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TELEFON 
Başmuharrir 1111 
Fransızca Ankara 1063 
Yazı işleri 1062-1063 
ldare müdürlüiü 1061 
Atölye 1064 ACIMIZ ANDIMIZDI~ 

30 nisan c umartesi ve 1 mayu 
pazar günleri atletizm 
teıvik müsabakaları 

Başb anıınız Atina yolunda 

Kızday, evlerinin yıkılma.ı üzerine açıkta kalan yurdda§lara. 

Zavallı bir hayvancağız, birkaç şaat evel ahırından çıktığı 
evi dönü§ünde bu halde buluyor 

Dün gene zelzele oldu 

Hükümet meclisten 
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Fener bekçisi An~~~.~!r(~!.i) _h~~=·:.dB~ J.zM~~~p~ ::~i26 ni. 
Yazan: Profe~ör Rn. AFET san 1938 - Antalya mebus u Dr. C e mal Tunca'nın reisliğrnde t op

landı. 
[ Ankara Kız Lisesi 1935 - 37 yıllığım da bastırmıştır. Bir Son günlerde Kırşehir v e h a valisinde vukua gele n h areketi arz. 

1 Hususi tren her ta rafta 
Yaşasın Atatürk ! 
yaşasın Türkiye! 

Nidalarile ve heyecanlı 
tezahürlerle karşıland ı 

Devlet adamlarımız 
saat 11 de Atinada 

bugün 
olacaklar 

Başbakanın seyahatini takip eden yazı işle ri 

müdürümüz Mümtaz Faik Fenik bildiriyor 
---...-... ................ .......: ____ ~~--~-... .......................... ____ ~~~~-...-...~ 

A tin a, 26 ( T e le fonla) - Başbakan 8 . Celal Bayar'la Dış iş
le r Bakanı Dr. T e v fik Rüştü A ras ve maiyetleri·ndeki zatları ha
mil olan h u su si tre n bu sabah yun an topraklarına girmiştir. 

Trenin yunan sınırını geçm esinden i t ibaren Başbakanla Dış 
işler Bakanı e n küçük köyle r d e b ile halkın candan tezahür ler i 

\ve ''zito - yaşa,, sesle ri ile karıılanmıftır. 
· ---ı Baştanbaşa donanmış olan istas-

-~ J yonlarda genç ihtiyar herkes, devlet 
Fmmt'~RITRW~Wf~~~r adamlarımızı ellerindeki bayrakları 

sallayarak karşılamış ve uğurlamış

tır. Mühimce istasyonlarda tezahür
ler daha parlak olmuş, askeri kıtalar 
ihtiram resmi yaparken, mızıka da 
türk ve elen marşlarını çalmıştır. 
Ba,bakanımız muhtelif istasyonlar-

da trenden inerek ihtiram kıtalarmı 

teftiş ettikten sonra subaylarla ve i• 
tasyona gelen 1YÜksek memurlarla Cf
rafın ellerini sıkarak gösterilen gü
zel ve samimi kabulden dolayı teşek
kür etmiştir. 

Sere:!dc 

~k nefis resimler, türk kadınlığına aid bir çok güzel yazılar dan pek büyük zararla r görmüş v e e vle rini k ayb e d e r ek çadır a l
ihtiva eden bu yıllıkda Profesör Bayan Alet'in "Fener Bekçisi" tında kalmış olan köyle rimiz halkı hakkında kış gelme d e n b ükü· 
unvanlı pek kıymetli bir makalesi vardır. Bu makaleyi türk ka- l d ı Kamutay parti grupunda z elzele 

·1 • • k · "f d · oruz ] metre n e gibi tedbirle r a ın ığ. •· ı rı erının zev: ve ıstı a esıne sunuy · -:r dolayıaiyle alınan yardım tedbir-
Yıl 1919 - 1920. talebe ve hocasını da birbirinden ayı- na dair Antalya mebusu Rasıh Halayda seıı·m kayıd leri hakkında izahat veren 

Serez'dc Başbakanımıza en candan 
tezahürler yapılmıştır. İstasyonda 
milli marşlar dinlendikten sonra Se
rez avukatlarından Yanko İkonomidi, 
samimi kelimelerle dolu bir nutku 
türkçe olarak okumuştur. Başbakanı
mız bundan çok mütehassis olmuş ve: 
"- Size çok teşekkür ederim. Bu 

nutkunuzu bütün Türkiye gazeteleri 
sizin ifadenizi muhafaza ederok neş· 
redeceklerdir.,, demiştir. 

Silah sesleri dershane içinde akis- nyordu. Evlerimize sığındık. Kapla·n ve Kırşehir mebusu Lüt- ) B. Şükrü Kaya 
ler yaptı. Sokaklarda koşuşmaların Biga şehri sokakları Anzavur, Ga- fi Müfit Özdeş ve arkadaşları 
gürültüsü beni ve hocamı pencereye 
çekti. (Sonu 8. inci sayfada) (Sonu 8. inci sayfada) 

H~~hlhl~~cl~~~~~'-----------------------------zel bir levhası ile hoca ve tek talebesi 
ben heyecan ve gurur içinde idik. 
Öyle ya X uncu padişah Kanuni Sü
leyman'a kadar gelmiştik. Ben padi
şahların sırasını şaşırmadan sayabili
yordum. Hocam mükafat olarak bana 
10 numara yanına yıldızlar da sıralı· 
yordu. Hevesim büyüktü. Çünkü ta· 
rih derslerimi çalıştıktan sonra evde 
de beni dinleyecek kimseler buluyor
dum. Hele bir akşam önce Barbaros'
un üzerinde ne kadar durmuştum. 

Onun resmini küçük iken tanıya· 

bildiğim dedeme de ne çok benzeti· 
yordum. Baba annem gözlüğünü taka
rak resme baktıkça bu benzetmede be
ni teyid ediyordu. 

İstediğim ve tasavvur edebildiğim 
büyüklükleri küçük kitabım bana hiç 

Veremİ(YOrdu. 

Haritayı biliyordum. 
Cezayir, Tunus, Tuna, Volga, Var· 

dar, Dicle, Fırat, Yemen, Nil, Ycşil

ırrnak, Sakarya birbirine yakın şeyler 
değildi. 1876 ve 1912 harbleri anek
dotlarını da büyük annelerimden din
liyordum. 

Hocam 600 senelik devletten bahse· 

diyordll. Söylediğine göre o devlet 
40 çadırlık bir halktan türemişti. 
Namık Kemal de şiiri ile bu fikri 

§u mısrada ebedileştirmek istememiş 
trıidir? 

"Cihangir~ne bir devlet çıkardık 
bir aşiretten." 

Kitab onu yazıyor. Hoca da ondan 

gerisine g idemiyor. Bu dar çerçeve 
kırılmadı, fakat bizim dersimiz yarı· 
da kaldı. 

Bir sene önce 30 kişilik bir sınıfta 
Okuyordum. İlk mektebi bitirme se
nemde sınıfta tek kaldım. Yıkılan, 

Söken imparatorluğun sarsıntısı tek 

A merika hava kuvvetlerine menw b tayyarelerd en birkaçı 

Amerikada büyük hava 

manevralari yapılacak 
Vaşington, 26 (A.A) - Ha:,bi!.e 

nazırı, Amerika tarihınde en buyuk 1 
hava manevralarının Amerikanın ce
nubu şaı:ıkisinde 1 ile 20 mayıs ~9~8 
arasında 200 muharebe tayyaresının 

ve 3000 zabit ve askerin iştirakiyle 
yapılacağını söylemişti~. M~n_evr,~lar 
esnasında Amerika sahıllerının As
yalılar., ve "Avrupalılar., tarafından 
aynı zamanda taarruza uğradığı far· 
zolunacaktır. 

Tayyare kuvvetlerine verilecek_ v~
zife Baltimor ile Nevyork devletının 
şimali arasındaki mıntakanın müdafa· 
asıdır. 

Çoban Mehmedin 
yeni bir zaferi 

Tallin, 26 (A.A.) - Türkiye ağır 
siklet şampiyonu Çoban ikinci karşılaş
masını alman şampiyonu Ehret ile 
yapmış ve bu rakibini de 13 dakika 38 
saniyede kucaklayıp yere çarptıktan 

sonra tuşla yenmiştir. 
Mersinli Ahmed güreş esnasında 

sakatl:ındrğından gi.ireşi bırakmıştır. 

muamelesi ba~ladı 
Adana, 26 (Hususi muhabirimiz sa-

1 Londra görü~meleri 
b~ha ka?Şı telefonla ~ildi:~i> - se- percembeye baclıyor 
çım kayıd muamelesı bugun resmen ~ 'l 
başladı. Muhtelif unsurlardan bazı 
kimselerin kayıd işleri henüz bitme-
diğ inden mümessilleri tarafından ya
pı lan müracaat üzerine kayıd işlerinin 
bir gün daha devamına mühlet verildi. 
Reylerin atılmasına yarın ba~lanacak-
tır. 

Adana, 26 (Hususi muhabirimiz te
lefonla bildiriyor) - Hataydan bu sa
bah verilen malumata göre seçim ha
zırlıkları dün akşama kadar devam et 
miştir. Milletler cemiyeti kontrol he
yeti teşkilatı tamamen kurulmuş bu
lunuyor. 36 mıntakada rey sandıkları 
yerlerine konulmuştur. Başlanmak ü
zere bulunan seçim iki derecelidir. 
Doğrudan doğruya müntehibler tara -
fından millet vekili olacak şahısların 
tayini yerine birinci müntehibler ikin
ci müntehibleri seçecek sonra bu ikin
ci müntehibler mebusları çıkaracaktır. 
Ayrılan 36 intihab dairesine muhtelif 
mmtakalardan 72 cemaat mümessili ta 
yin edilmiştir. Cemaat mümessillerini 
göseteren levhalar dün akşam tamam
lanmıJ ve tebliğ edilmiştir. Cemaat 
mümessilleri istişar\ rey kullanacak -
lardır. Delegasyon tcşkiUitından baş -

ka intihabata hiç bir makam karışını -
yacaktrr. 

B. Bonne görüımelerin 
ana hallanm tesbil etti 

Faris, 26 (A.A.) - Hariciye nazın 

B. Bonne, bu akşam başvekil B. Dala -
diye tarafından kabul edilerek kendisi 
ile uzun bir görüşmede bulunmuş ve bu 
esnada Londra müzakereleri hakkında 
Fransa hariciye nezareti tarafından ha
zırlanan muhtıra tetkik edilmiştir. 

Bu muhtıra aşağıdnki esas noktala-
rı ihtiva etmektedir: 

1 - Orta Avrupa, 
2 - ispanya, 
3 - İngiliz- italyan anlaşması ve fran

sız - italyan görüşmeleri, 
4 - MiUetler Cemiyeti toplantısı ruz

namesinde yazılı meseleler, 
5 - Uzak Şark. 

Politik mahfillerde tahmin edildiğine 
göre fransız ve İngiliz devlet adamları 
arasındaki görüşmelerde, askeri ve fi -
.nansal işbirliği de görüşülecektir. 

