicilr üzerinde derin bir alllka uyan
dıran mevzuunu çok canlı olarak an
latmıt ve y&nında getirdiği planşlarla 
çocuk, genç ve ihtiyarlara aid birçok 
kemikleri konferans esnaaında göster
mittir. 

yan ingiliz tebaasından Roz Kohen hak
kında te§ebbüste bulunan ingiliz elçisi 
4-7-1937 tarihli anlaşmanın Sovyetler 
Birliği hükümetince yanlış anlaşıldığı
nı söyliyerek keyfiyeti Litvinof nez
dinde proteıto etmi§tir. Bu anlaıma mu 
cibince Sovyet hükümeti ingiliz tebaa
sından biri tevkif edildiği zaman bunu 
İngiltereye bildirmeği kabul etmiı1tir. 

İngiliz elçisi hlikümetinin Sovyet -
lerin bu hareketini vahim telakki etti -
ğini ve enternasyonal nezaket kaidele
rine yapılan tecavüzler devam ettiği 
takdirde bu ha1in ingiliz - Sovyet mli -
nasel•· ·terini ihlal edeceği kanaatinde 
bulu · ğunu Litvino!'a söylemiıtir. 

Başbakanımız ve Dr. Aras Zelzele 
Atinaya hareket ettiler bölgesinde 
Türk • Elen anlaşması yann imzalanıyor 
latanbul, 25 (Telefonla) - Baş.bakanımız B. Celal Bayar bu

gün saat 16 da C. H. P. İstanbul vilayet merkezine gelmiş ve ya· 
rım saat kadar meşgul olmuştur. Başbakanımız bu müddet zar
fında lstanbulda bulunan Ekonomi Bakammız B. Şakir Keıebir'le 
vali ve belediye reisi B. Muhiddin Üatündağ'ı ve Trakya Umumi 
Müfettİ§İ general Kazım Dirik'i kabul etmittir. B. Celal Bayar 
B. Üstündağ'dan 1stanbulda et meselesi hakkında alınan tedbir
ler hakkında izahat almı§tır. 

lst.anbuldan hareket 
Baş-bakanımız beraberinde Dış İşle

ri Bakanımız doktor Tevfik Rüştil 
Aras ve diğer maiyet erkanı olduğu hal 
de saat 23.30 da kalkan hususi trenle 
Atinaya müteveccihen şehrimizden 
ayrılmıştır. B. Celal Bayar Sirkeci 
garında gchrimizde bulunan mebus
lar, İstanbul vali ve komutanı, ban
kalar ve diğer müesseseler direktör
leri ve kalabalık bir halk kütlesi ta
rafından uğurlanmış ve tren hareket 
ederken hararetle alkışlanmıştır. 
Başta bando olmak üzere bir kıta 

asker ve bir polis müfrezesi Başba
kanımıza selam resmini ifa etmiştir. 

B<ı§bakammızın Aıina ajansı 
mu lıabirine beyanatı 

Başvekil Bay Celal Bayar, Atina 
ajansının hususi muhabirini kabul e
derek a9ağ1daki beyanatta bulunmuş
tur: 
"- Yunanistana bir kere daha git

mekten mUtevellit sevincimi söyler
ken size yeni hiç bir şey öğretmiş ol
mıyorum. Bu kadar tabii olan bir his
si teyide lüzum var mı? Türk mille
tinin kardeşlik selamını ve dostluk 
rehinesini götiirmek vazifesiyle mü
kellef olan müttefik memleket mü
messillerine elen milletinin göster
mek itiyadında bulunduğu kendili
ğinden ve çok içten gelen pek derin 
ve heyecan verici hüsnü kabulü daha 
evvel gönnüş ve takdir etmiş olmak 
fCrefine nail bulunuyorum. 

DoMluk binasının yeni ıtı~ı 
Fakat bu defa iki türlü sevinç his

setmekteyim. Zira mukayese kabul 
etmez bir surette sağlam olan türk -
elen dostluğu binasına bir taş hem de 
büyük bir taf - daha götürmeye davet 
edildim. Münasebetlerimi.in esasını 
teşkil eden bu çok dinamik dostluk 
balkan antantı çerçevesi dairesinde 
bir ittifaka milnkalib olmuştur. Hat
ta, bu dostluğun zamanın yardımiyle 
iki Balkan ve Akdeniz memleketinin 
moral birliğine doğru istihale etmesi 
mukadderdir. Bu iki memleket, coğ· 
rafi vaziyetleri itibariyle olduğu gibi 
sakinlerinin karşılıklı arzuları itiba
riyle de, biribirinin tabii imtidadları 
olarak telakki edilmelidir. 

En mesud politil~ teşekkiil 
Avrupanın böyle bir bölgesinde ya

şıyoruz ki, barışın menfaati ile bir 
bütlin teşkil eden menfaatlerini ta
mamen müdrik bulunan dört müttefik 
memleket en mesud bir politik te
şekkülü başarmasını bildiler. Bu te
şekküle dahil olan memleketlerin her 
biri, harice karşı tam bir istiklal mu
hafaza etmekle beraber, hakikatte ta
rihin kendilerine tevdi ettiği vazife
yi ikmal için biribirlerini karşılıklı 

olarak tamamlamaktadırlar. Bu işde, 
bu memleketlerin hilkUmetleri için 
milletlerinin tabii temayüllerinden 
mülhem olmak kafi gelmiştir. 

Atinada ikametimiz münaseb.:tiyi:: 
Majeste elen kıratına derin tazimle
rimizi şahsen arzetmek ve elen hükü
metinin mümtaz şefi aziz dostumuz 
Başvekil Metaksası - bu sefer bizzat 
kendi memleketinde - tekrar selamla
mak benim için ve dostum doktor A
ras için pek büyük bir şeref olacak-
tır .,, 

Atina ziycırctirıin prouramı 
Başbakanımızın hususi treni Ati

naya çar§amba saat ıo da muvasalat 
edecek ve Atina garında resmi tören -
le karşılanacaktır. 

Saat 11 de başbaknnnız majeste kı -
ral Jorj tarafından kabul olunacak, 
11,30 da da hariciye nezareti binasın -
da general Metaksas ziyaret edilecek
tir. 12.30 da general Metaksas B. Celal 
Bayar'ın ziyretini iade edecektir. 

13,30 da Türkiye elçiliğine gidile -
cek ve öğle yemeği hususi olarak ye
necektir. Öğleden sonra 16 - 17 arasın
da yunan hariciye nezareti binasında, 
Ankarada parafe edilmiş olan Türki
ye - Yunanistan anlaşması imzlanacak
tır. Akşam yunan hUkUmeti BUyük 
Britanya otelinde başbakanımız ve Dr. 
Aras şereflerine bir akşam ziyafeti ve
recek ve bu ziyafeti bir suvare takib e
decektir. 
Perşembe günU saat 11 de ba§baka

nımız Atina meçhul asker abidesine 
bir çelenk koyacaktır. Aynı gün saat 
18 de Maraton gölünde şereflerine bir 
çay ziyafeti verilecektir. 18,30 da türk 
elçisi B. R. Eşref Unaydırun ve:diği zi
yafette bulunulacaktır. Bu ziyafeti bir 
suvare takib edecektir. 

Cuma günü yunan hükUmeti Sir
yon burnunda başbakanımız şerefine 

Türk gazetecileri 
Atina yolunda 

Bcışbakanın seyaluıtini takib 
eden yazı işleri miidürümii~ 
ılliimtaz Faik Fenik Mlgrafla 
bildiriyor : 

S•lô.nik, :Z5 - Türk ,a.-t•cileri, 
dost &1e müttefik yunan toprakların
da nyahatl•rİn• de&1am •derk•n her 
taraftan kardeıçe bir iyi kabul llÖr -
mektedirler. Bütün arkadaılar, se
ycıhatimiain daha ilk saatlerinde çok 
iyi intıbalar tatıyor11:.ı. 

Pityon &1• D•d•aiaç İ•ta•yonlarm
da kaldıiımı:.ı lu•a müddetlerde bizi 
karıılamak için toplanmı§ ola.n dost 
memlek•t m••l•kdaılarından büyÜk 
bir nezak•t V• mi•afirpcr&1crlik 11ör
dük. Bütün flÜ"rgôh bo0tunca 11enç
lik teıkilahna mcnsub miimeHiller 
tarafından karıılandık. Scre2 uta& -
yonunda bizi Selônik bcuın dircktör
liiiü erkanı karııladı. 

Selanik 11arında da türk kon•olosu 
Bay Karabuğday &1• Selanik 11caete
cileri tarafından karıılandık. Sela -
nikte meslekdaılarımız türk 11a:Hte
cileri ıercfine bir aiyaf et tcrtib etti 4 

ler. Yol boyunca bütün ista•yonlar 
ve bilhaaıa Sclônik garı türlr ve yu
nan bayraklarile ıüslenmiıtir. Halk 
başbaknımızı karıılamak için istcu -
yona dökülmüı, h11•u•i tr•ni bclıle
melıtedir. 

Atina büyülı elçimiıı B. Ruıen Eı -
rel Ona,ydın u. Yunanİ•tan hariciye 
ncaaretinin baıbakanımusa mihman
dar olaralı tayin ettiii zatlar h11•usi 
treni lıarıılamalr ü.-re Pityon'a ha-

. 'r. - • • F nilı 

bir öğle ziyafeti tertib et.mittir. Aynı 
gUn öğleden ıonra Atina mUzeleri ge
zilecek ve akıam yemeği ıerbcst ola -
rak yenecektir. 10,30 da baıbakanımız 
ve Dr. Araa Atina kırat tiyatroıunda 
verilecek olan temsılde hazır buluna -
caklardır 

Cumartesi günU ö~leden cvel ıer
best olarak şehrin arzu edilen yerleri 
,ezilecektir .Elen başbakanı general 
Metakuı cumarteıi günü evinde husu
si bir öğle yemeği verecektir. Cumar -
tesi günü saat 19 da hususi bir trenle 
Atinadan hareket edilecektir. 

Batbakanımız B. Celll Bayar ve dış 
itleri bakanımız doktor Tevfik RUttli 
Aras Atinadan dönüılerinde bir müd
det Selanikte kalarak Atatürk'Un ta -
rihi evlerini gezeceklerdir 

Yunan kırahnm isim gunu 
Atina, 25 (A.A.) - Kıratın isim gU

nU mUnaaebetiyle Atina ve diğer bü
tün yunan fChirleri donanmıttrr. Kırat 
dini bir Ayinde hazır bulunduktan son
ra resmi tahsiyetlr tebriklerini arzet
mişlerdir. Kıral dini iyine giderken 
hararetle alkı9lanmıftır. 

Kamutayın 

toplantısında 
(Başı . inci sayfada) 

konulmuştur. 

Kanunun görüşülmesi sırasında 

söz alan Bay Mazhar Müfid Kansu 
(Denizli) yıkılan evlerin sayısı dikka
te alınırsa yapılan yardımın az oldu
ğuna işaret ederek bu paranın zarara 
karşı kafi gelip gelmiyeceğini sormuş
tur. 

Dahiliye Vekili Bay Şükrü Kaya, 
şu cevabı venni~tir : 

"-Bu, ilk yardımdır. İhtiyaç mik-
tarı tahakkuk ettikten M>nra hükümet 
kendisine düşen vazifeyi yapacaktır. 
Arkadaşımız, arkadatlarımız ve mille
timiz de görecektir ki, ihtiyaç kar9ıla
nacaktır.,, 

Bu ihtiyacın timdiden tayin edile
rek ona göre tahsi1at alınmasının daha 
muvafık olacağı hakkında ileri sürü
len mütalealara cevab olarak dahiliye 
vekilimiz "Kızılay tetkilatı var kuv
vetiyle zelzele &abasında çalıtmakı.
dır. İhtiyaç henüz tesbit edilmiş de
ğildir. Tahakkuk ettiği vakit hükümet 
büyük meclisten liznn gelen tahsisatıi 
isteyecektir.,, 

Bu izahlardan 60nra proje kabul e
dilmiştir. 

(Başı 1. inci sayfada) 
rültUlerl.yle devam etti. Binalarda ye
ni huarlar vardır. Köfker ve civarı 
köylerde aarııntılar devam ediyor.,, 
Diğer taraftan diln meteoroloji ge

nel direktörlUğU ıimal iıtasyonu saat 
17 .30 da hafif bir zelzele kaydetmiı
tir. Meteorolojinin merkez baroğrafla
rı bu zelzeleyl kaydetmemiılerdir. 

Son rakamlar : 
Şimdiye kadar gelen en eon malQma

ta göre Ankara vilayetinin 9erefli 
Koçhisar kazası hariç olmak üzere tes 
bit edilen vaziyete göre 157 kiti ölmüı 
101 kiti yaralanmı9tır. Hayvan kaybı 
1662 dir. Yıkılan evlerin sayısı 3245, 
tamir edilemiyecek derecede harab o
lan ev eayı11 1145, çatlamıt olan evle
rin sayııı da 2345 dir. 
Aldıfımız son maHlmatı aıruiy

le yazıyoruz : 

Köıker mınt.akası : 
Şimdiye kadar Köşker mıntakaaında 

122 ölU, 81 yaralı teabit edilmiştir. Ya
ralılardan 30 tanesi teciavı edilerek 
köylerine dönmü9ler ve bir yaralı has
tanede ölmU9tUr. 

Kötker mıntakaıında 1339 ev tama
men, 55 ev kısmen ve tehlikeli surette 
hara:b olmu9, 105 ev fazla çatla.ını9, 303 
hayvan ölmüttür. 
Şimdiye kadar Ankaradan ve Kır9e

hirden gönderilen çadırlar Kötker 
köylülerine dağıtılmış ise de, yetme
miş ve tehrimizden yeniden çadır iı
tenmi~tir. 
Halkın bufdayının çökUntU altında 

kalmı~ olmaaı, değirmenlerin zelzele
den harab bir hale gelmesi iaşe itini 
güçle)>tiımiştir. Bu vaziyeti göz önü
ne alan baş müfettiş B. Ali Server ek
mek dağıtılmasının iyi bir şekilde ya
pılmuını temin etmiş ve en ziyade 
muhtaç olan köyltilerin tesbitine baş
lanmıştır. Bu suretle açıkta kalan köy
lülerimizin uzun mUcklet illlelerinin 
temini mümkUn olacaktır. 

Kırşehir merkez kaza..1' 
mıntalw.<u: 
Kır.şehrin merkez nahiyesindeki 36 

köyde 306 ev tamamen, 385 ev kıs

men harab olmuş, 870 ev de çatlamış
tır. 2 ölü, 6 yaralı vardır. Hayvan za
yiatı 72 dir. 

Kırşehrin merkezinde 9 ev tamamen 
30 ev kısmen yıkılmıştır. 365 ev çatla
mıŞ.tır. Orta. mekteb ile Gazi ilk mek
tebi içine airilemiyecek derecede ha
sara uğramıştır. 
Yukarı Hamurluda 50 evin divarı 

çatlamıftır. Halk korkudan dı9arda 

barınmaktadır. Aşağı Hamurluda da 
70 hane oturulaımıyacak derece ve 
yirmi ev de hq.fif surette sakatlanrnıt· 
bir kiti ölerek üç kiti yaralanmıştır. 

Bu köye yalnız on çadır verilmiş, 

cuma gününden itibaren de ekmek da
ğıtılmasına ba,ıanmıttır. 

Pekmezci köyünün biltUn evleri o
turulamryacak bir hale gelmittir. Nü
fus kaybı yoktur ve köylüye dört gUn
dilr ekmek tevziine ba,lanmıştır. 

Merkez kazasında harab olan değir
menler tamir edilmiı ve işlemeğe baş
lamıttır. Hasara uğra.mıyan buğday 
kuyuları açılarak buğdaylar değirmen 
!ere sevkedilerek açlık tehlikesinin ö
nU alınmı!tır. 

ta,e işinin yerinde temini daha uçu
za mal olduğundan Kırfehir v!liliği 
fevka15de muhtaç halka para vererek 
yardıma başlamıştır. 

Çiçekdağı mıntakası : 
Çiçekdağ kazasının garb kısımları 

Köşker mıntakası kadar hasara uğra
mıttır. Kaymakamlık Keıkin kaza
sından 400 kazma ve kürek istemi,tir. 
Çiçekdağı çevreeinde vaziyetin tes

bitine devam olunmaktadır. Şimdiye 
kadar etraflı malQmat almak mümkün 
olmamıştır. 

Şimdiye kadar tesbit olunan vaziye
te göre bu kazada 21 ölü ve 7 yaralı 
teıbit edilmittir. Hayvan kaybı 1108 
dir. 

Villiyet ve kaymakamlxk bir taraf
tan hasarı teıbitle diğer taraftan da 
köylünün iaşesiyle uğraşmaktadır. De 
ğirmenlerin ısl!hına çalışılmakta ve 
Çiçekdağ merkezinden köylülere ek
mek gönderilmektedir. lç bakanlık ta
rafından gönderilen müfettişler bu 
mıntakayı görmeğe gitmişlerdir. 

Avanos imzası nıınıakasında : 
Avanosun bet köyünde 20 ev yıkıl

mıştır. 1 çocuk ölmüttür. Bu mıntaka
dan henüz tamamlayıcı ma!fımat alın
mamıştır. 

Taman nalıi)·esi mıntakasmda: 
Bu mıntakada tesbit olunan son va

ziyete göre 87 ev tamamen yıkılmış 

803 evde çatlaklar tesbit olunmuştur. 
Şimdiye kadar bu nahiyede insan ve 

hayvan kaybı tesbit olunmamıştır. 

Ankarcmm Keskin kazasında: 
Şimdiye kadar gelen son malilmata 

göre Keskin kazasının 23 köyünde 
410 ev tamamen, 591 ev de tamir edile
miyecek derecede yıkılmıştır. 

İkisi erkek, ikisi kadın olmak üze
re 4 ölü, 2 si ağır 5 i hafif olmak üzere 
7 yaralı tesbit olunmuştur. Hayvan 
kaybı 172 dir. Kıhaçöz:ü üzrinde bir 
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iç bakanımızın 
teşekkürü 

(Başı ı. inci sayfada) 

crya iftirlk telgrafları gelmektedir. 
Hepimiz birimiz için diyen milli !iiarı
mreın bu yüksek tahassüs ve tezahürü
nü 1Dkranla karşılarken zarara uğra
yan vatandaşlarımızın ihtiyaçfarrna 
yardım olmak üzere her tarafta kendi
liğinden alınan teşebbüslerle toplan
makta olan ianelerin Kızılay genel 
merkezine gönderilmek üzere mahal
lin Kızılay şubelerine verilmesini de 
rica ederim. 

Her felaket ve kazalarda olduğu gi
bi Kızılay genel merkezinin bu defa 
da bütan te§ldlltını seferber ederek 
f eliketzedelerin imdadına koştuğunu 
teşekkürlerlıe arzederim.,, 

Vatandaşların 
yardımları 

deva~1-ediyor 
Türkiye Kızılay Cemiyeti 

Genel Merkezinden: 

Yer aarsıntıamdan fel~te uğra-

yan vatandqlarımıza yardım yapıl-

mak üzere atağıda isimleri ve adresle-
ri yazılı zevat tarafından hizalarında 

yazılı paralar veznemize yatırılmış-
tır. Bu hayır aever zevata gerek cemi
yetimiz, gerek felfil<etze<leler aıdına 

teşekkürlerimizi sunarız. S 
Nevtchir ham sahibleri BB. Baha - hinl 

eddin ve Mıuıtafa 20 lira vermişlerdir. tiş 
Bu hamiyetli vatandatlar, isimleri a - ti.im 
ıağıda yazılı olanlardan şu mikdar pa- göz 
ra toplamışlardır: P 

S lira erzurumlu Bay Dursundan. la sı 
5 lira kahveci kırtehirli Bay Ahmed - llild 
den, S lira akşehirli Bay Mustafadan, ~abe 
2 lira kahveci Bay Mehmedden, 2 lira 
elbiseci Bay Aliden, 1 lira bakkal Mus lı:itd 
tafa Kuruçaydan, 1 lira elbiseci Bay Sük 
Aliden, 1 lira elbiseci lsrailden, 1 lira den 
elbiseci Ahiyezardan, 1 lira bakkal düğ 
Mehmed Bozkurt'dan, 1 lira aşçı Bay taçlı 
Merdandan, bir lira Bay Hüseyin- er .. 
den, 1 lira halıcı Mustafa Ertugrul- O 
dan, 1 lira yağcı Baloğlundan, 1 lira ~ıra 
emniyet hanı müsteciri Bay Nuriden, ~.örü 
ı lira bakkal Bay Aliden, 3 lira Hay - flnd 
mana oteli müsteciri Bay zühtü'den, ~e 
1 lira elbiseci Bay Ahmed ve Akif, 1 faur 
lira 50 kuruş Hasan Kasımdan, 1 lira kıra! 
Kavaf Bay Askerden, 2 lira Kırşehir kıpt 
hanı sahibi Bay Halimden, 5 lira Kır- kada 
ş hir hcmı sa ifü ustafa G v n e , 
1 lira Mahmud Taş.ağıldan, 2 lira niğ • lnüt 
deli Yakubdan, 1 lira Faikten, 1 lira kışlf! 
yağcı Aşirden almışlardır. hiç s 