Fransız başvekili B. Daladiye, Roy
ter muhabirine aşağıdaki beyanatta bu· 
lunmuştur: 

" - Ben daima, Avrupada sulh ve re· 
fah lehindeki bütün gayretlerin fransız 

____________ ......., ___ ) · ingiliz antantına istinat ettirilmesi ka-
r 

naatinde bulundum. İki memleketin ar-
Mühim bir hahrlatma 

Gazetemize her ne münasebet
le yazı ve mektub gönderenler, 
soyadlarını kullanmalıdırlar. "U
lus" bundan sonra soyadı ile ta
mamlannuı olnuyan isimleri neır 
etmiyecektir. 

zuları ve ümidleri bir olduğu gibi ara -
dıkları f?ayeler de avnıdır. Bu sebebten 
ingiliz hükümeti azalariyle yeniden hu· 
susi bir memnuniyet ve büyük bir iti -
mat ile şahsi temasa geleceğim. Hükü
metlerimizin, sulhsever ve hür büyük 
milletlerimizin hüsnüniyetine filiyatla 
~erccrn::..., c-lmak imkanını bulacAğından 
em;nim." 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Fıkra 

Bir ilôn sayfası 

Yalnrz bir "Ulus., nüshasınrn ilan
ları arasrnda sırası ile .şu münakasa
/arı okuyoruz : Bergama içme suyu, 
Tokat içme suyu, Tekirdağ içme su
yu, Urfa içme suyu, Merzifon içme 
suyu, Zonguldak içme suyu .. ve tahsi
satları: 80,000, 150,000, 175,000, 87 ve 
120,000 ••• 

Su, evlerin üst katına kadar çıkan 
tazyikli ve kapalı su, !iehir medeni
yetlerinin temelidir. Memleketi dola
şırken şik§yet ettiğimiz rahatsızlıkla

rın çoğu, susuzluktan ileri gelir. On
suz ne srhi tesisat kurmak, ne yıkan
ma ve temizlik ijiyenini vücuda 1:e
tirmek imkanr vardır. 

Belediyeler banka:Hnın kredileri ile 
birkaç sene içinde seksen küsur Tür
kiye şehir ve kasabasının, eskiden, 
yalnız lstanbulda, o da geri şartlar 
içinde, ve şehrin bir kısmında !{Ördü
ğümüz su rahatrn:ı kavu~acaiınr biJi
yoruz. Türkler bir akar çeşme sahibi
nin adınr asırlarca hayır ile anaı-w: 
Cumhuriyet, su ile, memlek et mahru
miyetlerinin en ağırlarından birine 
çare bulduktan başka, türk yuvasınrn 
ve cemiyetinin hüviyetİlle tesir ede
cek bir tedbir tahakk uk ettirmekte
dir. Yeraltrnda gizli kalacak olan bu 
esere, vatandaşlarımızın en büyük abi
deler değeri vereceklerine !iÜphe yok
tur. 

Bugün harta, plan ve su ihtiyaçla· 
rrnr başaran miışterek belediyeler ser
mayesi, y arrn, otel ve saire gibi ihti
yaçların da toptan teminine hizmet 
edecek, şehir ve k.asabalarımızr, f{arb 
~lelcetlerı"nde bile büyük küçük 
bi~lc şehirJerj kasıp kavurmakta o
lan ağır faizli 'borçlar yükü ., 'tına 
girmekten Jcoru caktır. - F • ; 
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Bir • 
resım karşısında 

'Aziz dostum sanatkar Cem, bundan on yıl kadar önce yaptığı bir re
simde üzerine yağmur yağan bir Atatürk heykeline tırmanarak onu şem
siyesiyle örtmeğe, korumağa çalışan bir köy delikanlısını tasvir etmişti. 

Bir hamaset şiiri, bir laıhramanlık tablosu kadar beliğ olan bu bet on 
çizginin altında, hatırunda kaldığına göre, !U lejand vardı : 

- Aman, o ıslanmasın 1 
Dünkü Ulus'da çıkan hakiki bir fotoğraf, bir sanatkarın hayalinde 

bulduğu bu sahneyi, daha canlı ve daha manalı olarak gerçekleştirmiştir: 
Zelzele bölgesinde çatısı, damı ve divarJan çöken bir köy mektebin

den bir köylü, yalnız bir tek §ey kaçırıyor: Büyük Önderinin mekteb di
vanm yıllardanberi süsleyen resmini. 

Bir fotoğraf objektifinin tesbit ettiği bu manzara karşısında duyula
cak biricik duygu, heyecanın en büyüğü değil midir } 

Kalbinde, belki de, bir çok taze yaralar tB§ıyan bu köylü, o dakikada 
yalnız onun, o mukaddes emanetin taş, toprak ve enkaz arasında kal
masına razı olamamıştır. 

Onun hal diline kulak verirseniz şunları duyacaksınız : . 
- Ona bir şey olmasın da ... O var olsun da yıkılan köyleri yeniden 

kurmak, giden kurbanların yerine yeni köy yavruları yetiştirmek miim
kündür ... 

Bütün bir vatanı yıkıldı sandığımız günlerde hezimeti zafere, harabe
yi bayındırlığa, esirliği istiklale çeviren o ve onun varlığı değil midi~ ? 

Havadisler arasında 

Soyadı 
Türk cemiyetine yeni nizam 

veren kanunlarımız arcuında, en 
iyilerinden biri de, hiç ıüphesiz, 
soyadı hakkında olandır. Bir za
manlar herhangi bir ıahı• ismini 
tanıtabilmek için iki •alırlık ad
re• yazmak lazı.mJı. Memuriyeti 
olmıyanları tarif ederken, daha 
gülünç usuller kullanırdık: 
"-Canım bilmez misiniz? 

Hani Bayazıt caminin yanındaki 
v . •.... ,, 

Bir alay tabiri bile bulmuıtuk: 
''Sarı çizmeli Mehmed ağa .. ,, 
Her türk i•mi böyle bir umumi
yet idi. 

Ecnebilerle münasebetlerimiz· 
de hakikati söylemekten sıkıltlı
lımız için, ikinci adımızı soyadı 
olarak ileri sürerdik. Soyadı ka
nununun faydasını ıimJi asıl on
lara aorunuz: Hemen hepsi, en 
e•ki tanulıklanmız ve bizi yıllar
danberi küçük adımızla çağırma
ğa alı§ık olanlar dahi, soyadımı
zı kullanmaktadırlar. 

Çünkü •oyadı'nın kolay tanıt
maktan ve müphem i§aretlere 
ıahsiyet vermek faydasından 
gayri, bir de muCJ§eret ve terbi -
yede kaideleri vardır. Pek •ami
mi olmadıkça hiç kimseyi küçük 
adı ile çağıramaznnız. Bu ba
kunclan gazetelerimiz.deki isim 
listeleri neıriyatı tuhaf bir mana 
alıyor. 
BQfbakanlığın ikazını tama

men yerinde buluyoruz. Biz ga
zeteler soyadı adetini yerleıtir
mekte ba§lıca hizmet unsuruyuz. 
Büyük küçük her kimden yalnız 
•oyadı ile bahseder, isim li•tele
ri ile yazı imzalarında soya
tlını mecburi kılarsak, birkaç 
ay içinde bugünkü kargaıadan 
e•er bile kalmaz. 

Belediye meclisi 

Nureddin ART AM 

Bugünkü kamutay 
Kamutay bugün toplanacaktır. Ruz

name şudur : 
Bir defa müzakereye tabi olan 

maddeler 
1 - Ezinenin Çarıksız köyünden Ö -

mer oğlu Ali Osman Koçun ölüm cezası 
na çarptrnlmasına dair Başvekalet tez -
keresi ve Adliye encümeni mazbatası. 

2 - 1932 yılı muvazenei umumiye 
kanununun 21 inci maddesinin tefsiri -
ne dair Başvekalet tezkeresi ve maliye 
ve biltçe encümenleri mazbatalan. 

3 - Devlet demiry?llan ve limanlan 
itletme umum müdürlüğü 1937 mali yı
lı büdcesine 1.326.000 lira munzam tah
sisat verilmesi hakkında kanun layihası 
ve büdce encümeni mazbatası. 

4 - Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1937 mali yılı büdcesine 
150.000 lira munzam tahsisat verilme· 
si hakkında kanun Uyihası ve büdce en
cümeni mazbatası. 

Birinci müzakereıi yapılacak 
maddeler 

1 - Devlet meteoroloji işleri umum 
mUdUrlilğU hizmetlerinde kullaruhnak 
üzere satın alınacak telıiz muhabere ve 
dinleme ilet ve cihazlan için 300.000 
liraJrk teahhüde girişilmesi hakkında 
kanun layihası ve bUdce encümeni maz
batası. 

2 - Sıhat ve içtimat muavenet veka
leti teıkilat ve memurin kanununa ek 
kanun liyihası ve ııhat ve içtimat mu
avenet ve büdce encümenleri mazbata
lan. 

Hazin bir ölüm 
Harb okulunun eski diı:ektörlerin

den riyaziyeci Ziya paşanın oğlu, Sı
hat vekaleti direktörlerinden doktor 
Zeki Ergin'in kardeşi eski hariciye 
memurlarımızdan M. T. A. mütercimi 
Bay Fatin Ergin'in dün sabah öldü
ğünü tee11Urle haber aldık. Bay Fa
tin Ergin geni§ bilgisi ve nezaketiı 

ile kendisini herkese sevdirmiş, bütün 
muhitine hürmet telkinine muvaffak 
olmuı kıymetli bir zattı. Cenazesi bu
gün öğle zamanı Sıhiye Vekaleti ci
varında, Ersoy apartımanmdaki dai
resinden kaldırılacaktır. Bay Fatin 
Ergin'i birdenbire kaybeden ailesinin 
derin acısını paylaşırız. 

ULUS 

Cumaya konser yok 
Cumhur Başkanlığı Flarmonik Or

kestrasının her hafta cuma günleri 
ıaat 20.30 da ve cumartesi günleri sa
at 15.30 dıı vermekte olduğu konserler, 
şef ve şef muavinlerinin hastalığı do
layısiyle bu hafta verilemiyecektir. 

Kamutay 

encümenlerinde 
Kamut~ encümenlerinde dün aşa

ğıdaki mevzular müzakere edilmittir: 

Arzuhal encümeninde: 
Encümene verilen arzuhallerden 

ruznameye alınmış olanlar hakkında 
vekaletlerden davet edilen salahiyet
li müdürler dinlendikten sonı-a bu 
arzuhaller karara bağlanmıştır. 

Dahiliye enciimeninde : 
Köy kanununun bazı maddelerinin 

değiştirilmesine ve mezkur kanuna 
yeni hükümler eklenmesine <;lair olan 
kanun layihasının müzakeresine de
vam edilmiştir. 

I htısad endi.meninde : 

K~zanç vergisi hakkındaki 2395 sa
yılı kanunun bazı maddelerinin değiş 
tirilmesine dair kanun layihası mü
zakere edilmiştir. 

Milli ft.lilclafaa enciimcninde : 
Askeri hastahaneler için yetiştirile

cek hastabakıcı hemşireler hakkında 

ki kanun layihası müzakere edilmiş
tir. 

Çağrı 

* Milli müdafaa encümeni, umumi 
heyetten sonra toplanacaktır. 

* Dahiliye encümeni bugün heyeti 
un;ıumiyeden sonra toplanacaktır. 

Kocaeli Def tcrdarlığı 

Milli müdafaa bakanlığı deniz mu -
hasebe müdürü B. Rüştü Eken Koca -
eli defterlarhfına naklen tayin edil-
miştir. 

Rakamlarla Türkiye 

Nisbetler ..• 
935 nüfus aaymıma aid büyÜk cil

din hemen Mır sayfa.smda nisbetler 
vardır. Fakat en enteresan nisbet
lerden biri, köylü - tehirli nisbeti
dir. 

Köylerdeki nüfus son senelerden
beri durluk halindedir. Köy nüfu
sunun istikrar bulması ve arbnası; 
istihsal hayatmm köylüyÜ yerinde 
tutacak kadar verimli olduğunu an
latan bi1' vesikadn". 

Şu nisbetlere bakınız: Afyon Ka
rahisar vilayeti içinde yafa.yan 100 
vatandaıtan 16.7 si tehirli, 83.3 ü 
köylüdür. Ağrıda tehirli nisbeti 11.7 
ye inmekte, köylü nisbeti 88.3 çe 
çıkmaktadır. 

Memleketimizde it hayatmm ve 
nüfus terakümünün ne kadar esaslı 
tesirler altında olduğunu gösteren 
bir misal daha tudur: latanbul vila
yetinde 100 vatandaıtan 85.8 zi te
hirlerde, 14.2 si köylerde yaıamak
tadD'. lzmirde bu nisbet, gene yüz 
nüfusa göre 48.1 tehirde, 51.9 köy
lerde §eklini alıyor. 