47 vatandq 20 - 50 kuruı arasında tazi 
yardımda bulunmu§tur. Gazi Terbiye Rı 
enatiti.iıü B seksiyonu talebeleri 20.15; raca 
Bayan Afife 10, Ankara birinci noteri ~~r 
B. Retid Tameraoy 20, birinci noterde ~r 
kırıehirli B. Ali Riza 4, birinci noter ~rş 
memurları tarafından 6, diyanet işleri ~0rd 
reiıi B. Rifat Börekçi elli, Vehbi Koç :N 
ticarethanesi memurları 12 lira 80 ku - ll b 
ruı vermiılerdir. ~.ra1 

Dünkü liıte yekQnu 211 lira SO ku- ~ze 
ruttur. Evvelki günkü liste yekCinu o- alk 
lan 6632 lira 90 kuruıla beraber bu mile- ~~ler 
dar 6844 lira 40 kuruıu bulmuştur. 1

ltta 
Al 

ıl1 uğlada yardım tedbirleri kir. S 
heh· 

Muğla, 25 (A.A.) - Parti ve Kızıl- ~a§ı' 
ayın tetcbbilsü ile öğleden sonra sine- takt 
ma binasında Muğlalılar tarafından nanıy 
bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantı- :alın 
da Kırtehir fellikctzedeleri hakknıda c y· 
görütUlmüı ve hatipler felaketi teba- Bi 
rUz ettirerek halkı yardıma çağırmış- ~erd 
tardır. Bunun için hemen bir komis- lhold 
yon kurulmuı ve teşebbüsata bqlan- lları 
mııtır. ~c k 

llics1ı 
•ahn 

fela· '.ltat i 
Yle 
l<.ı 

iği 

Konya' da 

Konya, 25, (A.A.) - Zelzele 
kctzedelerine ilk yardım olarak Kon• 
yadan bugün 1500 lira gönderilmiş
tir. Tebcrrüat devam ediyor. 

'l'ı 
lr 6 

~Ol 
köprü ile iki değirmenin de harab ol- lıor~ 
duğu anlafılmı,ıır. lılış t 

Keskin kızılay kurumu felaketzede· lırıca 
lere 100 çadır göndermiştir. lltı a 

Memnuniyetle haber aldığımıza gö· il. te 
re Milli müdafaa bakanlığı zelzele l<.ı 
mmtakasmdaki askerlere izin verilme• Qoıa 
sini ve askere gideceklerin tecilini ka• ~la ş 
bul etmiştir. llıtiy 

l b l adha . d.. lcrdi 
11ıan u rm nesı orı ~ild · 

:zebele kaydetti ?ıc kı. 
f.:)J 

İstanbul, 25 (A.A.) - İstanbul ra' ti er 
sathaneıinden : 11 c d 

24 Nisan saat 9 dan, 25 nisan saat e ka 
9 za kadar dört zelzele kayde<lilmif llUl<.ı 
tir. Birinci ve ikinci zelzele nisanııt ile h. 
yirmi dördüncü günü saat 15 i 12 daki' ti.~~·gı 
ka 48 saniye ve saat 23 ü 19 dakika 19 İi~~. 
saniye geçe, üçüncü ve dördüncü zel• e~~ 
zeleler de 25 nisan günü saat beşi 4ı Ş: 
dakika 53 saniye ve saat dokuzu 30 da' d 
kika 41 saniye geçe vukua gelmiş .,e 'Orı a 
bunların hepsinin merkez üssünün soıı 0 : 

vukua gelen zelzele mıntakasında ol• ~ 
duğu tnbiıt edilmiJtir. ı 
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Yazan: Muallii seaen 

Salon dolmuş, localarda küçük dür-ı mış, basık tavanlı bir barda dönüyor
aha - binler tuvalet tetkiklerine çoktan gi- du. Kollarının arasında ipek kadar yu

erdfr. rişmişlcrdi. Bu akşam tiyatroda teha- muşak, güzel vücutlu bir kadın var
ri a - tüın denecek derecede bir kalabalık ı dr .. Hafif, tatlı bir sesle şarkılar mı-

ar pa- göze batıyordu.. nldanıyordu. İkisi de sarhoştular. Sev 
Perdenin açılmasına beş dakika ka- gi onları içenlerden daha coşkun bir 

ndan, la sıcak, buğulu havaya bir fısıltı ser- hale getirmişti .. 
med - İldi: "Kıral geliyor .. Kıraliçe ile be- Kıral, o vakit henüz bir üniversite 
adan, aber ... ,, talebesi idi. Arkadaşlariyle beraber, 
2 lira Loca koltukları biraz daha öne çe- kaçamak geldiği bu bar, ona en muh-
1 Mus kildi. Genç kadınlar tuvaletlerini kü- teşem saraylardan daha güzel ve oba
i Bay Çtik el aynalarında bir kere daha göz- lık vücudlu kadın en şuh prensesler
! lira ıden geçirdiler. Erkekler caketlerinin den, en nefis konteslerden daha asil 
akkal <liiğmelerini yokladılar. Şişman, beyaz görünürdü. Ne yazık ki kanunu gönü
ı Bay 'Saçlı madamlar gözlüklerini düzeltti- le uyduramadılar. İhtiyar bir kanuna 
eyin- aet.. taze bir gönül feda ettiler .. 

grul- Orta locanın yaldızlı kapısı açxldı. 
1 lira krraliçe ve kıral koltuklarının önünde 
iden, göründüler, Halk, onları evlendikle-

2" Hay - inden sonra ilk defa yan yana bu muh-
.. den, te~em tiyatro locasında görüyordu. 
if, 1 ıaütün kadınlar kırala ve bütün erkek 
1 lira kıraliçey.e bakıyorlardı. Her ikisi de 
şehıir l{ıpta edilecek kadar güzeldiler .. Ve o-
Kır- kadar da genstiler .• 

moe • !Otat, muntazam ranmış saçları, 
niğ - ll:ıütehakkim olduğu kadar da tatlı ba

l lira kışl<!rı, siyah caketinin sol yakasında 
hiç solmayan beyaz krizantemiyle çok 

sında Cazipti. 
rbiye kıraliçe, bütün kadınları kıskandı-
0.15; .tacak ve bütün erkekleri çekecek ka
oteri ~~r nefisti. Üzerinde yeşil dantelden 
terde ~ ır elbise vardı. Hased d<Mu bakışlar 
noter flta.rşısında mütebessim ve asil, duru
işleri Yordu. 
Koç t-1 e kadar gıpta edilecek bir mah!Uk-

0 ku - , u bunlar .. Çok genç ve çok güzel bir 
<~:alın karısı olmak .. Çok genç ve çok 

O ku- ~Uzel bir prensesin kocası buluıunak .. 
nu o- ~alkın yüzünde onlara aid saadetin 
mik:- ;~leri dolaşıyordu. Sanki bu bahtiyar-

r. 1kta onların da bir hissesi vardı. 
• ~ A.l kadife perdeler yavaş yavaş açıl-

n 1· Sahne, muhteşem dekorlariyle bir 
Kızıl- ~Chir kenarını gösteriyordu .. On sekiz 

. a§larmda bir kız yumuşak bir salın-
sıne- .takta h d ~ . . il ne re ogru uçuyor, mıyor, s~l-
ından anıyor .. TatlI, içe işleyen derin bit ses 
lantı- ~illıncağın ahengine uymuş, perde per
knıda c Yükselip alçalıyordu. 

1 teba- ~ nirden sanki sahne dekorlariyle, 
mn~ş· ~tdeleriyle, şahsılariyle silindi .. Kay
omıs- ltı ldu. Kıraliçe ,ağaçlık bir nehir ke
Cl§lan- <lrında geçen ilk gençlik günlerine 

ze kıral boğucu, basık bir barın tatlı 
11 
esli esmer kadınına döndü.. İkisi de 
~ilhneye derin bir dikkatle bakıyor fa-

fela·~t ikisi de görmüyor, büsbütün başka 
Kon- Yler düşünüyorlardı. 
iş- İ'~ıralise, ilk gençlik günlerinin geç

&ı bir nehir kenarında dolaşıyordu. 
. l'1pkı bu sahnedeki salıncağa benzer 
ır Salıncak içine uzanmış iki kuvvetli 

ab ol- Y 01 tarafından dereye doğru fzrlatılı
Otdu. İnce çığlıklara henüz kalınlaş-

zede" ı1
1ş taze bir erkek sesi karışıyor .. Sa

lu?lcak her gelişte bu iki kuvvetli ko
a gö· ta l'l arasında bir müddet duruyor .. Son

elzele ~ekrar dereye doğru acıhyordu .. 
ilme• tloı ıraliçe ensesinde sert bir ndesin bi ka• 1aştığını duyarak ürperdi .. Belinde 

ih/Şan iki kuvvetli eli iter gibi gayri 
le ı~ari ellerini indirdi.. Ne güzel gün 

~rt ~i~d~ onlar .. O vakit o bir kıraliçe de-
1\e ~ı .. Sadece. bir küçük kızdı .. Fakat 
ı:ıı ad~r bahtıyardı. Salıncağını iten 

r
l ra' tle er ~:r kırata aid değildi. Bir prense 

l\e ıegıl.. Sadece bir sevgiliye .. Fakat 
saat kadar bahtiyardılar .. 

lilmiŞ' ııu ~ralın arabasında gelin gittiği gü
.isanıtı ıı. ~tırladıkça titriyordu. Kimbilir o 

. ""'g )' ~ dald' ~ .. 1 ı adam o gün ne yapmış, nasıl 
ika 19 u~~~üş, nasıl içini belli etmemek için 
i zel· e~~n.alayı arasında kahkahalar icad 
~şi 4ı ş ;§tı. 
30 da' <ld 11l'ldi onunla beraber olsalardı, ne 
tiş "'' tlcıı. a:. ı:nesud olacaklardı.. 3alıncak baş 
ün sot> ~o ~Urücü bir hızla nehre doğru uçu
la ol· r u .. 

1<ıra1, sigara dumanlariyle buğuları-

Perdeler açılıyor, perdeler gene ka
pamyor, sahneler değişiyor.. Ortalık 

kah aydınlanıyor, kah kararıyordu. 
Muhteşem, yaldızlı kıral locasında 

yeşil tuvaletli kıraliçe ve siyah elbise
li kıral oturuyordu. Fakat yeşil ağaçlı 
bir nehrin kenarında beyazlı bir genç 
kız uçarcasına yükselip alçalıyor ve 
ba..-~cavarrh bir--bat'da, .lııolla-.ıda ba

lık vücudlu bir kadınla genç bir adam 
uçarcasına dönüyor .. Dönüyordu .. 

Ve bu tiyatro salonunda bulunan bü
tün yaşlı kadınlar bir kıra! annesi, 
genç erkekler böyle nefis bir pre·nses
le evlenmek için bir kıral, genç kadın
lar da böyle zarif bir kıralla evlenecek 
bir prenses olmadıklarına esef ediyor
lardı .. 

lssız bir adanın 
yeni sakinleri 

Hind Okyanusunun tam göbeğinde 
iki küçük ada vardır, Yeni Amster
dam ve Sen Pol adlarını taşıyan bu 
adacıklara en yakın olan kara nokta
ları 2700 kilometre mesafedeki Ma
dagaskar adası, 4600 kilometredeki 
Afdka Kap'ı, 2900 kilometre mesafe
deki Avustralyadır. Üstünde ekilebi· 
lecek bir avuç toprağı olmayan bu ka
yalardan ibaret adaların kıyılarında 

fazla mikdarda paurya bulunmakta
dır. Evvelce Brötanyalı balıkçılardan 
mürekkep bir grup paurya tutmak 
hırsiyle buraya gidip yerleşmişler, 

fakat bunların ekserisi bir nevi yal· 
nızlık hastalığına tutularak ölmüşler
dir. Adada penguenlerden başka canlı 
mahluk da yoktur. Şimdi bu adalardan 
biri olan Sen Pol adasına yeni bir he
yet gitmeye hazırlanmaktadır. Bu a
daların balıkçılık inhisarını almış o
lan Hor dö Boer isminde cesur bir 
gemicinin riyasetinde on kadar adam 
üç sene müddetle yerleşmek lizere o
raya gitmeye karan vermişlerdir. Bu 
sefer için küçük bir gemi techiz edil
mis, içinde soğuk hava depoları, elek
trik makinaları vücude getirilmiştir. 
Evvelce Madagaskar adasında timsah 
avlamıs olan B. Hor dö Boer bu se
yahatı~ karlr olacağı kanaatindedir. 
Kendi kansiyle bir arkadaşının karı
sı ve yeni doğmuş çocuğu da sefer he
yetine refakat edeceklerdir. Bunlar 
adaya ilk defa ayak basan kadınlar o
lacaktır. Bu iki Parisli zarif ve şık 
bayanın orada nasıl vakit geçirecekle
ri merak uyandırmaktadır. 

Ada sakinleri senede bir defa tatil
lerini dokuz günlük deniz seyahatın
dan sonra Reünyon adasında geçire
ceklerdir. Tuttukları pauryaları fıçı
lar içinde buraya getirecek, mukabi
linde ihtiyaçları olan eşya ve yiyecek
leri tedarik edip tekrar adaya döne
ceklerdir. 

Sefer heyeti, evvelce adaya gitmiş 
olan Brötanyahların burada inşa et
miş oldukları barakaları bulacaklarını 
ummaktadırlar. 

uı.:us 

Nöbetçi Eczaneler 
Pazartesi : Ankara ,, 
Salı : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Çarııamba : Halk ve Sakarya ., 
Perşembe : Ege eczanesi 
Cuma : Sebat ve Yenişehir ,. 
Cumartesi : İstanbul eczanesi 
Pazar : 1'4erkez 

HALK ve YE Nl 

Sinemalarda matineler 
Hergiin Cumartesı Pazar 

14.45 13.00 11.00 
16.45 14.45 13.00 
18.45 18.45 14.45 
21.00 21.00 16.45 

18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi günlerinden başka 

H A L K sinemasında hergün halk 
matineleri: 12.15 

Film değişme ııünleri: 

P a z a r t e li i ve Cuma •• 

Lüzumlu Telefon 

Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, miira
caat şehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
Arıza Memurluğu: (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi Te
lefon numaralan: Zincirli cami civan: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazarı civa
rı: (2806, 3259). - Yenişehir, Havuzba
şı, Bizim taksi: (2323) - Havuz başı: 
Güven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291). 

Otobüslerin ilk 
Seferleri 

ve SO D 

Sabah Akşam 
İlk Son 
sefer sefer 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 

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

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

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

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

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Ccbeci'dcnUlus M. na 7.00 23.00 

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

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

S. pazarr'ndan Akköprü'ye 6.45 7.30 
Akköpriiden S. pazan'na 8.00 9.45 

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

~ U. Meydanı ile Yeniıehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her beş dakika
da: saat 20 d- 21 • kadar O.r on da
kikada; aaat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akşamları Ulus Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus 1'4ey
danına dönüşleri sinemaların dağılış 
saatlerine tabidirler. 

Poıta Saatleri 

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

Tren Saatleri 

Haydarpaşa'ya : Her sabah 8.20.Her 
akşam 19,15 ve 19,45 
de (sah, persembe, cu
martesi Toros sürat.) 

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

Diyarbakır hattı : Hergün 9,40 
Zonguldak hattı : 15.00 
Kırıkkale'ye rayotobiiı ,. 16.05 

GÜNDELiK 

Hicri - 1357 
Sefer: 25 

S. D. 

Rumi - 1354 
Nisan: 13 

S. D. 
Güneş: 5 04 Akşam: 19 00 

ı ı~---+--
2 _+-...._-
3 ,, 
5 

Soldan sala : 

9 -

1 - Büyük çeşme ve yahud pınar - Ey
vah. 

2 - ~al yapan böcek - Tahvilat, kam
bı?'.o ve paranın muamele gördüğü 
muessese. 

3 - Bir nevi arab dümbeleği. 
4 - Bele sarılır. 
5 - Hendek - Eziyet 
6 - Şu dan daha yakına işeret edatı 

Yavru at. 
7 - Ceylan - Bir not 
8 - Fazla yağmurdan .tıasıl olan dere 
9 - Şüphe. ' 

Yukarıdan aşağıya : 

1 - Düzenbaz. 
2 - Fasıla - İnsanın özü 
3 - Büyük ve uzun sopa - Büyük. 
5 - Saçma sapan 
6- Rayıha 
7 - Titreme 
8 - Asmaktan emir - Büyüklük (Kibir) 
9 - Simidin küçüğü - Vilayet. 

Avrupa sulhunde bi.r merhale: 

İngiliz - İtalyan anlaşması 
Fö!ki§er Beobahter'den: 

16 nisan 1938 tarihli ingiliz - italyan ~ 
anlaşması, harb sonrası Avrupasmda 

saymakla bitmeyecek derecede çok o- Juaoslavy 
ılan anlaşma teşebbüslerinin hiç biri- ' a 
ıne benzemez. Bu anlaşma, politik bir -------
ıfiildir. Çünkü, bu anlaşmada ele alı-
•nan mevzulara ufak, bir göz gezdirile
>eek olursa, görülür ki, Londra ile Ro
ma arasında, Akdenizde, doğu Afrika
ısında ve Arabistanda sulhu tehlikeye 
sokmak kabiliyetinde olan bütün me
seleler umumi tasfiyeye tabi tutulmuş 
tur. 

Musolini ile Çemberlayn, yalnız do
ğu Afrikasındaki harbten sonra her i
ki devlet arasında doğrudan doğruya 
ortaya çıkan asıl anla:i:mazlrk unsurla
rını bertaraf etmekle de kalmamışlar
dır. Onlar bunu da aşarak, Habeşistan
da kurulmuş olan Roma imparatorlu
ğu dolayısiyle Afrikanın garıb kısmın
da meydana gelen değişikliği şümullü 
bir surette tetıkikten geçirmişlerdir. 

·Denilebilir ki, bu anlaşmada yalnız 
mazi tasfiye ve mevcud olanı da tas
dik edilmiş olmakla kalmamıştır; müs 
-takbel inkişaf temayülleri de büyük 
bir itina ile dostça olan bir çığra so
·kulmuştur. Anlaşmanın kızıldeniz kı

yılarındaki arablara dair olan kısmı, 

•bilhassa bu bakımdan çok entresan
dır. 

İtalya devlet reisi, 1935 den 1937 ye 
kadar süren acı tecrübelerden sonra, 
sulh ve anlaşmaya şümullü bir ehemi
yet atfetmiştir. 
Diğer taraftan, A.kdenizdeki anlaş

mazlığı alevlenmiş olan doğu Afrika... 
sındaki imparatorluğun kurulması da 
bugün artık olup bitmiş bir mesele
dir. 

Bu hakiki vaziyet ne kadar süku
netle karşılanmağa değerse, Britanya 
başbakanının reali$t politika telakki
sini kabul ettir.mcğe muvaffak olufu 
da o nisbette bariz bir şekil almakta
dır. Memleket içinde muarızlarının 

(Hatta kendi partisi içinde bile) ileri
'Sini göremeyişleri, dış politikadaki 
dostlarının k·orku ve zaafları, Nevil 
Çemberlayn'e kendisinin daha mükem 
mel olan görüşlerinin emrettiğini ye
dne getirmekte epey engel olmu~tur. 

Biz alınanlar, ingiliz - italyan anlaş
masını büyük bir sevinçle selamlarız. 
Çünkü, bu anlaşma, Berlin - Roma 
mihverindeki alman - italyan dostluğu 
gibi, Avrupa sulbünde bir merhaleyi 
ifade etmektedir. 

İki imparatorluk 

Aynı mevzu etrairnda mütalealar 
yürüten Franfurter Saytung gazetesi 
de §Ullları yazıyor : 

Takviye edilmiş olan Britanya or
du ve donanması göz önünde tutularak 
gemi veya tayyarenin bir deniz muha
rebesinde tesirli olup olmayacağı me
selesinin günün meselesi olduğu gün
ler geçm,iştir. Büyük Britanya ile 
İtalya arasındaki anlaşma eseri, Av
rupayı tehdid etmis ve Akdenizi uzun 
müddet kaplamış oİan bulutları dağıt
mıştır. 