Bütün bu nüfue niabetlerinin için
de bulunduğu bu deiitiklik, memle
ketin muhtelif kısonlarmdaki uğ
raıma mevzulan ve geçim vasıtala
rının tesirlerine tabidir. 

Mesela Sinob vilayetinde 100 va
tandaıtan 92.4 dü köylerde 7.2 si 
şehirl :::rde yaıamaktadır. Türkiyede 
ıehirlisi en bol olan vilayetimiz Js. 
tanbul en az olan vilayetimiz Ordu
dur. Orduda yüz kitiden 92.8 zi 
köylerde yaşar. 

Bütün nüfusumuza göre olan nis
bet ıudur: Türkiyede yüz vatandat
tan 23.5 ıehirl:rde, 76.5 köylerde 
yatamaktadır. Bu nisbet, memleke
tin bütün büyük davi.larmm istika
meti hakkında bize en güzel yolu 
göıteriyor. ''Köye doğTu" dövizini 
bir klişe sanmama.k" lazımdır. Bir 
memlek tin vatandatlarmdan dört· 
te üçünden fazlasının yaıadığı yer, 
§Üphesiz ki k~saca, o· memleket de· 
mektir. 

ÇANAKKALE'DE 

Bir Yunan vap~ru 

koraya oturdu 
1atanbul, 26 (A.A.) - Çanakkale bo

ğazında Kilya civarında Boğalı mevki
-----.-.,.,----~~~=--~-, inde yunan bandıralı Ereklea vapuru 

Dün hava bulutlu ge(li 
Dün ıehrimizde hava bulutlu geç -

miştir. En düşük ısı sıfırın üstünde 9, 
en yüksek ısı 22 derecedir. 

Yurdun Ege ve doğu Anadolu böl -
geleri mevzii yağışlı, Trakya, Kocaeli, 
bölgeleri kapalı, diğer yerlerde hava 

bulutlu geçmittir. 24 saat içindeki ya· 
ğışların karemetreye bıraktrklan su 
mikdarr Kocaelide 3, Muğlada 2, E<lir
ne, Bilecik, Bodrum, Sinop, Giresun ve 
Ordu'da bir kilogram kadardır. Yurd -
da en dü§ük ısı aıfırrn üstünde olmak 
üzere İstanbul, Çanakkale ve Zongul -
dakta 9, Çorlu, Erzurum ve Sinopta 7, 
Konyada 5 derecedir. En yüksek ısı İz
mir ve Sivasta 20, Konyada 23, Malat
ya ve Siirtte 25, Adanada ve Diyarba -
kırda 28 derecedir. 

280 ton buğday hamulesiyle Yunanis · 
tana giderken dünkü gün sis yüzünden 
ehemiyetli derecede karaya oturmuş ve 
Çanakkalede istasyonda Alemdar kur
tarma gemisini imdadına çağırmıştır. 

Kurtarma gemisi kazazede vapuru 
dün gece salimen kurtarmıştır. 

Ziraat kongresi haznl ıklan 
Ziraat Bakanlığı, büyük ziraat kon 

gresi hazırlıklarına faaliyetle devam 
etmektedir. Muhtelif resmi ve hususi 
teşekküllerden gelen dilekler ile ba -
kanlı~ daireleri tarafından hazırlanan 
kanun pr )jeleri w raporlar kongreye 
gelecek delegelere dağıtılmak üzere 
tabettirilmeye karar verilmiş ve basıl
malarına başlanmışt:r. 

Cumhuriyet bayramında iş 
yerleri kapalı kalacak 

"Ulusal bayram ve genel tatiller,. 
hak,kındaki kanuna göre bütün iş yer
lerinin 29 ilkteşrinde kapalı kalması 
kararlapnııtır. 

Demir}tollarımızın 
dokuz ayhk geliri 

26.768.000 lirayı buldu 
İdare büdçesine 1.328.000 lira 

yeni tahsisat konuyor 
Devlet Demiryolları ve Limanlan l,letme Umum MüdürlüiG 

1937 mali yılı büdcesine munzam tahsisat verilmesi hakkında bü
kümetin hazırladığı kanun projesi Kamutay ruznamesine aba
mıttır. 

Hükümet mucib sebebler liyi. 
hasında devlet demiryollarmn- K t f 
zm faaliyetinin, o niabette de ge- amu aya ge en 
!irinin inkitaf ettiğini anlatmak
tadır. 

937 mali yılı içinde 12 milyon tren 
ve 15.840.000 lokomotif kilometresi 
yapılacağı tahmin edilmesine mukabil, 
bu acne içinde yapılan kesif nakli ya· 
tın verdiği neticelere göre aekiz ay 
içinde yapdlllJ! olan tren kilometresi
nin 9.580.730 ve lokomotif kilometre -

kanun projeleri 
Dün Kamutaya gelen kanwı pn>je

leri tunlardır: 
1 - Iaparta viliyetinde aiitJSiller a

diyle bir kaza kurulmasına dair 1ıı:a-

sinin de 12.230.660 a çıktığı ve aene acr nın Erzincan vilayetine ve Alm na
nunda hiç değilse tren kilometresinin 'hiyesinin de Elazığ vilayetfnln JCe. 
13 milyona ve lokomotif )ıilometreai- ban kazasına bağlanması hakkmda ~ 
nin de 17 milyona çıkacağı muhakkak nun projesi, 
görülmektedir. 3 - Devlete aid icareteyinH ft mu-
Trafiğin bu yükaelmeai bir taraftan kataalı gayrimenkullerin kı,metlen

işletme gelirinin ıükrana değer ıu- dirilmesi hakkında kanun laylbMı, 
rette yükıelmesini temin etmiıtir. Ni- 2762 sayılı vakıflar kanunuaa C(Sre 
tekim bu senenin dokuz aylık geliri icareteyinli ve mukataalı gayıimen· 
26.768.000 liraya çrkmııtır. Bilhassa ö- kullerin bir yıllık icarınm yirmi mie
nümüzdeki ilkbahar ayları, nakliyatı· 1i mukabilinde ıahiblerine verilmesi 
nm getireceği hasılat da göz önünde lizımdır. Bunlardan devlet tuarnı
bulundurulacak olursa, 937 mali eene- funda olanların da ıyukardakl .-a 
si nihayetinde tahmin edilen gelire- göre yirmi yıllığı verilerek nbfla 
göre 5.5 milyon lira bir gelir fazlasr alakası kesilecektir. Ancak amme biz 
elde edileceği kuvvetle ümid olunmak metindeki binalar vergiden anıM ol· 
tadır. duğundan bunların icarları da takdir 

Hasılatın bu artııı ile beraber diğer edilmemişti. Liyihaya göre Ud ., i· 
taraftan, hasılatın artmaaile çok ya_ çinde imme hizmetindeki gayrlmen
kmdan alakalı olan bazı işletme maa _ kullerin bir listeai hazırlanarak tem
rafları da pek tabii ve zaruri bir tekil: like esas olacak icar bedelleri takdir 
de artımı ve 937 büdce kanunile veri- ettirilecektir. 
len tahsisatla sene sonuna kadar iş· 4 - Orman umum müdürlillil 1937 
letmc işlerinin en mühim olanlarından büdcesinde icar bedeli, muvakkat me
bazılarım idare imkiinlan kalmamıt- muriyetler harcirahı ve Ankara ciın
tır. Bu arada artan tren ve lokomitif rınm ağaçlanması ve Ankara fidanlı· 
kilometreleri kömür aarfiyatını 265 ğı ve açık 111U9ları için otuz bin lira
bin 116 tona çıkarmaktadır. Bu mik- hk münakale' yapılmuına dair kanun 
dar kömUriin temini için de son aatm projesi, 
alma anlaşmasına göre kömürün beher 5 - Adliye vekaleti teş.kilatmda ft 

tonu vasati 11.5 lira üzerinden kadrolarında yapılacak değişikliie a-
3.048.834 liralık bir tahsisata ihtiyaç id kanun projesi, 
bulunmasına rağmen 937 mali yıl büd- Ll.yihaya .a .. ., merkez ve mtUukD
cesile yedinci faslın birinci maddesi taki adliye teşkil tımrz maaflarmıda 
için alınan tahsisat dahilinde kömür esaslı değişiklikler yapılmaktadır. 

için ancak 2.520.000 liralık: · bir tahsi- 2474 ve 3110, 3190, 2885 3012, sm 
sat bulunmaktadır. Bunun için bu kıa- sayılı kanunlara bağlı kadro ft ımat
ma 528.834 liralık bir tahsisat konul- tar bu liyihada bir cetvel halinde '98 

masma zaruret hasıl olmuıtur. bazı farklarla birleştirilmektedir. 

Nakliyatın artışı dolayıaile makine 
ve vagonların devamlı bir surette ça
lışmalarına lüzum hasıl olduğundan, 

tahmin edilen tamirlerin faslına da 
yeniden tahsisat konulmasına lüzum 
görülmüş ve bu fasla 500.000 lira daha 
konulmuştur. 

Hat, köprüler, telgraf hatları, rıh
tım ve dubalar tamir masrafları faslı· 
na 192 bin lira; sabit tesislerin t~ri
ne, geniıletilmesine ve yeniden inıa • 
ıuna 63.000 lira, ev kiraları tahsisatı 

faslına 5000 lira; muvakkat memurin 
harcirahr faslına 7000; kilometre tah -
sisatı faslına 30.000 lira olarak bir mil
yon 326.0QO lira konulması istenmiş

tir. 
Büdce encümeni, karııhğı 937 yılı 

varidat fazlasından temin edilecek o -
lan bu tahsisatın verilmesini muvafık 
gönnüı ve hlikümetin kanun projesini 
olduğu gibi kabul C'tmittir. 

Trak vapuru 15 

Mayısta gelecek · 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Deni-. 

yollan idaresinin Trak vapuru IS ma • 
yısta İstanbul limanına gelecek,,. llıa

danya hattına tahsis edilecektir. Tnık 

vapuru lstanbuldan Mudanya)'& 2,30 
saatte gidebilecektir. Temmuz IODUD• 

da yeni gemilerimizden biri daha 
limanımıza gelecek ve bu da latanbal 
- Bandırma yolunu 3,5 saatte alacaktır~ 
Ağustos sonunda Mersin hattına tell • 
sis edilecek olan Etrüsk vapuru gele
cektir. Bunlar geldikten sonra Buıdaı
ma hattındaki gece seferleri kaldmla • 
cak ve Mersin hattı iki gün bir lec:e'J"8 
indirilecektir. 

Yeni büdce 

görüşmelerine başlad\ 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 İslanbulda bir suiislllllll 
divas1na baılandı 

Belocliye meclisi dlin birinci reis ve
kili B. Aya§lının reisliğinde toplanarak 
blidce görüımelerine devam etmiıtir. 
1938 yılı gelir büdccai hakkında mucib 
ıebebler mazbatası okunmu§ ve gelir 
büdcesi fasıl fasıl görlişUlerek kabul o
lunmuştur. Kabul edilen gelir bildcesi 
yekfinu 2.350.018 liradır. Dünkü ruz -
nameye dahil mezat idaresi talimatna -
mesinin görüşülmesi geri bırakılmı1tır. 

Bu talimatname projesi teksir edilerek 
adlara dağıtılacak ve önümilzdeki top
lantılarda görüşlilecektir. Belediye 
mec~isi yann tekrar toplanacaktır. 

Zeki Nebilin cenazesi 
bugün kalkacak 

Ölümilnil teessUrle haber verdiği
miz büyük elçilik mUsteşarı hariciye
mizin kıymetli memurlarından B. Ze
ki Nebil Ertok'un cenazesi bugün kal
dırılacaktır. 

B. Sadullah Güney şehrimizde 

İstanbul, 26 (Telefonla) - İktısad 
Vekaleti dl'niz mlisteıan B. Sadullah 
Gilney Almanyadan dönmilı ve bugün 
A.'lkaraya hareket etmiştir. 

Atlılarımız 
Atlı subaylarımızın Nis'de ka· 

zandıkları zaferi, bütün spor mu· 
vaffakıyetlerlnden daha büyük bir 
ilgi ve daha üstün bir sevinçle kar
şıladım. 

Büyük akınları, büyük göçleri, 
büyük savaş ve zaferleri düşündüm. 
Bu akınlarda insan ırkının en asili 
türk, hayvan ırkının en asili at yan
yana tarihe girdiler. !kisinin de 
ba~larr dikti: ikisi de şahlanmanın 
sırrına ermişlerdi. 

Türk dilinde attan bahseden bun· 
ca ata sözleri vardır. 

A.t, türk diline ''atmak", "atıl
mak", "at/amale'' gibi bir çok 'keli
melerin k6künü de armağan etmiş 
değil midir ? 

Onun için Nis zaferini müjdeli
yen sese bir andı bütün bir tarihi 
ve o tarihin.hazırladığı istikbali dü
ıünerek kulılc verdim. 

Bravo delikanlrlar, her güzel ve 
iyi §BY gibi "atın da., size yakı~tığı
nı asırlardan beri kullandığımız bir 
atalar sözünden alarak tekrarlamak 
isterim. - T. 1. 

Dikkaı edelim 1 

Muharrir Burhan Cahid Mar
kaya, "Dikkat edelim,, batlıkh 

bir frkraıma §Öyle baılıyor: 
"imi&, tahrir kaidderine karıı 

öyle bir hürmetsizlik batladı ki, 
artık, iri harfli havadia baılıkla
rmda bile mekteb talebesini gül
dürecek yanlıtlar yapıyoruz._ ,, 

Bu cümleyi okuyunca dostumu
zun büyük bir yaramıza dokun
duğunu hiuediyor, ''kim bilir ne 
sunturlu miaaller getirmittir?,, di
ye yazmın alt tarafına da göz gez
diriyorsunuz. 

Gerçekten gazetelerimizin dil 
huausundaki kayıdsızlığı, dikkat
sizliği o kadar göze çarpıyor ki 
bizi bu hal, bir zamanlar "Dil kö
teai,, diye bir sütun açmağa bile 
mecbur etmitti. 

Fakat N.ym muharririn bulup 
göaterdiği yanlıı ibare tudur : 

"Göz göre göre iılenen bir mat
buat cünnü." 

Bunun neresi "imla ve tahrir 
kaidelerine,, uymıyor? Ben anlı
yamadım. Anlayan vana beri gel-

ain r Öyle iM dil yanlıılan bulur· 
ken de dikkat edelim! 

Felsefe! 

Eaki tail"lerden birisi, galiba, 
Nabi, felsefenin aleyhinde bulu
nur ve der ki : 

Kelamı felıde fülse deler mi, 
Ona Sarrafı Keyyia ba15 eğer mi 7 

Her amerikalmm bet yüz ki
tabh birer kütübhaneai bulunma
aını tavsiye eden amerikan aydm
lan da bu kütübhanede ancak 10 
tane felsefe kitabı bulllll$un diyor· 
larmq. 

O halde bizim eaki pirle yeni 
amerikalı, felsefeye kıymet ver· 
mek meaeleainde, aıaiı yukarı, 
birleıiyorlar, demektir. 

E11ki cakeıten çıkan aerveı 

DWı >:anlularda Oren kö>:\inde 

bir etek s~meri sökülünce içinden 
600 lira çıkbğını yuımıtık. 

Bugün de bir bqka türlü.ünü din
leyiniz: 

Batavya'da, orta halli bir me
mur olan De Jong'un kanaı, ea
kiciden bir caket satın alıyor. Bu 
caket kocaıınm vücuduna uygwı 
gelmediği için düzeltilm:ıi lazım. 
Makaala öteaini berisini keserken 
kadın caketin öikişleri arasında 
tam 26000 li1'a bulunduiunu gö
rüyor. 

Görüyor mwunuz? Tali bile 
eski etek aemerinden eski insan 
caketine geçince değişiyor. 600 
lira nerede 7 26000 lira nerede? 

Methur erkek &inema yıldızı 
Robert Taylor bir rivayete göre, 
günde üç defa traı oh. .. mut ! 

Günde üç defa traf, bir in.M.nın 
auratmı ne hale koyar? 

Fakat bmıun cevabını biz •er
miyelim de aözü, aGll günlerde 
traf olmak, yüze sabun aiirmeık, 
usturayı tutmak hususunda bir ta
kım tıbbi makal&ler yazınıt olan 
dostumuz Lokman Hekim'e bıra
kabm 1 

• İstanbul, 26 (Telefonla) - AtıliJe 

üçüncü ceza mahkemesinde, numonı
taj ifinden dolayı belediye harta p 
besi müdürü Galib ile belediye mL 
hendisi Sırrı ve makine fubeai mtldU• 
rü Sırrı aleyhlerine açılan bir danya 
batlanmıftır. Mahkemede vilayet ida
re heyetinin l\Uumu muhakeme kara
rına göre suç, numorataj iflerinde 
suiistimal şeklinde tavsif edilmiftir. 
İddiaya göre kullanılan biltün memwı
ların maaşlarından kanunsuz olarak 
yüzde bir nisbette para kesllmiftlr. 
Celsede hazır bulunan suçlul.-m IOr
ğuları yapılmış, diğerlerinin ele çat
rılmaaı ve şahidlerin dinlemneai için 
muhakeme bafka güne bırakılmı9tır. 

Prost, Gazi köprüsünün inp 
müddetini tayin etti 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Beledi• 
ye Prostun talebiyle Gazi lıdSprileo.o 

nün muayyen müddeti içinde b itiril
mesi lazım geleceğini köprüyü in,a 
eden şirkete bildirmiştir. PrOlt tale• 
bini ,ehirde yeniden açılacak ana yol• 
tarın bir çoğunun bu köprü ile lrtl.,.. 
tı olmasına istinad ettirmektedir. 
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pek memnun değil B. Musolininin ince diplomasisi ' -. 

Romadan gelen haberlere balalacak 
olursa, ltalyanm bugün iki ehemiyetli 
nıesele ile meşgul olduğu anlaşılır: 

Berhtesgaden konuşmasının arifesinde Londra, 26 CA.A.) - İngiltere • İr
landa anlaşması Büyük Britanya mah
fillerinde çok müsait bir şekilde karşı • 
landığı halde İrlanda murahhas heyeti 
mahfilleri bu anlaşmadan pek az mem
n un gözüküyor. Bunun sebebi.de İrlan
danın hiç değilse şimdilik ikiye ayrılmış 
olarak kalacağıdır. 

.... . 
Bunlardan biri, Bay Hitler'i kabul et• 
ınek için hazırlık, yani itin nümayq ta· 
rafı, diğeri de İngiltere ve Fransa ile 
ltalya arasındaki münasebetleri tanzim 
etnıek için ıarfedilen hummah faaliyet, 
Yani müsbet politika tarafı. Bu ikinci 
faaliyete bakıp da Bay Hitler'in Roma· 
Ya Streza cephesinin yeniden kuruluıu 
bayramını yapmak için mi davet edildi
ğini sormamak elden gelmez. Gerçi es
ki manada Streza cephesinin kuruluıu 
lll"bk bahis mevzuu bile olamaz. Ma-

Avusturya aleyhinde yaptıkları gibi ••• 

Alman gazeteleri Çekoslovakyaya 
şiddetli hücumlarda bulunuyorlar 

Bununla beraber İrlanda mahfille -
rinde ümid oldunduğuna göre ileride 
daha iyi bir anlaşma yolunda bu şimdi
ki anlaşma mühim bir merhale teşkil 

eylemektedir. 

Bir dostluk eseri 

... Fakat Almanya 

ıiddel hareketinde 
bulunmıyacak 

IUındur ki bugünkü orta Avrupa o gün. 
kü orta Avrupa değildir. l talya Brener 
geçidine kadar dayanım§ olan bir Al
ınanya'ya karşı cephe kumıak istemedi· 
ği gibi, İngiltere de buna razı değildir. 
Bununla beraber, Bay Hitlerin ziyare • 
tinden evvel, l talyanm iki garb demok· 
l'a.sisi ile anlapnası manasında bir Stre
za cephesinin kurulmasına Mu.solini'
nin büyiik ebeıniyet verdiği aşikardır. 
Fqist lideri buna o kadar büyük ehe- Berlin, 26 (A.A.) - Havas Ajansı 
nıiyet atfetmektedir ki, İngiltere ile bir muhabirinden : 
anlqmanın §artlan henüz mevcud ol· Alman gazeteleri, Çekoslova.kyaya 
ttıadığı halde bu şartların meydana karşı tıpkı Hitler ve Şuşnig arasında 
gelmesine talikan itilafname imzalan· Bertesgaden'de yapılan görüşmeler 
tnıştır. Ve anlqma henüz meriyete gir- arifesinde Avusturya aleyhinde yapıl
tnediği halde, İtalya gazeteleri, lngil. mış olan neşriyatı hatırlatan neşriya
tere - ltalya münasebetlerinin samimi- ta başlamıştır. 'Gazetelerin B. Henlayn 
yetini tebarüz ettiren yazılar y~k- in programı hakkındaki mütalealan
tadırlar. na aşağıdaki başlıklar kaıbilinden mu-

Şimdi Fransa ile itilaf Musoliniyi azzam başlıklar koymuşlardır : 
fne§gul eden baılıca mesele olmu,tur. "Praga son bir ihtar.,, 
Esasen İngiltere ile anlaşmaya varıl· "Artık hiç bir tesviye sureti müm-
dıktan sonra Fransanın da İtalya ile an- kün değildir.,, 
laşmaya teıebbüı etmesi bekleniyordu. Siyasi mahfillerde hakim olan mü
R.omada mukaveleler imzalanır imza- talea, Çekoslovakyanm şimdiki ana
lanmaz, fransız maslahatgüzarı Bay yasasının Avrupa sulhu için bir tehli
Blondel, ltalyanm Fransa ile müzake- ke olduğu merkezindedir. 
reye girişmeğe hazır olup olmadığım Maamafih siyasi müşahidler, Alman 
ltalya hariciye vekilinden sorunca, yanın yabancı memleketlerdeki faali-
Kont Çiyano: yetinin '"Pek ziyade elastiki" olduğu-

- Derhal ı nu ve Praga karşı zecri tedbirler ittiı.. 
Cevabını verdi. Fakat Fransa ıçın hazına kalkı~nın çok büyük bir mu

ınü-şkül bir vaziyet §Udur ki, bugün hatara teşkil etmesi halinde Berlin-' 
Romada müzakereleri idare edecek bir inÇekoslovakyadaki alman ekalliyeti 
fı.ansız büyük elçisi yoktur. Fransız hakkında muvakkaten bir anla~ 
büyük elçisi iki seneye yakın bir :ı:a- yapmağa muvafakat edeceği mütale
tnandan beri çekilmiştir. Habeı fütuha· asındadırlar. Müşahitler, B. Göbelsin 
lnu tanımadığı için de Fransa yeni bir geçenlerde Nürenbergde söylemiş ol
elçi tayin edemiyor. duğu nutkun bir fıkrasını hatırlatmak 