Bundan bir yıl önce yapılan Centil
men Agreman hiç bir teahhüdü tazam
mun etmiyen şekillerden ibaret idi ki, 
bununla tehlike bertaraf edilemezdi. 

Akdenizin, İngiltere için bir geçid, 
İtalya için ise bir hayat meselesi ol
ırnası bakımından ehemiyetli olduğunu 
unünakaşa etmenin hiç bir manası yok
ıtu. Bu geçid ve hayati meselenin kar
.şılaştıkları yeri anlıyabilmek için, 
münferid vaziyetleri göz önüne geti
•rip hakikati olduğu gibi görmek la
zımdı. Nitekim esaslı bir çalışmadan 
sonra, yapılan anlaşma, her iki tara
fın devamlı bir surette biribirine uy
maları imkanını vermiştir. Faşist İtal
ıyanın emperyalist iddialarının karşı

sına, İngiltere, Britanya imparatorlu
ğunun hayati menfaatlerini harbsiz 
·korumak arzusiyle çıkmıştır. 16 nisan 
anlaşması işte bu hal suretini göster
mektedir. 
Anlaşma metni, Britanya ve İtalya, 

ılıükümranlııklarının karşılaştıkları sa
ıhanın ne kadar büyüdüğünü bariz bir 
ısurette göstermektedir. Bu anlaşma

ının coğrafi çerçevesi bile İtalyayı tat
ıınine kafidir. Bu anlaşmada, genç irn
ıparatorlukla ihtiyar imparatorluğun, 
müsavi haklı iki taraf olarak karşılaş
rtıkları bir sürü bölgeler var. Ak.deni
zin yalnız bir devletin inhisarı altın
da oluşunun bugünü artık bir göz al
danışından başka bir şey olmadığı da 
hemen anlaşılmaktadır. 

"Bir nokta kayboldu'' 

Başmakalesinde Anşlusla atakadar 
enternasyonal vaziyeti tetkik eden 
Vreme gazetesi şöyle yazıyor: 

"Avusturya cumhuriyetinin yaşa
yamıyacağı herkesçe malum idi. Bu 
memleketin dünya haritasından silin
mesi bir noktanın kaybolması demek
tir. Dünkü Avusturya değişen siya
seti, hazan Fransa ve bazan İtalya 
ve Almanya ile oynadığı vals. Habs
burglar lehinde!Qi hareketi ve komü
nizm propagandası için teşkil ettiği 
merkezle bütün Avrupa için daimi 
bir endişe menbaı idi." 

Vreme bundan sonra Küçük İtilaf 

devletlerinin Çekoslovakyaya karşı 

giriştikleri taahhüdlerden bahsetmek

te ve Küçük İtilaf paktında bu taah
hüdlerin ancak Macaristan tarafından 
yapılacak muhtemel bir taarruza aid 
kısımlarında sarahat mevcud oldueu
nu kaydeylemektedir. 

B. Benes'in nutku 

Vreme, geçen pazar günü Benes ta
rafından söylenen nutuktan sitayiş
karane bir lisanla bahsetmekte ve bu 
nutukta Çekoslovakya reisicumhuru
nun bütün komşu memleketlerle ve 
bilhassa AJ.manya ile uyuşmak istedi
ğini söylediği kısımların Yugoslavya
da pek müsaid bir tesir bıraktığını 

ilave eylemektedir. 
İngiliz - İtalyan anlaşması hakkın

da Vreme, Londra ile Roma arasında 
başlıyan müzakerelerin ananevi İngi
liz - İtalyan doetluğunu jhya ede.n 
müsbet bir netice vereceğinden dola
yı memnuniyetini irhar eylemektedir. 

Fransa 
Habeı meıeleıini sürüncemede 

bırakmamalı! 

Fransız gazeteleri, enternasyonal 

vaziyeti uzun uzadıya bahis mevzuu 
emektedir. 

Epok şunları yazıyor: 

"Habeşistan için takip edilen usul 

çok mahiranedir. Bu belki zavahiri 

kurtarmak ve eşkale uymak iç.in zaru

ridir. Fakat bütün bunlar birer mas

karalıktan başka bir şey değildir. 

Çünkil bir çok devletler emri vakii 
daha şimdiden kabul etmiş bulunu
yorlar. Dünya sulhunu bir çok vahim 
tehlikelerin tehdit ettiği bir sırada 
Habe~istan işini halletmek için daha 
üç beş ay beklemek manasızdır. Husu
siyle ki, Milletler Cemiyeti Avustur
yanm yirmi dört saat içinde ortadan 
kalkmasına göz yummuş ve Avrupa
nın en eski milletlerinden birisinin 
yutulmasına karşı en küçük bir iti
razda bulunmamıştır. Bu böyle olun
ca Afrikada bir arab devletin idame
sinde gösterilen titizliği bir türlü 
anlayamıyoruz." 

ideoloji kavgalarından 
vazgeçelim 

Lö Jurnal diyor ki: 

''İtalya ile Fransa arasında yapıl
ması lazım gelen tek bir şey varsa 0 

da, boş ideoloji kavgaları yerine· dost
luk ve dürüst işbirliği zihniyetini 
ikame eylemektir. Binaenaleyh Fran
sa ile İngiltercnin bilhassa bugünkü 
gibi birbirine bağlı bulunduğunu te
barüz ettiği bir anda böyle bir hare
kette bulunmamız çok kıymetli ola
caktır." 

Her §ey deği§iyor 

Lö Pöti Jurnal da şunları söylüyor: 
"Her şey değişiyor. Hatta her han

gi bir karar vermeden evvel Fransa 
veya lnıgilterenin söz söylemesini 
bekleyen merkezi Avrupanın müzahe
ret ve himaye gören devletleri bile 
mesela Çekoslovakyanın Berlin ve 
Romaya yanaşmakta olduğunu görü
yoruz. Bu, çok manidardır ve bize is
bat ediyor ki, Fransa büyük devlet 
rolünü oynayarak görüşünü kabul et
tiği takdirdedir ki haysiyet ve şere
fini muhafaza edebilir." 
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Milletler Cemiyetinin 
kuvvetsizliği 

Lö Populerin mütalaası da şudur: 
"Milletler Cemiyetinin kendi pren

siplerinden başka hic bir kuvveti yok
tur. Bu filhakika az bir şeydir. Fakat 
o derecede mühimdir ki, Çemberlayn 
bile Roma anlaşmalarını oradan geçir
mek istiyor. Milletler Cemiyetinin 
pazarlık yoluna girmekten kaçınması 
daha hayırlı olur. Eğer bütün aza 
devletlerin esasen terketmiş oldukla
rı bir davayı müdafaadan aciz oldu
ğunu ilan ederse sulh davasına ve biz
zat kendisine, prensiplerine ihanet et
mekten ziyade yardım etmiş olur." 

Realizm muzaffer oluyor 

Lö Populer'e gelince: 

"Milletler Cemiyeti paktı ve hatta 
Briyan - Kellog misakı bir tarafa a
tıldı. Realizm muzaffer oluyor. Yal
nız bu parlak tabloda tek bir gölge 
kalıyor ki o da, Habeşistanm tama
miyle istila edilememiş olmasıdır. İş
te İtalyan faşistliğine büyük müşki
tatı bertaraf etmesi için yardım edil
mek isteniliyor. Belki bu bir siyeset
tir. Bugün bunu mtinakaşa edecek de· 
ğiliz. Yalnrz tek bir şey sormakla ik· 
tifa edeceğiz: Bu hareket, Londra ve 
Parisin mtitemadiyen ilan edip dur
dukları Milletler Cemiyetine ve pakt 
prensiplerine sadakat beyanatı ile te
lif edilebilir mi?" 

inalltere 
lngiliz - ltalyan münasebetleri 
Sandey Taymis gazetes.i, İngiliz ~ 

İtalyan münasebetleri hakkında diyor 
ki: 

''Eğer silahlanmamızı ilerletmemiş 

ve zayıf kalmış olsaydık, İtalyanın 
bizim dostluğumuzu bu derece istek
le aramıyacağını söylersek hata et
miş olmayız. Kuvvetli olduğumuz ve 
kuvvetimiz her gtin arttığı içindi:r ki; 
diğer devletlerin ihtiraslarını daha 
büyük bir soğukkanlılıkla mütalaa 
edebiliyoruz. Bu, mazide bizzat bi
zim istifade ettiklerimizden diğerle
rini mahrum bırakmak istediğimize 
delalet etmez. Bunun delalet ettiği 
mana başka milletlerin bizim zararı
mıza olarak istifadeler temin edebil
melerinden artık korkmadığımızdır." 

Almanya 
lngiliz - Fran•ız müzakereleri 

Börsen Zaytung, İngiliz - Fransız 
müzakereleri hakkında diyor ki: 

"İki memleket kurmayları arasında 
yapılacak müzakereleri muhik göster
mek için Avrupa semasında beyhude 
yere kara bulutlar aranıyor. Bu müza
kerelerin diğer Avrupa devletleri ü
zerinde tazyik yapmak gayesini güt
tüğü tahmin edilebilir. Fakat böyle 
bir şey psikolojik bakımdan tamamiy
le aksi tesir hasıl edecektir. Almanya 
ve İtalya ötedenberi bu gibi tesirlere 
şiddetle karşı gelmişlerdir.'' 

(ekoslovakya 
Makul ve elzem bir tedbir 

Çiftçi partisinin organı olan Ven

kov gazetesi, italyan imparatorluğu-
• nun Çekoslovakya tarafından tanın-

masını selamlamakta \'.: şöyle yazmak
tadır: 

"Formaliterlere riayet etmemek kor
kusiyle hayatın cereyanına karşı yürü
mek bir delilik olur. Tanınma tedbiri 
makul ve elzem idi." 

... Fakat aceleye lüzum yoktu 

Sosyaı - demokratların organr olan 
Prano Lidu gazetesi diyor ki: 

"Bu kadar acele etmemize lüzum 
yoktu. Oportünist bir siyaset takib et
mek her zaman için tehlikelidir. Ce
birle vücuda getirilen bir vaziyeti ta
nmıak muhataralrdır.'' 

Müstakil bir gazete olan Narodni 
Politika şöyle yazıyor: 

Çekoslovakyanın Milletler Cemiye
tinin kararını beklemeden, hatta Fran
sayı beklemeden, İtalyan imparatorlu
ğunu tanıması memnuniyete şayan bir 
hadisedir. Milletler cemiyeti emniye
timizi temin edemiyor. Cemiyet İtal
ya ile aramızdaki münasebetleri tehli
keye düşürmekliğimizi bizden isteme
melidir. İtalya ile müşterek menfaat
lerimiz vardır." 
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konuJımu§tur. 

RESMİ İLANLAR 
2 - lhaieai 30-4-918 cwı t•i gillli 

saat Jıt dedir. 
3 - İlk teminat ('41'9Qt d6lıt bin ,az 

doksan liradır. 

Dahiliye bakanhğı 

Bergama içme ıuyu 

tesisatı münakasası 

Dahiliye Vekaletinclen : 

Bergama şehrine takriben 9 kilo
metre mesafeden suyun isalesi ve bu
na aid kabtaj ve sair mlitcferri işlerin 
yapılması kapalı zarf_ usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 80.000 
lira ... kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname, 
proje ve sair evrakı 400 kuruş muka
bilinde dahiliye vekaleti belediyeler 
imar heyeti fen şefliğinden alabilir

ler. 
3 - Eksiltme 31. Mayıs. 1938 tari

hine rastlayan salı günü saat on birde 
Ankarada dahiliye vekaleti binasında 
toplanacak belediyeler imar heyetince 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklileri o aşağıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar ko. 
misyon reisliğine teslim etmiş olmala· 
rı lazımdır.: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 5250 lira .... 
kuruşluk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Kanunun dördüncü maddesi 

mucibince eksiltmeye girmeye bir ma
ni bulunmadığına dair imzalı bir mek· 

ıtup, 

D - Belediyeler imar heyeti fen 
,efliğinden münakasaya girme için a
iacaklan vesika. 

5 - Teklif mektubları ihale günü 
6aat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

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

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
isteyenlerin belediyeler imar heyeti 
aen şefliğine müracaat etmeleri. 

(1104) 2207 

Tokat • 
ıçme 

ıuyu tesiaab eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden : 

Tokat şehrine 11700 metreden su i
salesi bir su deposu in.psı 9ebeke ya
pılması ve diğer müteferri işlerin vü
cuda getirilmesi kapalı zarf uıuliyle 
eksiltmeye konulmuftur. 

1 - İşin muhammen bedeli 150000 

lira - kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname, 
proje ve sair evrakı 750 kuruş muka
bilinde dahiliye vekaleti belediyeler 
imar heyeti fen şefliğinden alabilir
ler. 

3 - Eksiltme 31. Mayıs. 1938 tari
hine rastlayan salı günü saat on birde 
Ankarada dahiliye vekaleti binasında 
toplanacak belediyeler imar heyetince 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat 10 a kadar ko· 
misyon reisliğine teslim etmiş olmala
rı lazımdır.: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 8750 lira ... 
kuruşluk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Kanunun dördüncü madde11i 

mucibince eksiltmeye girmeye bir ma
ni bulunmadığına dair imzalı bir mek· 
tup, 

D - Belediyeler imar heyeti fen 
fCfliğinden münakasaya girme için a· 

lacakları vesika. 
5 - Teklif mektubları ihale günü 

saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

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

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
1steyenlerin belediyeier imar heyeti 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(1106) 2209 

Tekirdağ şehri içme 

ıuyu teaiaab eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden : 

Tekirdağına 4800, 5300, 3800 metre 
mesafelerdeki menbalardan su isalesi 
ve şebeke ve iki su deposu Hııaeı ve 

müteferri diğer itlerin vücude getiril- lcır. 

mesi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 3 - Eksiltme 31. Mayıs. 1938 tari-
konulmuştur. hine rastlayan salı günü saat on birde 

1 - İşin muhammen bedeli 16500 Ankarada dahiliye vekaleti binasında 
lira ... kuruştur. toplanacak belediyeler imar heyetince 

2 - İstekliler bu i~ aid şartname, yapılacaktır. 
proje ve sair evrakı 825 kuruş muka- 4 - Eksiltmeye girebilmek için is
bilinde dahiliye vekaleti belediyeler teklilerin aşağıda yazılı teminat ve ve
imar heyeti fen şefliğinden alabilir- saiki aynı gün saat 10 a kadar ko
ler. misyon reisliğ:ne teslim etmiş olmala-

3 - Eksiltme 31. Mayıs. 1938 tari- rı lazımdır.: 
hine rastlayan salı günü saat on birde A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
Ankarada dahiliye vekaleti binasında incı maddelerine uygun 5600 lira ... 
toplanacak belediyeler imaİ heyetince kuruşluk muvakkat teminat, 
yapılacaktır. B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is· C - Kanunun dördüncü maddesi 
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve ve· mucibince eksiltmeye girmeye bir ma
saiki aynı gün saat .10 a kadar ko- ni bulunmadığına dair imzalı bir mek· 
misyon reisliğine teslim etmiş olmala· tup, 
rı Iazımdır.: D - Belediyeler imar heyeti fen 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 şefliğinden münakasaya girme için a
inci maddelerine uygun 9500 lira ... lacakları vesika. 
kuruşluk muvakkat teminat, 5 - Teklif mektubları ihale günü 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, saat ona kaJar makbuz mukabilinde 
C - Kanunun dördüncü maddesi komisyon reisliğine verilecektir. 

mucibince eksiltmeye girmeye bir ma- Posta ile gönderilecek teklif mek· 
ni bulunmadığına dair imzalı bir mek- tublarının iadeli teahhüdlü olması ve 

tup, 
D - Belediyeler imar heyeti fen 

şefliğinden münak:.saya girme için a
lacakları vesika. 

5 - Teklif mektubları ihale günü 
saat c;na kadar makbuz mukabilinde 
~omityon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tublarının iadeli teahhüdlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona gel
mit bulunması lazımdır. 

Bu i' hakkında fazla izahat almak 
isteyenlerin belediyeıer imar heyeti 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(1103) 2206 

Urfa şehri içme 

ıuyu teaiaab eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden : 

Urfa tehrine takriben 4 ve 2 kilo
metre mesafedeki menbalardan suyun 
isalesi iki depo in§Uı ve §ehir fd>eu
ainin ve buna aid bilcümle itlerin vu
~Uda getirii.meai kapalı Ari u.uHyle 

ek-iltmcye konulmuştur. 

1 - İfin muhammen bedeli 17 5000 
lira ... kuruttur. 

2 - İstekliler bu ite aid Jartname, 
proje ve sair evrakı 875 kurut muka
bilinde dahiliye vekaleti belediyeler 
imar heyeti fen 9efliğinden alabilir

ler. 

3 - Eksiltme 31. Mayıs. 1938 tari
hine rastlayan salı günü saat on birde 
Ankarada dahiliye vekaleti binasında 
toplanacak belediyeler imar heyetince 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat 10 a kadar ko
mitı.yon reisliğir e teslim etmiş olmala· 

rı lazımdır.: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 10000 lira ... 
kuruşluk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Kanunun dördüncü maddesi 

mucibince eksiltmeye girmeye bir ma
ni bulunmadığına dair imzalı bir mek· 
tup, 

D - Belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden münakasaya girme için a· 

lacakları vesika. 
5 - Teklif mektubları ihale günü 

saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuı-.larının iadeli teah'!lüdlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona gel
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
isteyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(1101) 2204 

Merıif on Jehri i(llle suyu 

tesisah münakasası 

Dahiliye Vekaletinclen : 

Merzifon .;ehrine yedi kilometre 
mesafeden suyun isalesi bir depo ve 
şehir şebekesi inıası ve müteferri di
ğer işlerin yapılması kapalı zarf usu
liyle münakasaya konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 87000 
lira ... kuruştur. 

2 - İstekliler bu i'e aid şartname, 
proje ve sair evrakı 435 kuruş muka
bilinde dahiliye veklleti belediyeler 
imar heyeti fen Jefliğinden alabilir-

nihayet bu saate kadar komisyona gel
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
isteyenlerin beledir~er imar heyeti 
ien şeflığine müracaat etmeleri. 

(1105) 2208 

Zonguldak içme suyu 

tesisatı münakasas1 
Dahiliye Vekaletinden : 

Zonguldak şehrine 3 kilometreden 
su isalesi su depoları inşası şehir şebe
kesi yapılması ve müteferri diğer bil
cümle işleun vücuda getirilmesi ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarıl

mıştır. 

ı - İşin muharrunen bedeli 120000 
lira ..... kuruştur. 

2 - İstekliler bu ite aid şartname, 
proje ve sair evrakı 600 kuruş muka
bilinde dahiliye vekaleti belediyeler 
imar heyeti fen tefliğinden alabilir
ler. 

3 - Elı:ailtme 31. Maym. 1938 tari-

hine rastlayan salı günü saat on birde 
Ankarada dahiliye vekaleti binasında 
toplanacak belediyeler imar heyetince 

yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için is

teklilerin aşağıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar ko
misyon reisliğine teslim ctmif olmala· 
rı lazımdır.: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 7250 lira ... 
kuru,luk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Kanunun dördüncü maddesi 

mucibince eksiltmeye girmeye bir ma
ni bulunmadığına dair imzalı bir mek
tup, 

D - Belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden münakasaya girme için a
lacakları vesika. 

5 - Teklif mektubları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ıle gönderilecel{ teklif mek
tublarının iadeli teahhüdlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona gel
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
isteyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(1102) 2205 

M. M. bakanhğı 

Pamuk çorap ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan: 

1) 10.000 çift pamuk çorap açık ek
siltmeye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 3000 lira o
lup ilk teminat parası 225 liradır. 

3) İhalesi: 9 mayıs 938 pazartesi gü
nü saat 11 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle ihale gün ve sa
atinde M. M. V. satın alma komisyo
nunda hazır bulunmaları (1163) 2333 

Çamaıarhk bez ahnacak 
M. M. Veka.Ieti Sabn Alma Komis

yonundan: 

1 - Her bir metresine tahmin edilen 
fiatı (24.5) .yirmi dört buçuk kuruş o
lan 185000 ili 240000 metre çamaşırlık 
bez kapalı zarf usuliyle münakasaya 

4 - Evsaf -.e p.rtnameei (294) iki 
yük dokun dört kuruf mukabilinde 
M.M.V. satın alma lromisyonundan a
lınır. 

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

(1023) 2080 

5.000 adet mintan ahnacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Komiı

yonundan: 

1) 5000 adet mintan kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 6000 lira o
lup ilk teminat parası 450 liradır. 

3) İhalesi 7 mayıs 938 cumartesi gü
nü saat 11 dedir. 