Gerçi Fransa Habeşistandaki İtalya tadırlar. Mumaileyh, bu fıkrasında 
İınıparatorluğunu tanrına'.ya karar ver· şöyle demiş idi : "Siyaset, yalnız sev
miştir. Fakat İngiliz - İtalyan anlqma- külceyşi bir ilim değil, aynı zamanda 
sına göre, bu tanıma, ancak Milletler tabiyevi bir ilimdir. Ve Almanya hare
Cemiyetinin 9 mayıs içtimaından son• kete geçmek için muvafık anı yani as
nı yQpa1e&b~ el~ • ., an F w•-· e.-.:A- - ı-- -...ı.n. eaat.i in.~ 
luğun tanınmasında lngiltereye tekad- etmelidir .. , 
düm ebnek istemiyor. Müzakerelerin Yabancı mahfiller, Almanyanın Çe.. 
Paris'te yapılabilmesi için İtalyanın da koslovakyaya karşı hattı hareketini 
fransız hükümet merkezinde elçisi yok· henüz tesbit etmemiş olduğu mütale
tur. Fransız büyük elçisinin Romadan asındadır. Bu mahfiller, Alnıanyanm 
çekilmesinden sonra İtalya kıralı da Almanyaya komşu olan memleketler
Pariıteki elçisine müddetsiz mezuniyet deki alman ekalli:yetlerine aid olan 
\rermiştir.Garibtir ki iki devlet arasında nazi akidesinde bazı tadilat yapılabi-
ki siyasi münasebetlerin inkıtaını andı- leceğini tahmin etmektedirler. ~ 
ran bu vaziyet, .nüzakereye başlanılma· 
ıı zaruretinin hissedildiği bu sırada an· 
laşılmışbr. ltalya ile Fransa arasında 
§ekle aid olan bu zorluktan baıka ehe· 
htiyetli bir ihtilaf yoktur. Filhakika bu
gün fransız - İtalyan anlaşmasını ko
laylaştıran iki unsur vardır: Biri, In
gilterenin İtalya ile anlaşmıı olmaaı. 
hu anlaşmanın lıpanya ve garbi Akde
niz hakkındaki şartları, Fransanın da 
tnenfaatlerine uygundur. Fransa ken
di bqına kalsaydı, belki de İspanya hak 
kında 1 talyaya başka şartlar empoze et
llleğe teşebbüs edecekti. Fakat İspan -
Ya meselesinde Fransa lngiltereden ay. 
rılmak istemiyor. 

1 talyan • fransız itilafını kolaylaş • 
lıran ikinci unsur da esasen üç sene ev
vel, uzun müzakerelerden sonra Laval 
ile Musolini arasında böyle bir anla§ • 
ltlaya varılmış olmasıdır. O zaman ara
Ya habeş meselesinin girmesiyle tatbik 
edifemiyen bu itilaf şüphesiz, bugünkü 
müzakerelerin müsbet neticeye varma
sını kolaylaştıracak bir görüşme zemi -
._i olacaktır. 
• Sözün kısası, Muıolini yÜz milyon 
lırete yakın para sarfederek şimal kom
•usunun büyiik liderini kabul etmeğe 

hazırlanıyordu. Fakat bu hazırlığın da
ha ehemiyetli safhası, İngiltere ve Fran 
•aile giriştiği müzakerelerdir. 

Bir taraftan bu ziyaretin tarihte 
rniıli görülmemi§ bir debdebe içinde 
!apdmasmı temin için çalışılırken, di-

l
ler taraftan da lngiltere ve Fransa ile 
lalya arasındaki münasebetleri tanzim 

~llllesi ve İtalyan gazetelerinin ananevi 
•ngiliz ve &ansız dostluğundan bahse -
~erı yazılar yazmalan, Musolininin 

endisine mahsus ince ve manidar bir 
diplomasi oyunudur. 

A. Ş.ESMER 

Franko tayyareleri 

Barselon üzerinde 
Barselon, 26 (A.A.) - Frankistlerin 

tayyareleri, bu sabah saat 5 e doğru 
~arsclon üzerinde uçmak te§ebbü.sünde 
h Ulurunuştur. Tayyare dafü toplar der-

al faaliyete geçmiş ve pek şiddetli o • 
lan ateşi 10 dakika devam etmiştir. 

Çemberlôyn avam 

kamarasında 
beyanatta bulundu 

Londra, 26 (A.A.) - Başvekil B. 
Çemberlayn'ın avam kamarasına giri
~i "yaşasın sulhçu ve teskinci Çem· 
berlayn,, diye bağıran muhafazakar
ların şiddetli alıkışları ve muhalefetin 
de mukabil tezahürleriyle karşılan
mıştır. 

B. Çemberlayn bilahara söz alarak 
ezcümle beyanatta bulunmuştur: 

"- İngiltere - İrlanda anlaşması, 
iki millet ve iki hükümet arasındaki 
dostluğu ve işbirliğini daha ziyade 
sıklaştıracaktır. İngiliz - İtalyan an
laşması, bir beyaz ki tab halinde par
lamentoya arzedilecektir. Fransız na
zırları ile yapılacak görüşmeler en 
mühim enternasyonal meseleler üze
rinde cereyan edecektir.,. 

B. Çeroberlayn'den sonra söz alan mu
halefet lideri B. Atle, Başvekilin bu 
beyanatı üzerinde Avam kamarasın
da bir müzakere açılmasını taleb ede· 
ceğini bildirmiştir. 

X Cenevre_ Milletler Cemiyeti iç -
timai meseleler komisyonu kimsesiz 
çocuklara iş aramaktadır. ~ephe del_e
gesinin söylediğine göre Çınde 1,5 mıl
yon kimsesiz çocuk vardır. 

X Berlin - Doyçe Algemayne Say
tung gazetesi "Londra görüşmelerinin 
içyüzü'' başlıklı bir makalesinde İngil
terenin Amerikadan askeri tayyareler 
satın alması işini tahlil etmektedir. 

X Berlin - Eski Prusya birliğine 
mensup protestan kilisesi papasları ve 
memurları bundan böyle Hitlere sada· 
kat yemininde bulunacaklardır. 

X Stokholm - Genel kl'rınay baş -
kanı hükümetten 61 milyon kuronluk 

Süd et almanların §eli 

Konrad Henlayn 
Çekoslovakya 

mahfillerinin 
düşünceleri 

Prag, 26 (A.A.) - Bütıün gazeteler, 
müttefikan, südetlerin kongresinin 
arkasında Almanyanm elini görmek -
tedir. 
Sağ cenahın organı olan Pondelni 

gazetesi, B. Henlayn'ın nutkunu t.ak -
bih etmekte ve ezcümle şöyle demek
tedir: 

"Bu nutuk, B. He~layn'ın şimdiye 
kadar söylemiş olduğu nutukların en 
küstahçasıdır. Bütün çekler ve bütün 
slovaıklar, siyasi akideleri ne olursa ol 
sun, -asıa;, aıy-eceklerdlr. 

Gazetelerin en şiddetli tenkidleri 
B. Henlayn•m nutkunun Çekoslovak. 
yanın harici: siyasetinin yeniden göz -
den ·geçirÜmesini talebeden kısmına 
tevcih edilmiştir. 

Siyasi müşahidlerin fikirleri 

Siyasi müşahidlerin ekserisi, 
ı - Südet almanlada meskun arazi· 

nin hududlarının tahdidi keyfiyetinin 
kabulü imkansız olduğu, 

2 - B. Henlayn'ın südetler fırkası
nın bir nazi teşekkülü olarak tanınma
sı talebinin mümkün olmadığı mütale
asındadırlar. Zira böyle bir hal Çekos 
lovakyanm bir kısmınnı kayıd ve şart· 
sxz olarak Hitlerizme tabi kılmak te -
şebbüsüne yol açmak olur. 

Siyasi mahfiller, B. Henlayn•ın me
talibine Almanya tarafından muzaha· 
ret edilip edilmemekte olduğunu su~· 
le §Clyan görmektedirler. Bu mahafıl 
diyor ki: şayed böyle ise südet alı:nan 
ları meselesi, beynelmilel bir mahıyet 
iktisab etmiş olur. --
Fransız - İtalyan 

temasları 

müsait safhada 
Paris, 26 (A.A.) - Bu sabah Parise 

gelen Fransarun Roma maslahatgüzarı 
B. Blondel, hariciye nezaretine giderek 
Bonne tarafından kabul edilmiştir. 
Blondel, bu suretle nazıra Roınadan 
gönderdiği malfunatı şifahen taınaınla
rruştır. 

Fransa hükümeti tarafından teklü 
edilen müzakere programının bazı nok
talarında çıkan güçlüklerin müzakere· 
terin takib ettiği müsaid cereyanı teh -
tikeye düşürecek mahiyette olmadığı 
hakkında iyi haber alan mahfillerde ha
sıl olan kanaat teeyyüd etmektedir. Bu 
müzakerelere Tiranda kıral Zogonun 
izdivacında hazır bulunan kıont Ciano
nun Romaya avdetini müteakib devaın 
edilecektir. 

tahsisat istemiştir. 
X Barselon - Nazırlar me<:lisi bu 

sabah toplanmıştır. 
X Londra - Lord Halifaks, Londra

ya gelen Milletler Cemiyeti Umumi kS.
tibi B. Avenol ile uzuti uzadıya görüş • 
müştür. 

londrada südeller 
meselesi de 
konusulacak 

.> 

Paris, 26 (A.A.) - Südet alınanlar 
meselesinin Londrada ingiliz ve fran
sız nazırları arasında yapılacak olan 
görüşmelerde ehemiyetli bir mevzu 
t eşkil edeceği haber verilmektedir, zi. 
ra : 

1 - 1n., tl ~ere ile .Fransa, Çekoslo. 
vakyanın mülki tamamiyetinin zami -
nidirler. 

2 - B. Henlayn'ın metalibi ile Çe • 
koslovakyanın politikası arasında sıkı 
bir münasebet vardır. 

Salahiyetli mahfiller, B. Henlayn
ın programının kabulü imkansız oldu
ğunıt beyan etmektedir. Zira bu prog
ram Çekoslovakya devletinin hatta 
mevcudiyetini bile tehlikeye ilka ede
cektir. Aynı m:ıhfiller Paris ve Lon
dra tarafından Prag hükümetine ya
pılmış olan itidal vesayasının arife
sinde B. Henlayn'ın göstermiş olduğu 
radikalizmden dolayı hayrete düşmüş 
lerdir. 

Macaristandaki nümayiş 
Siyasi müşahidler, südetlerin istek

leri <ile Macaristanda çekler aleyhine 
yapılmış olan nümayişler arasında bir 
münasebet görmektedirler. Dün Ma
caristanda 50.000 kişi "Trianon muahe 
desini ve sovyet Rusya ile mevcud o -
lan paktı sebebile Avrupa sulhu için 

Londra, 26 (A.A.) - 1916 senesi 
paskalyalannda İrlandada ingiliz ida
resine karşı yapılan kanlı isyanın bas
tırılması üzerine İrlandanın mutavaa -
tına bir nişane olmak üzere o zaman dö 
Valera tarafından ingiliz kuvvetleri ku
mandanına verilen dürbünü, başvekil 
Çemberlayn bugün iki memleket ara -
sındaki dostlu~ıı tebarüz ettirmek için 
dö Valerava g t::.l ·:ermiştir. 

tehlikeli olan Prag hükümetinin siya
setini,, protesto ete ?. maksadile bir 
nümayiş yapmı~~~r.: ır. 

Siyasi müşahidler, s;idetlerin kon· 
gresi ile Budapeşte nümayişçilcrinin 

Fransa tarafından ihdas edilmiş olan 
siyasi fransız sistemi aleyhine çev
rilmiş müşterek bir manevra olduğu -
nu beyan &tmektedirler. 

Umumiyetle zannolunduğuna göre 
İngiltere ile Fransa, pek y::ıkında Çe
koslovakyaya dokunabilecek bütan hil 
diseler hakkında kati bir müşterek ta
vır tesbit edeceklerdir. 

lngilterenin Prağ el~isi 
Londraya gidiyor 

Londra, 26 (A.A.) - Prag'daki in
giliz sefirinin südet alınanların rrie
talibi yüzünden tahaddüs etmiş olan 
vaziyet hakkında şifahi bir rapor ver
mek üzere yakında Londraya gelmesi 
beklenilmektedir. 