4) Eksiltmeye gieceklein 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 üncü maddelcinde iste
nilen belgeleriyle teminat ve teklif 
mektublarını ihale gününde en geç bir 
saat evetine kadar M. M. V. satın al
ma komisyonuna vermeleri. (1162) 

2332 

Pamuk (Orap ipliği ahnacak 
M. M. V eka.Ieti Sabn Abna Ko.dan : 

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

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

3 - İlk teminatı (3459) üç bin dört 
yüz elli dokuz lira 38 kuruftur. 

4 - İhalesi 12.5.938 perşembe günü 
saat 11 dedir. 

5 - Evsaf ve şartnamesi 231 ku
ruş mukabilinde her gün öğleden 

sonra M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınır. 

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

Baymdırhk Bakanlı~ı 

1 ·~ i 
Nafıa Vekaletinclen t 

Eksiltmeye konulan it: 
1 - Küçük Menderes ı.ıUı saha

sında yapılacak büyük kavu,utlar, kü
çük ka.vuşutlar ve Fctrek fijtleri inJa
atı, keşif bedeli (275.954) lira (43) 
kuru~tu.r. 

2 - Eksiltme 11-5-938 tarihine 
rastlayan çarşamba günü saat 15 de 
Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdür
lüğü su eksiltme komisyonu odasın
da kapalı zarf usuliyle ıyapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartna • 
mesi, mukavele projesi, Bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, fennt şartna
ıne ve projeleri (13) lira (80) kuruf 
mukabilinde Sular Umum Müdürlü
ğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin (14 788) lira (18) kuruf· 
luk muvakkat teminat vermesi ve (50) 
bin liralık Nafıa Su İşlerini veya bu· 
na muadil Nafıa işlerini teah
hüt edip muvaffakiyetle bitirdiğine 
ve bu kabil Nafıa işlerini başarmakta 
kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Veka
letinden alınmış müteahhitlik vesika
sı ibraz etmesi, isteklilerin tekif mek
ltuplarını ikincı mlddede yazılı sa
atten bir saat evv~li,..,e kadar Sular U
mum müdürlüğtiııe makbuz mukabi
linde ver mel ·: ri lazımtiır. 

Postada oıar g .. clkmeler kabul e-
dilmez. (ÇJ73) 2060 

Satlhk e~ya, ilôç ve 
tıbbi malzeme 

Nafıa Vekaletinden : 
Vekalette mevcud olup lüzumsuz 

bulunan 66 kalemden ibaret ve 484 lira 
muhammen bedelli demirb3.11 eşya ve 
mualece ve malzemei tıbbiye 2.V.938 
pazartesi günü saat 10 da vekalette pa
zarlıkla satılacaktır. 

Mezkur eşyayı görmek isteyenlerin 
ve pazarlığa iştirak edeceklerin veka
let malzeme müdürlüğüne müracaatla-
rı. (1164) 2392 

Bankalar 
Osmanlı Bankasından : 

1333/ 1918 ihraçlı % 5 faizli da.hilt 
istikraz tahvilatının 1 Mayıs 1933 va
deli olup mezk(1r tarihte mevkii tedi
yeye vazedilen 31 numaralı kupon
larından ibraz edilmiyenlerin 1 Ma
yıs 1938 tarihinde Türkiye Hüküme
ti lehine müruru zamana tabi olacağı, 
mezkilr Tahvilat hamillerinin malu-
mu olmak üzere ilan olunur. 2423 

A.r.~tara Vali!iği 

Ankara Vüiliğinden : 

Çocuk sarayı caddeainde gazi ilk 
okulları önündeki bahçeye yapılacak 
25 dülcklnın p!'tname ve proJeaıne 
göre İnfUI kapalı zarf usuliylıe ek
sHtmeye konulcnuftur. 

1 - Keşif bedeli 7 5178 lira 54 ku
ruıtaıı ibarettir. 

2 - İstekliler bu ifC aid şartname 
ve projeyi görmek için vilayet nafıa 
müdürlüğüne müracaat eedbili~ler. 

3 - İhale 9 mayıs 938 pazartesi gü
nü saat 15 de vilayet daimi encüme
ninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girepilmek için is-
teklilerin •tafıda yazılı teminat ve
saiki ve nafıa vekaletinden 938 tak
vim yılına aid olmak üzere aldıkları 
müteahhidlik vesikası ve teklif mck-

tublarını 2490 sayılı kanunun tarifatı 
dairesinde 9 mayıs 938 pazartesi gü
nü saat 14 c kadar vilayet daimi en
cümeı: riyasetine teslim etmi' olma
ları la ~ımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16, 17 in
ci ma<klelerine uygun 5008 lira 93 ku
ru~luk muvakkat teminat., 

B - Kanunun tayin ettiği vesaik. 
C - Kanunun 4 üncü maddesi mu

cibince münakasaya girmeğe bir ma
ni bulunmadığına dair vesaik. 

5 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektublarının iadeli teahhüdlü olma
sı ve nihayet eksiltme günü saat 14 e 
kadar daimi encümen riyasetine gel
miş bulunması lizımdrr. 

6 - Bu it hakkında fazla izahat al
mak isteyenlerin vilayet nafıa mü
dürl üğünt" müracaatları ilan olunur. 

(1134) 2346 

Sabit raf inşası 
Ankara Valiliğinden: 

Kefif bedeli 753 lira 85 kuru, olan 
Maliye Vekaleti zat işlerinde yaptı
rılacak sabit raf in§oaatı 27.4.1938 çar
şamba günü saat 15 de Nafıa komis
yonunda ihalesi yaprlmak üzere pa
zarlığa konmuttur. 
Teminatı muvakkate (56) lira (52) 

kuruttur. İstekliler teminat makbu
ı:ile ticaret odaaı vesikası ve nafıa 
nWdürlüğünden alacakları vesikalar
la birlikte möw geçen cünde nafıa ko
miayonuna celmelerL 
Keıif ve p.rtnamcaini Nafıa daire

sinde her gün görebilirler. (1034) 
2071 

Jandarma 
Eyer takımı alınacak 
Jandarma Genel Komutanhiı Anka

ra S.bn Alma Komisyonundan : 

1 - Vasıf ve örneğine uygun yet
mi' lira fiat tahmin edilen Komple 
yüz subay eyer takımı kapalı zarf u
sulü ile 9. 5. 938 pa.zartcei günü saat 
onda satın alınacaktır. 
Şartnamesi parasız olarak Alınabi

lecek olan bu eksiltmeye girmek iste
yenlerin (525) liralık teminat mak
buz veya banka mektubunu ve şartna· 
mede yazılı vesikaları muhtevi teklif 
mektublarını belli gün saat dokuza 
kadar komisyona vermiş olmaları. 

(1132) 2323 

Yızhk elbiselik kumaı ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı 

Ankara Sabn Alma Komiıyonundan: 

1 - Bir metresine altmış kuru' fi
yat tahmin edilen (35,000) metreden 
(45,000) metreye kadar (22,900) lira 
değerinde vasıf ve örneğine uygun 
yazlık erat elbiselik kumaş 3. 5. 938 
salı günü saat onda kapalı zarf usu
liyle satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız olarak ko. 
misyondan alınabilecek olan bu ek· 
siltmeye girmek isteyenlerin (1717) 
lira (50) kuruşluk ilk teminat mak
buz veya banka mektubunu ve şartna
mede yazılı vesikaları muhtevi teklif 

36.- 4-- -WI& 

mektubunu bel+i gün saat dokuza k_. 
dar komi19Jonamuzır vermiş olmaları. 

(1082) 2·198 

Sıhat bakanhğı ..... 

LiburaluYar malıemeıi ahlla(ak 
Ankara Merkez Hıfzı11ıhha Mektebi 

S.bn Akna Komiıyonundan : 

1 - Muhammen be~li 1917,50 lir• 
olan 20 kalem laboratuvar malzemesı 

30.4 938 cumartesi günü saat 11 de a· 
çık eksiltme suretiyle satın alınacak· 
tır. 

2 - Eksiltmeye girmek isteyenlerirı 
% 7.5 üzerinden teminatı hudud ve sa 
hiller sıhhat umum müdürlük vezne 
<::ine yatırmalaı-ı lazımdır. 

3 - Şaıtname her gün muhasib mu 
.emedliğınclen ~ccanen temin edilir· 

(1060) Z133 

lstanbul Deniz Lv. A. 

Muhtelif halat ahnacak 
M. M. Vekaleti Deniz Merkez Sa· 

tm Alma Komi6yonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli 5511 lira 20 
kuruş olup 21 nisan 938 tarihinde yapı· 
lan münakaaasına talip zuhur etmiyel1 
12 roda katranlı ve 26 roda çelik tel 
halatın pazarlıkla münakasası 28 nisarı 
1938 tarihine müsadif perşembe günii 
saat 14 de Ankarada vekalet binasında 
müteşekkil komisyonumuzda icra e· 
dilecektir. 

2 - Şartnamesini görmek istiyenleri11 
hergün ve münakasaya girmek isti yen· 
terin de mezkQr gün ve saatte 413 lira 
34 kurufluk ilk teminat ve kanuni bel• 
geleriyle komisyonumuza müracaatla· 
rı. (1196) 2409 

Demiryolları 
Bina, tezgah tamiri Ye 
Muhtelif in11at iıleri 

D. D. Yolları Satm Alma K.omis"' 
yonunclan : 

Sivaata cer atelyelerine aid mubtJ 
lif bina tez.gilı temelleri ve sair inşa 
at iıleri, fiyatlarda bazı tadilat yapı-! 
!arak kapalı zarf usuliyle yeniden elı 
ailtmeye çıkarılmıştır. 

1 - Bu işlerin kotiıf bechli ~ 
691.050 liradır. · l ı 

2 - İstekliler bu ite aid şar 
ve sair evrakı Devlet DemiryıoUa 
Ankara, Haydarpaşa w Sirkeci veı 
nelerinden 34.60 kuruş mukabilinde 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 9. 5. 938 tarihindt 
pazartesi günü saat 15 de Ankarad• 
Devlet Demiryolları yol dairesinde 
merkez birinci komisyonca yapılaul<" 
tır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek içil1 
isteklilerin teklif mektubiyle birlikte 
aıağıda yazılı teminat ve vesaiki ayrı 
gün saat 14 de kadar komi•yon reit' 
liğine tevdi etmif olmaları lazımdır. 

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

B) Bu kanunun tayin ettiği vesika 
lar, 

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

Tahmil ve tahliye münakasaSI 
Devlet Demiryollan Umumi idare' 

ıinden : 

Ankara deposuna (31.5.1939) sonu 
kadar gelecek takriben (30.000) toıl 
maden kömürünün boşaltılması ve tn8 
kinelere yükletilmesi işi (29.4.938) cır 
ma günü saat (15) de ihalesi yapılma~ 
üzere kapalı zarf usul üile eksiltme}'' 
konulmuıtur. Muhammen bede11 

(5.700) liradır. Bu işe girmek istey e11 
lerin (430) liralık muvakkat teminll1 

yatırarak kanunun tayin ettiği vesi1'1 

ve beyannameleriyle birlikte ayni gii11 
saat (14) kadar 2 No.lu komisyona rnU· 
racaatları lizımdır. Şartname ve roıl' 

i-:avele projeleri komisyonca parasız O' 
______________ _. larak gösterilmektedir. (1047) 21Z9 

Balast münakasası 

Devlet Demiryollan Sabn Alma Komisyonundan : 

Birinci itletme mıntakasında aşağıda mevkii, mikdar ve muhammen b'' 
deli yazılı Balast kapalı zarf usuliyle münkasaya çıkarılmıştır. Ebiltı1'' 
9. 5. 938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 16 da Haydarpaşada gar l>İ' 
nası dahilinde birinci ifletme eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

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

İstekliler bu hususdaki yeni ,artnamc ve yeni mukavele projelerini }'la'f 

darpaşa Yol Bat müfcttişliğind~n parasız olarak almalıdırlar. 
Metre mikap Muhanunen Muvakkat tt; 

!.hale edilecek ihzar bedeli bedeli minat mikdaf 
Balastın mevkii mikdar kuru' Lira Ku. Lira J{ıl· 
Klm. "147-150" 15 bin M3 130 19500 00 1462 50 

(2226/1170) 23.s.2 
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Yarrm yağlı gece ve deniz krernjle 
menekşe ve acıbadem 

1 r • 
1 

ACIBADEM Y AGI 
KREMİ 

Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. 
İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir 

HASAN ismine ve markasına dikkat. 1914 

Baş, diş. nezle, grip, romatizma ve bütün ağnlarımzı keser 
lcabrnda günde 3 k&§e alınabilir. 1806 

ULUS 
_:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. -
§ Dr. Bôsıt Ürek ~ - -= -E Cebeci Merkez Hastanesi E 
§ iç Hastalık1an miitehassısı : 
E Her gün hastalarım Y eniıe- E 
- bir Meşrutiyet caddesi ÜrekE 
E apartmanında saat 13 denE 
E sonra kabul eder. Tel: 1694 E 
~11111111111111111111111111111111111111;:' 

Dr. M. ~erit Korkul 
Nümune Hastahanesi 

Cerrahi Şefi 

Hergün saat üçten sonra evin
de hastalarını kabul eder. 

Telefon: 1499 
Adres: Kooperatif arkası A!i 

Nazmi Apart. No. 9 D . 5. 1985 

Saçları 
dökülenler 
~) 

~ft~ ... . 
~ 

1 

KOMOJEN KANZUK 

Saç eksiri 
Sacların dökülmesine ve kepeklen

mesi~e mani olur. Komojen saçların 

Zayiler 
Ankara Belediy.eainaen aldığ.ım 1J 

No. lu motosiklet plakasını zayi eıttim. 
Yenisini alac.ağrmdan C9kisinin hük
mü yok.tur. 

Kar.ra.khdcrc 177 No. da 
2410 Pon-vayzcr Lütvik 

Zayi - Bigados ille mektebinden al
dığım şahadetnameyi zayi ettim. Yeni
.sini çıkaracağımdan eskisinin hükmü 
olmadığı ilan olunur. İzmir Emlak Ey
tam Bankası memurlarından Naili Sara! 

Zayi Sigorta Depo ilmühaberi: 

Viktorya dö Berlin Sigorta Ano
nim Şirketi tarafından 20 mart 1928 
tarihinde Bayan Bedriye Saminin ha
yatı üzerine akt ve tanzim olunan 
bin beş yüz T. Liralık ve 1227737 nu
maralı sigorta mukavelenamesine aid 
depo ilmühaberi zayi olmuştur. Mez
kur depo ilmühaberi hali hazırda ki
min yedinde ise, hukukunu isbat et
mek üzere Viktorya dö Berlin Si·gor
ta şirketinin İstanbulda, Galatada 
Kürekçilerde, Manhaym hanında ka
in Türkiye müdüriyetine veya Ber
linde kain merkezine, işbu ilanın ta
rihi neşrinden itibaren altr (6) 
ay zarfında müra~t etmesi rica 
olunur. Mezkur müMetin mürurunda 
numarası balada muharrer sigorta mu 
kavelenamesine aid depo ilmühaberi 
keenlemyekun ve mefsuh addedilerek 
yerine nüshayi saniyesinin tanzim e
dileceği ilan olunur. 

Viktorya dö Berlin 
Umumi Sigorta Anonim Şirketi 

2191 Türkiye Müdüriyeti 

Ankara Avcılar Kulübünden : 

Ekseriyet bulunamadığından genel 
toplantının 30. IV. 1938 cumartesi sa
at 15 te Belediye salonunda yapıla
cağı sayın üyelere bildirilir. 

2421 

köklerini kuvvetlendirir ve besler. ~11111111111111111111111111111111111111~ 

Komojen saçların gıdasıdır. Tabii : ,. Ç E 
renklerini bozmaz, Hitif bir rayihası E -

vardır. Komojen Kanzuk saç eksiri E En eyi cins damarsız halis mer-E 
maruf eczanelerle ıtriyat mağazala- : merden yapılmış Karaköy çalı ki-E 
rında bulunur. - -

LlNIMANTOL KANZUK : reçlerini 2791, 2861, 1446 ve 3300: 
ROMATiZMANIN KATI : telefonlardan arayınız. 2093 E 

DEVASIDIR 596 .,1111111111111111111111111111111111111 tr"' 

26-4-1938 

KAN, KUVVET, İŞTEHA 
Sıhhat V ekaletimizin resmi ruhsatını haiz olan 

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 İLACINI sayın müşterilerimize tanıtmakla müftehiriz. Her eczanede 
bulunur. 

Sureti İstimali: Büyükler için sabah, öğle, akşam yemeklerinden bir 
çeyrek evvel yarım bardak suda bir tatlı kaşığı, küçük çocuklar iç.in ayni 
veçhile kahve kaşığı. 2365 

Muhtelif planör malzemesi 
ah nacak 

Türk Hava Kurumundan : 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1L. 
_:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~111111111!:::, = :::. 
: § § Dr. ~evket Hüsnü Taray E 

1 - Planör inşaatında kullanılmak üzere muhtelif boya ve tut
kal, çelik saç ve boru, muhtelif tel, civata ve somun, Rondela, tan
dör, tekerlek mafsalı, kablo makarası, Radanza, kaplama bezi, las-

§ : - Cebeci hastahanesı : 
tik kablo, işkence ve saire saun alınacaktır. ı~ 

2 - Muhammen bedeli sif Haydarpaşa 3694.- lira, ilk teminatı 
277.05 liradır. 

- -: : _ Kulak, burun, boğaz mütehassısı : 
~ -- ------------------
-------------------------------
----------... --------------------------------
--------------------
-----

, 

~· 

>· .. ·.fi~~-.::; O~a ! buqün .yat:~aca<]ım. P.~ra ile. 
l~f.~. · ;~a~as~ndak1 hesabın 50 lıra~ı bulacaK. Talaın varsa, 
-~~~11J<eşidesinJe bu paran birden 1000 Lita aı-tabi.Lir. 

: : Adliye sarayı köşesi Saraf Hakkı 
: apart. No. 5 Tel. 3912. - ev 1279 E - - -

: : Saat 3 - 7. = --= ., l 111111111111111111111111111111111111 I"" -= -------------------------------------------------------------------------
----------------

OSTER.N 
Ağız, boğaz, burun yollariyle 

vücuda giren nezle, kızamık, kı
zıl, grip gibi bulaşıcı hastalık· 

lardan korur, dişleri ve diş etle
rini temizler, kuvvetlendirir. Ec· 
zanelerde reçetesiz satılır. 483 

ULUS - 19. uncu yıl. - No : 6011 

İmtiyaz sahibi 
Nureddin Kamil Suner 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Ulus Basımevi: Ankara 

3 - Alınacak malzemenin tam listesi, şartnamesi ve mukavele 
müsveddesi her gün Kurumda görülebilir. 

4 - Kati ihalesi 27. 4. 1938 tarihine rastlayan çarşamba günü 
saat 15 de Kurum binasında yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin belli gün ve saatte vesaik ve teminatlariyle bir-
likte Kurum Merkezinde hazır bulunmaları. 2139 

Yalnız 

MAZON MEYVA TUZU 
Hakikaten müessirdir 

KABIZLIK 

HAZIMSIZLIK 
Mide 

Ekşilik, şişkinlik ve yan
malarını giderir. Mide ve 
barsaklar: alrştırmaz. A
ğızdaki fena kokuyu, tat
sızlığı ve dildeki paslılığı 
defeder . 
Son derece teksif edilmiş bir 
tuz olup müşabih isimli müs
tahzarlarla kıyas kabul etmez. 
Horos markasına dikkat. 

2200 

----- Öksürenlere ve 

göğüs nezlelerine Katran Hakkı Ekrem ------= -·~=====================================:======m• ------- • -----------------------------

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GÜN BU GECE 

Küçük büyük herkes tarafından 

okunan çok müessir ve hissi bir 

romanı canlandıran franıızca sözlü 

FAN FAN ve KOLODİN 

Decourcelle'in ölmez p.heseri 

Seanslar: 2.45 - 4.45 - 6.45 Gece 21 de 

.llllllL. -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- ----- -- --.,.11 ..... 

BU GÜN BU GECE 

Aşk - Macera ve heyecanlı sahnelerle 

dolu büyük film 

YEN! ROBENSON KRUZOE 

24 kısım tekmili birden 

Seanslar: 3.30 - 6 - 'Gece 21 de .... 

Düseldrof Cinayeti 

":iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır:-

HALK MATİNESİ 12.15 de ~ l 
============= 

ngın, hayat, otomobil, cam sigortaları 1 Hatil Naci Mıhcıoğlu. Telefon : 1230 

Yap 1 1 r Anafartalar cad. No. 111 Tel. : 2089 

• "1'n>ıoa'' Ankara accataltiı 13:34 