Diplomasi mahfilleri büyük Britan 
yanın B. Heıynlayn'ın bütün metali
binin Çekoslovakya tarafından kabul 
edilmesine muarı~ olduğunu, fakat. 
Prag hükümetine azamt fedakarlıklarda 
bulunmağı tavsiye etmiş bulunduğu
nu beyan etmektedir. 

Motörlü Çin kılalarına mensub bir asker 

Çin kuvvetleri 
Ling}tiyi boşalttılar 

Japonlar Yihsien - T aoşvang 
bölgesinde taarruza geçtiler 

. Hankov, 26. (A~. ~ - ç:in tehli.ği: Se~kulceyş nıülahazalariyle 
Çın krtaları Lıngyı yı tahlıye etmıftır. Fılhakika Yibsien'e takvi
ye kıtaları göndermekte büyük müşkülat çeken japonlar asıl h _ 
deflerinin Lingyi ol'duğu intibamı vererek Çin büyük kuvvetle~
ni burada tutmak ve Yihsien'i zayıf bulundurtarak muhasara ile 
zaptetmek istiyorlardı. 

Bu manevranın farkına varan Çin 
ordusu kumandanlığı dün Linyi'nin 
tahliyesini emretmiştir. 

Şimdi yeni hat Linori şehrinin beş 
kilometre cenubundan geçmektedir. 
Çin taarruzunu püskürtmek için tak
viye kıtaatı gönderilmektedir. 

Siddeıli bir warruz 
Düşman Yihsien - Taoşvang mın

takasında şiddetli bir taarruza geçmiş 
tir. Muharebe bütün şiddetiyle de
vam ediyor. Kuvvetlerimiz mevzile
rini muhafaza ediyorlar. 

Tsinpunun cenubunda Tingyuvana 

karşı haroketlerine devam eden kıta. 
atımız Kaoşantsih şehriyle Sarr neh
rin şimalinde Şiyuan şehrini geri al
mıştır. 

Japonlar fena havaya rnğmen 
ilerliyorlarmış 

Şanghay, 26 (A.A.) - Havaların 

fena olması askeri hareketleri güçlü
ğe uğratmakla beraber japon kuvvet
leri Hoşien mıntakasında ileri yürü
yüşlerine devam ediyorlar. Şimdiye 
kadar bu mıntakada ancak pek hafif 
bir mukavemet görmüşlerdir. . 
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(İYİ ~İYİYİ sökmez 
TAN'çla B. Ahmed F.anin Yalman. 

"Çivi çiviyi sökmez" başlığı altında 

yazdığı makalede, bir yurdun ecne
bi iJgaline uğramasının manasını bi
zim çok iyi bildiğimizi söyliyerek Çi
nin bugünkü vaziyetini haurlatmak
ta ve sözlerini Çinin yeni Ankara 
maslahatgüzarile yaptığı bir konuş -
maya intikal ettirmektedir. B. Ah
med Emin Yalman ezcümle şunları 
yazıyor : 

"- Beş yüz milyon insanın istik • 
lal namına ölümü göze alması heye
canlı bir manzaradır. Çin mücadele 
felsefesi her millet için canlı ve ileri 
bir derstir. B. Tungur, bize anlattık
larına göre, çinliler şöyle düşünü
yorlar: "insanların ömrü zaten fanıi
dir. Milletlerin ise ebedi bir varlığı 
vardır. 400 milyonluk bir kütle hür 
ve rnesud yaşasın, Çin milleti istikla
line sahib kalsın diye yüz milyonu
muz fani ömürlerinin ger>iye kalan 
kısımlarını feda etıneyi göze a1R"lar
sa ne çıkar? 

Bizim için en dikkate değer hadi
si!, tüı:ık istiklal mücadelesinin Çin 
mücadelesine örnek olmasıdır. Bet 
yÜz milyon ç.inli ''Sakarya,, kelime
sinin manasını biliyorlar. Atatürkün 
yüksek eserini örnek diye tanıyor
lar, bunu bir ilham ve azim kaynağı 
biliyorlar. 

içtimai manada inkişafın ölçüsü 
bir milletin alıcı vaziyetten yiiksel -
mesi, medeni kıymetler bakmımdan 
verici vaziyete gelmesidir. B~ka 
milletlerin kurtuluş v~ istiklal müca
delelerine örnek ol~ak, onlara ken
di tecrübelerimizden bir pay vere
bilmek, türk milleti için iftihar u
yandırması lazım gelen bir hadiae
dir.,, 

ZIRAA T lŞLERlMlZlN 
ISLAHINA DOGRU 

CUMHURlYET'te B. Yunus Nadi. 
bu başlık altında yazdığı batınaka -
lesinde Ankarada açılacak olan bü • 
yük ziraat kongresinin yiiksek ma • 
nasını tebarüz ettirmekt~ ve ezcüın
le şunları ilave etmektedir : 

"-Ziraat kongresinin hazırlıkla• 
rile uğraşmış olan sayın Şakir Kese
bir'in ziraat işlerinde faal, mütema
di ve muvaffak tecrübeleri vardr. 
Şeker sanayiinin esasmı teşkil eden 
pancar ziraatini tamim etmek için 
halka yapılan teşvik edici hocalığı 
bu işde bir misal diye ele almak ka
bildir. Fe'DDi §artlarından dolayı ol
dukça güç olan pancar ziraati Tür -
kiyemizde binnisbe kolaylıkla teaia 
ve taminı edilebilmiştir. Buna kıya. 
sen menılekette ziraat ~belerindeıı 
hemen hemen her biri ve bilha.ssa 
belli başlıları için o kadar yakmdao 
ve o kadar candan ala.kadar olmağa 
ihtiyaç vardır. Yeni ziraat vekilimiz 
sayın Faik Kurdoğlumm bu çok bü· 
yük iı;de çok pratik bir zihniyetle e -
saslı i§ler görmeğe gideceğinde u
mudumuz kuvvetlidir.,, 

AYNI KANUN, AYNI KAiDE 
AKŞAM'm Dikkati« sütununda 

§U fıkra gözümüze ilişti: 
"- Erzurum.da çıkan Doğu gaze -

tesinde okuduk: Bu şehirde kadın
lar için ayrıoa bir sinema matİne&i 
varnuş. 

Anadolunun garba yakın diğer ka· 
sabalarmda da son zamanlara kadar 
bu tekilde haremli sel8.mlıklı tem&il
ler verildiğini biliyoruz: 

- Buranın balkı hazmedemez
Sev.iye farkını nazarı itibara alına· 
lı ! - tarzında idarei maslahatçı ma
zeretler de ileri sürülür. 

Fakat hiç birini milli birliğimi
zin, bütünlüğümüzün prensiplerine 
sığdıramayız: Şapkayı beraber giy· 
dik, medeni kanunu birlikte kabul 
ettik, her §ey beraberi ... 
Aynı kanunlara olduğu gibi, aynı 

kaidelere de tabi olmalıyız!,, 

Arnavutluk 
bayram yapıyor 

Tiran, 26 (A.A.) - Dün akşam Ti
ran'da şenlikler yapılmış, atılan hava 
fişeklerini ve fener alayını seyret
mek üzere halk sokaklara dökülmüş· 
tür. 

Sarayda tertib edilen bir suare~ 
kordiplomatik ile dün Tiran'a gelen 
ecnebilerden birçok yüksek zevat da
vetlidir. 

Kıraliçe J eraldin, kıral ve Kont Ci· 
ano ile dans etmişlerdir. 

Bugün saat 10.30 da belediye salo
nunda kıral Zogo'nun izdivacı şere
fine 14 çiftin evlenme merasimi ya
pılmış ve bunu müteakib yeni evlile· 
rin de iştirak ettiği büyük bir alay, 
şehrin mühim sokaklarından şarkılar 
söyliyerek, kıral ve kıraliçe için te
zahüratta bulunarak geçmiştir. 

Zogo, izdivacr şenliklerinde italyan 
kıralım temsil eden dük dö Bergamo
yu kabul etmiş ve kendisine Besa ni· 
şanının büıyük kordonunu vermi~tir . 
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Tümenin tetekkülünden itibaren 

talim, tatbikat, manevra eksik ol
mamış, bütün bu haraketlerle bir 
taraftan subay ve komutanlar yetİ§· 
tirilmiş diğer taraftan itaat, İrade 
çelikleıtirilmİ§, eratın yÜrÜyÜ§ ve a
tıcılık kabiliyeti aon derece inkitaf 
ettirilmi§. itte Ata.türkün arkasında 
harekete hazır olan böyle bir alay
dır. 
Şu yÜrüyÜ§ tertibiyle harekete 

geçiliyor: 
ikinci tabur 
Birinci tabur 
Cebel bataryası 
Uçüncü tabur 
Makineli tüfenk bölüğü 
Alay Bigalı deresi boyunca yürü

yor. Bu derenin kenarında ufak bir 
patikadan ba§ka bir ıey yoktur. Fa
kat Kocaçimene çıkan en kısa ve 
kestirme yol bu olduğu için bizza
rur bunun Üzerinde yÜrünülüyor. 

Hava sıcak, erat ve subaylar bü
tün harb techizatını Üzerlerinde ta
tıdıklan için sıkıntı çok. Yalnız kı
talar sık yürüyüılerle kabiliyetlerini 
artırdıklarından döküntü az. 

En ileride giden ikinci tabur va
kıa kendi ilerisine bir öncü ve em
niyet kıtaaı çıkarmı§tır. Fakat bun
dan da ileride yürüyen birisi da
ha var: Tümen komutanı Mustafa 
Kemal. 

Yolu bulmak ve klavuzluk etmek 
için bidayette tümenin topçu ko
mutanını ileri sürüyor. Fakat yol o 
kadar karıtık ki biraz sonra bu ta
bur kumandanı yolu bulamıyor, 
kendisi kayboluyor. Cebel batar
yası kumandanını ileri sürüyor o da 
gözden kayboluyor. Bu defa bizzat 
tümen kumandanı öne geçiyor ve a -
laya yol gösteriyor. 

Etraf fundalık, çalılık, yol dik fa
kat genç komutanın azmi bunlann 
hepsinin üstünde. 

Tümen komutanı bir taraftan 
gah atla ve gah yaya olarak kıta.la
rma yol ve istikamet gC>şterirken di
ğer taraftan da maiyet konıutanla
rma, sertabibe yapacakları İşe dair 
emirler vermekte. 

Kocaçimenin eteklerine yaklatıl
Clıiı vakit öndeki tümen konıutanm
Clan geriye dofnı fU emir geliyor. 

- Cebri yürüyii§ ! Yürüyüfii hız
landırın ve aralrklan azaltın. 

Alay bir parça daha hızlanıyor. 

Mola falan yok. 
Alay dağm ortalarına geldiği va

kit bit- emir daha 
- Yürüyüşü daha hızlandırın. 
Yürüyüş bir parça daha hızlanı

yor. Sıcağa, ağır yÜke, ha.va cereya
nı olmayan dar dereye ve her adım 
başında yüzlerine çarpan çalıların 
tacizine rağmen alayda tasavvur e
dilemiyecek kadar az döküntü var 

Nihayet tepe yakl&.§ıyor. Merak
ta olan bu insanlar ileriden takırtı 
veya gümbürtü ititmiyorlar. Tepe 
henüz tutulmamı§tır ve ilk yarış ka
zanılmııtır. Kocaçimen tepesi deniz 
kenanndan düz hat Üzerinden üç 
kilometre ve Bigalıdan yedi kilo· 
metre uzakta olduğu halde bizimki· 
)er tepeye daha evvel ulatınıtlardır 

Tepeden yalnız ilerideki sahil ve 
buradaki gemiler görünüyor. Gelen 
alayın eratı çok yorulmuş, yürüyü§ 

Yazan: M. Şevki Yazman 

_. Türk kuvv(ttleri 

~ }nüsman • 

ULUS 

Fenni bahisler 

Betonarme inşaatta 
zelzele tehlikesi 

Beton binalarçla oturanlar zelzele 
olduğu dakikada ne yapmalı? 

Hali hazırdaki yapılarda, betonarme çerçevelerin bilhassa bağlantı yerle
iskelete büyük bir rağbet gösterilme- rinde fazla tesir gösterecek, bununla 
si bir çok kimseler için belki bir mo- beraber, bu elemanların hesabında 
da cereyanı olarak gözükürse de, bu- zelzele tesiri nazarı itibara almma
nun sebebleri çok başkadır. mışsa bile, yapı iskeleti için ekseri-

Filhakika, biri:>irine bağlanmll be- yetle kati bir tehlike olamıyacaktır. 
tonarmc döşeme, kiriş ve kolonlar sa- Bağlantı ve irtibatları rasionel bir 
yesinde yapmın iskeleti meydana ge- şekilde yapıldığı takdirde, ahşap in
tirilerek boşlukların tuğla ile doldu- şaat da zelzeleye karşı büyük bir me
rulması, bu nevi inşaatın - bilhassa taneti haizdir, çünkü ahşap da beton
büyük yükseklikteki yapılar için - anne gibi hem tazyik ve hem cerre ça
iktisadi olmasından ileri gelir. lışabilir. Taştan yapılmış inşaat ise 

Betonarme inşaatın bizde nazarı hemen hiç cerre çahşamıyacağından, 
itibara alınmayan diğer bir faydası zelzele en fazla bu nevi yapılara tesir 
da, zelzeleye karşı olan büyük muka- edecektir. Bazı kargir binalarda hasıl 
vemetidir. Fakat, memleketimizdeki olan çatlakların ve köylerdeki hasa
zelzelenin nadir ve ekseriyetle hafif ratın izahını bu noktalarda aramak 
olması dolayısiyle, bu tesirin göz ö- icab eder. 
nünde tutularak kiriş, kolon ve döşe- Betonarme döşeme ve çerçeveli is
melerin buna göre hesab edilmesi va- 1 keleti h,aiz olan yapılarda, divarlar taş 
ki değildir. veya tuğl~ ile hafifçe örüldüğünden 

57 inci alayın muharebeye müdahalesi ve kahramanca ilerleyişini 
göıterir kroki 

Bununla beraber, bu suretle hesab şiddetli bir zelzele ancak bunlar üze
edilmiş betonarme iskelet için normal rinde tesir ederek hafif ve mahalli 
bir zelzelenin mühim bir tehlike teş- yıkıntılar intaç edebilir; fakat bu 
kil edeceği zannedilmesin. Çünkü he- tehlikenin vukua gelmesi çok nadir
sablar, azami kıymeti nizamnamelerle dir. Bununla beraber böyle bir tehli
tesbit edilmiş bir tahmil haline göre ke melhuz olduğu ve bundan korkul
yapılır, ve kiriş ve kolonlardan müte- duğu takdirde, bulunulan oda veya 
şekkil çerçeveler inhina ve tazyika, ve salonun ortasında durmak kafidir. 
döşemeler yalnız inhinaya çalıştırılır. Doldurma dıvar, farzı muhal yıkılsa 
Nazarı itibara alınan azami tahmil bile bu mahalli inhidamın büyük bir 
hallerinin hemen hiç bir zaman vuku tesiri ve ortada duranlara zararı olmı
bulmaması, vuku bulsa bile betonar- yacaktır. Kapı boşluğu altında dur
mede emniyet emsalinin asgari üç ol- mak da akla gelirse de, kapı üzerinde
ması dolayısiyle, çerçeve elemanları ki betonarme kiriş kapının iki tara
- doğru ve rasionel surette düşünül- fındaki divara istinad ettiğinden, bu 
düğü, hesab edildiği ve tatbik edildi- divarların hasara uğraması takdirin
ği takdirde - tehlikeli surette çatla- de, nahoş ve hiç arzu edilmeyen bir 
madan evvel, nizamname sikletlerin- hadise husule gelebilir. Bazı yapılar
den çok daha büyük sikletlere karşı da bu kapı üstü kirişlerine hiç ehemi
gelebilecekleri tabiidir. yet verilmediği de nazarı itibara alı-

kolu dar yol dolayısiyle uzamıf, tü
men komutanı hem yÜrÜyÜf kolu
nun derinliğini azaltmak ve hem de 
bu yorulmut eratı dinlendirmek ü
zere mola veriyor. Fakat kendisi ye
rinde duramıyor. Yanma yaverını, 
emir subayını, sertabibi ve kendisi
ne iltihak etmİf olan topçu tabur 
komutanını alarak önlerindeki bo
ğazı geçip Conkbayırına doğru iler
liyorlar. 

Evvela atla gitmek iatiyorlar, fa
kat çahlar mani oluyor, atlarından 
iniyorlar, hayvanları geride bırakı
yorlar, yaya olarak Conkbayırma 
varıyorlar. Bundan öteaini bizzat 
ka.hramanmın ağzından dinliyel.im 

Atatürk diyor ki : 
"Şimdi burada tesadüf ettiğimiz 

...hne çok ente-cHnclD" ._ Y&kMllll 

en mühim anı ıbudm-. 
Conkbayırma ırardığllDIZ esnada 

bu bayırın cenubundaki 261 raknnlı 
tepeden sahilin tara.Hud ve temini
ne memuren oralarda bulunan bir 
müfreze efradınm Conkbayırma 

doğru koımakta ve kaçmakta oldu
ğunu gördüm. Aramızda aynen ıu 
muhavere geçti 

- Niçin kaçıyorsunuz? dedim 
- Efendim dütınan ! diye cevab 

verdiler 
- Nerede? 

na bir vaziyete duçar olacak." 
Cesur ve iradeli komutan hiç dü

§Ünmeden geri giden beı on nefere 
- Dütmandan kaçılmaz! diye 

gürlüyor. 
Otekiler cevab veriyorlar 
- Yanımızda cephanemiz kalma

dı (*) 
- Cephaneniz yoksa süngunuz 

var. Ve gene hiç dü.tünmeden fU 
kumanda,yı veriyor 

"Süngü taaak!" 
Cephanesiz, yorgun, döküntü ne

ferler süngü takıyorlar, yere y.a.tı

yorlar, arkalarını ta.kip eden kala
bahk diifman bunu görünce onlar 
ela yere yatl}"Drlar. 

(Sonu ıoar) 

C*l Bu neferler bahk~ı damlarında kah· 
ramanca çarpışan ve son kurşunları
nı da duımana aavurduktan ıonra 
cephanesiz kalarak ecri çekilen kah
raman takımın aağ kalabilmiı erle
riydi ve hakikaten cephaneleri de 
yoktu. 

Halbuki, betonarme barajlar gibi nırsa, böyle bir yerde durmanın doğ
mühim inşaatta zelzelenin tesiri için ru olamıyacağı daha ziyade göze çar
baraj sikletinin sekizde biri nazarı par. 
itibara alınarak en gayri müsaid neti- Betonarme iskeletli yapılarda oda 
ce verecek surette hesablara idhal e- ortasında durmak bir zelzele vuku
dilir. 
Yapılarda da zelzele tesirini gözet

mek icab etse, çerçevelerin heyeti 
mecmuasına gelen yüklerin sekizde 
biri kadar ufki bir kuvveti bu yükle
r in merkez ikledne tatbik ederek ki
riş ve kolonları hesab etmek lazım ge
lir. Bu en gayri müsaid vaziyetteki 
kuvvet, her hangi bir tatbikatın tah
kikında müşahade edileceği veçhile, 

unda düşünülecek çaredir. Fakat bu 
çare, vukua gelmesi hafif ihtimaller 
dahilinde bulunan, bazı doldurma ve 
dolayısilrle ince divarların yıkılması
na kartı bir tedbirden bqka bir ,ey 
değildir ve bu tedbire baş vurmaaan 
zelzeleyi geçirmek kabildir. Bunun
la beraber, zelzele gibi gayri tabii 
bir nadise, bir çok kimselerde ani ve 
11uursuz bir korku doğurur ve ancak 
ani ve şuursuz bir tedbir bu korkuyu 

..11111111111111111111111111111111 lllll lll llllll llllll l lllll lllll lll il llllll lllll llllL izale edebilir. Bahsedilen çare sevki 
: yazan: Alexiı T olıtoi No: 71 : tabiilerini ancak bir tedbir sayesinde 
: : teskin edobilen kimseler içindir. Yok-
: : sa, rasionel bir surette hesab edilmiş 
- : ve meydana getirilmiş betonarme ele-
: : manların, normal bir zelzelenin do-
: : ğurduğu mütenavip cer ve tazyik 
- - kuvvetlerine karşı çalışma.bilmesi ve 

- itte, diye 261 rakmılı tepeyi : : inhinaya karşı büyük kabiliyeti sevki 
gösterdiler. : - tabiiye hakim olacak yegane sebeb ve 

Filhakika dütmanm bir avcı hattı : : amil olmalıdır. - -261 rakımlı tepeye yaklapnıf ve ke- § ~ ~ M11hittin H. TOKÖZ 
mali aerbeati ile ileriye doğru yürü- _ _ 
yordu. Şimdi vaziyeti diiJünün, ben : E 
kuvvetlerimi bırakmıınn, efrad on : : Be~ ~ne dönmiyen askerler 
dakika istirahat etain diye. Düpnan : : 
da bu tepeye gelmiı, demek ki düt- : - Askere gidip de akıbetleri beş sene 
man bana benim aakerlerimden da- : : mechul kalan askerlerin ölmüş sayı-
ha yakın ve düıman benim bulundu- : :: lar~k nüfus kayıdlarına öldüklerinin 
ğum yere gelse kuvvetlerim pek fe- ı :_§ : yazılması kararlaşmış ve bu karar va -:: l liliklere bildirilmiştir. 
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27 - 4 - 1938 

ı __ R _A_D_Y_o __ ) 

Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 
12.30 Karı!jık pla 

neşriyatı - 12.50 Plik: Türk musikisi v 
halk şarkıları - 13.15 Dahili ve harici ha 
bcrlcr - 17.30 Halkcvinden naklen inkıli 
dersi (Hikmet Bayur). 

Akşam Neşriyatı: 
18.30 Karışık pli 

ncıriyatı - 19.ı5 Türk musikisi ve hal 
şarkıları (Servet Adnan ve arkadaşları ) 
20.00 Saat ayan ve arabça neşriyat - 20. l 
Türk musikisi ve halk prkıları (Cemal Ki 
mil, İstanbul radyosu okuyucularından) 
21.00 Konferans: (Dr. operatör Şevke 
Bek) - 2ı.ı5 Stüdyo ıalon orkestrası : ı 
Heinz Mietzner: Mcin Wicn. 2 - Brusso 
Fiammetta, 3 - Reiny Roland: Golden 
Stunde. 4 • Wolter Eilcrs: Mercben A 
Wien. 5 - Aucst Pcpöck: Schönstc Fra 
von Wien. 6 • Kattnigg: Kaiserin Kathari 
na - 22.00 Ajanı haberleri - 22.15 Yar 
ki procram. 

İstanbul : 

Öğle Neşriyatı: 
12.30 PU&la 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.{)5 Çoc 
b:ayram ve haftası münasebetiyle Çocuk 
aı.~ce~c kurumu namına Nişantaş halkev 
costcrıt kolu tarafından bir temsi.l - 13~ 
14 Muhtelif plak neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı: 
18.30 Çocuk ba 

ramı ve haftası münaseebtiylc çocuk esir 
ceme kurumu namına konferans Dokt 
Ibrabim Zati. - 18.45 Fatih Hal!kcvi gö 
terit kolu tarafından bir temsil - 19.15 
Plakla dana musikisi - 19.55 Borsa haber· 
leri - 20.00 Net:ihe Uyar ve arkadaşları ta
rafından türk musikisi ve halk şarkıları -
20.45 Hava raporu - 20.48 Ömer Rıza ta
rafından arabça söylev - 21.00 Klasik türk 
muıikiai: Nuri Halil ve arkadaşları tara
fından (Saat ayarı) - 21.45 ORKESTRA: 
ı - Volıted: Frcr juvayyö, vals. 2 Rahma• 
ninof: L'İllt. 3 - Mendelson: Şerzo. 4 • 
Translatör: Ayn balnahstravm. 5 • Aylen
bcrg: Lö rosinyol c le grörluy - 22.15 A· 
jans haberleri - 22.30 Plakla sololar, ope· 
ra ve operet parçaları - 22.50 - 23 Son ha· 
herler ve ertesi günün programı. 

Avrupa: 

OPERA VE OPERETLER: 12 Lük· 
semburc - 18.28 Moskova - 19.30 Buda· 
peşte - ı9.35 Biıkreş - ı9.45 Sofya - 20 
Stuttcart-

ORKESTRA KONSERLERi VE SEN
FONİK KONSERLER: 18.30 Moskova -
19.10 Viyana - 19.30 Moskova - 20 Mos
kova, Droytviç, Frankfurt - 20.30 Alman , 
istasyonları - 20.45 Münib - 21 Varşova. 

ODA MUSİKİSİ: 15.20 Laypzig - 20 30 
Liyon - 23.30 Kopenhag. ' 

SOLO KONSERLERİ : 15.15 Droytviç 
- ı5.30 Viyana - 17.ı5 Roma - 17.20 Ber
lin - 18 Breslav - ıs.ıs Hamburg - 18.20 
Budapeıte, Doyçlanzcnder - 21.25 Prağ -
21.35 Stokholm. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. a.): 8.30 

Brcslav, Laypzic - 12 Laypzic - 12;.5 Ba
dapeşte - 20.10 Doyçlanzcnder. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR..: 
17 Berlin - 20 Stokholm - 22 Va~a 
HAFİF MÜZİK : ı2 Brcslav, Frankfıizt 

- 12.35 Prai - 14 Laypzic - 17 Bcükıel 
- l~.40 I>r<>r-!~ - 19.5 Bülrrea - M.10 
Berlın - 22.20 Vıyana ve almaii ıstasyon
ları. 

HALK MUSİKİSİ: 18.30 K~ -
ı9.55 Beromilnster. • 

DANS MÜZ1Ci1: ı9.25 Königsberc - 22 
Floransa - 22.ı5 Stokholm - 22.25 Brük
sel, London - Rccyonal - 22.30 Paris -
Z2.45 Milano - 23 Krakovi, Lcmbcrg, Liik· 
semburc, Milano, Poznan, Roma, Vilna -
23.5 Mo&kova. 

İzmir nafia müdürlüğü 
İzmir vilayeti nafıa müdürlüğü işle 

rini görmekte olan birinci sınıf mü· 
hendis B. Muhiddin Erkut, 70 lira 
maaşla ve dördüncü sınıf başmühen

disliğe terfi ettirilmek suretile İzmir 
nafıa müdürlüğüne tayin ~1i i.miştir. 

Soyadları yazılacak evrak 

Takib veya temyizden vazgeçilmek 
üzere vilayetlerden kararname istihsa
li için gönderilen davalar-da muhak· 
kak soyadlarının yazılması Finarıa 

Bakanlığınca kararlaştırılmıştır. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: ::: - :;11111111111111111111111111111111111111111111111~111111111111111111111111111111111111111 = ~ ~ - Aziz svatlar, güvey pek hoşuma 
gidiyor. Ona babalık edeceğim. Liya
kat gösterirse seveceğim - icab ederse 
döveceğim. Eğer sana bir kamçı atar
sam, yahud saçlarını çekersem darılma 
damadcığım. - Bir mujik ailesi içine 
giriyorsun .. 

Herkes kasıklarını tutarak kahkaha
ları attı. Volkof dişlerini sıkıyor, u
tancından yanakları yanıyor, gözleri 
dolu dolu oluyordu. Alyoşka, kaçmağa 
çabalayan Sagnka'yı içeri odadan çek
ti. Kız, yüzünü kolları ile kapıyordu. 
Birden bire ayağa kalkan Petro kolla
.rını açtı. Ve gülüşmeler bir anda dur
du; okadar güzeldi: ok gibi kaşlar, ke
narları uzun kirpiklerle mahdud bü
yük mavi gözler, ucu kalkık küçücük 
bir burun, titrek bir çocuk ağzı, heye
candan biribirine çarpan beyaz ve düz
gün dişler, elma gibi yanaklar .. Pctro 
onu ağzından, sıcak yanaklarından 

öptü. B:rovkin hemen atıldı: 
- Sagnka, itaat et ,o bizzat Çardu .. 
Kız, başını kaldırıp dosdoğru Pet

ronun yüzüne baktı. Kalbinin çarptığı 
işitiliyordu. Petro omuzlarından tu
tup onu masaya doğru götürerek par
mağiyle Volkof'u gösterdi : 

- Ey, nasıl, sana iyi bir nişanlı ge
tirdim mi? 

Sagnkanın aklı başından gitti: ür
keklik göstereceğine, deli gibi, parlak 
gözlerini nipnlıya dikti. Birden bire 
inledi ve mırıldandı: "Oh, Awam . .,, 
Pctro onu yakalayıp tekrar öptü. 

= = - -Prens - Papa aöz.c karı11t1 : 
- Beni dinle Svat, böyle şey yapıl-

dır," diyordu. 

maz; kızı bırak. : -Sagnka, entarisinin eteği ile yüzünü : 
örttü. Alyoşka gülerek onu aldı, içeri- : 
ye götürdü. Volkof, heyecanını teekin : 
etmiş, bıyıklarını büküyordu. Prens - : 

Aynı ilk baharda en iyi kıtalardan --
- Preobrajenski, Semenovski ve Lö 

: For alaylariyle sterliçlerden ve diyak 
: !ardan terkib edilmiş bölüklerden 
:: yirmi bin kişi, gizlice, Moskova nehri 
:: üzerinde gemilere erkap olunup bir 
: kaç fersah mesafeye kadar uzanan ha-

Papa, dini bir şarkının nekaratmı tak- _ 
lid ederek, hım hım sesi ile teğanni e- -
diyordu: Kardeşler, babamız Baküs 
hakkı için biri birimizi sevelim ... Şarab 
içip bol bol yiyelim ... ., 

Ruı orduları, Noteburg luıleıine hücum ederken 
fif filo, mızıka ve top atışları arasın
da, Oka nehrine, ve sonra Volga yolu 
ile Çariçin şehrine doğru hareket et
ti. 

Aklı başına gelen lvan Artemiyeviç 
emirler veriyordu. Uşaklar bah~lerdc 
tavuk tutuyor, Alyoşka çekingen çe
kingen gülerek sofra kuruyordu. Sa. 
gnka'nrn kesik kesik: ''Anneciğim, a
nahtarları al, büyük odada, kırk - Şe

hidler resminin altında ..... dediği işi
tildi. Petro, Volkof'a dönerek bağır

dı: "Sana bu kızı verdiğimden dolayı 
bana teş:ekkür etmelisin . ., Ve Volkof 
iğildi, çarın elini öptü. 

Bizzat !van Artemiyeviç bir omlet 
getirdi. Petro ona, hiç gülmeden : 
"Eğlenceden dolayı memnunum, fakat 
dikkat et Vaguka, fazla ileri gitme ... ,. 
dedi. 

- Senin iraden olmasaydı, nasıl 
cüret edebilirdim? Öyle korkuyorum 
ki hayatta olup olmadığımı far~ede

miyorum ... 
- Peki, peki, ben siz şeytanları bili 

rim ... Düğüne gelince, acele et: Nişan
lı yakmda harbe gidecektir... Kızına 
muaşeret usullerini ve dans etmeği 

öğrenmesi için yabancılar mahallesin
den bir kadın tut ... Seferden avdette 
onu saraya alacağım ... 

Yedinci bahis 
-1-

Duma Diyaki Viniüs, 1695 senesi 
şubatında, Kremlin sarayının tören 
merdivenleri üzerinden, bütün saray 
erkanına, Moskova ve vilayetler stol
niklerine, diyaklarına ve asılzadeleri
ne, topladıkları askerler ve müfreze
lerle birlikte Belgorod ve Sevsk'de bo
yar Boris Petroviç Şeremetef'in yanı
na gidip Kırıma karşı açılacak sefere 
hazır bulunmalarını ilan etti. .. 
Şeremetef tedbirli ve tecrübeli bir 

kumandandı. Nisana doğru, yüz yirmi 
bin kişilik bir ordu toplayıp buna Ok
ranya kazaklarını da ilave ederek Dni
epr nehrinin aktığı taraftaki memle
kete doğru yavaş yavaş yürüdü. Bura
da eski Oçakof Kaleli, Kısıkerman, 

Arslan Ördek ve Şahkerman adların-

daki küçük müstahkem türk şehirleri 
ve Dniepr mansabında bir adada Do
ğan ismindeki kalenin önünden diğer 
sahile doğru, nehrin çıkış noktasını 
kapamak üzere, kalın zincirler geril
miş bulunuyordu. 

Koca moskof ordusu müstahkem şe
hirlere yaklaıtıktan sonra bütün yaz 
harekette bulundu. Para az, silah azdı. 
Topçunun eksikliği hissediliyordu. 
En ehcmiyetsiz iş için Moskova ile 
muhabere ediliyordu. Bununla bera
ber, Ağustos ayında, Kısıkerman ile 
diğer iki küçük şehri hücumla zaptet
mek kabil oldu. Bu hadise Şeremetef'
in karargahında bütün bir gece tef>id 
olundu. 

Sihate içilen her kadehe, karargah
lara ve siperlere yerleştirilmiş olan 
topların batarye ile ateşi refakat edi
yor, ve bu da türkleri ve tatarları çok 
korkutuyordu. Zafer Moskovaya bildi
rildi. Herkes rahat bir nef.es alarak : 
"Nihayet, Kırımın bir parçasını ko
parıp alabildikse de yine tcref i bizim-

General Gordon, on iki bin kişi ile 
steplerden geçip Cerkarsk'a do~ru 
ilerliyordu. 

Bu iki ordunun hedefi aynı ismi ta
şıyan .deniz üzerindeki türk kalesi 
Azak'tı. Türklerin ı; ~:·ka ve verimli 
Kuban ve Terek steA .erine giden tica
ret yolları buradan geçiyordu. Azak'a 
doğru bu ayn sefer Lö For, Gordon, 
Artamon Golovin ve Petrodan mürek
keb askeri heyet tarafından kararlaş
tırılmıştı. Petromın ordu ile beraber 
olduğu neşredilrn"mek ve türklere bu 
aobeble fazla bir şeref verilmi.ş olma
mak için Petronun orduda "Kumbara
cı Petro Aleksiyeviıç., diye anılması 
tekarrür etmi.şti... (Bir muvaffakiyet
sizlik takdirindıe böylelikle haysiyeti 
daha az lekelenmiş olacaktı.) Heyet, 
Moskovanın kime tevdi edileceğini u
zun müddet müzakere etti. Halk he
yecanda idi. Etkiya çeteleri paytaht 
civarına kadar sokuluyordu. Yollarda 
odat" biti10rdu; Onlar üzerinde do. 

laşmak bu derece tehlikeli idi. Vakıa 
korkunç düşman - Sofiya - Novodevi• 
çi manastırında sakin oturuyordu ... 
Fakat ne kadar zaman için ? 

Kendisine tamamiyle itimad edile· 
bilecek, hiy lesizce sadakat gösterebi· 
lecek, ahaliyi dehşet sayesinde avucu· 
na alabilecek bir tek kişi vardı: Bu. 
askeri eğlencelerin ve fevkalade şa.ka· 
lı meclislerin prens - kayseri olan Fe
dor Yuriyeviç Romodanowki idi. Mıoe
kova i§:te onun nezareti altına bırakıl· 
dı. 

Onun eski maceralarından dolayı 

kendisi ile gizlice alay edilmemesi i· 
Çin de, gayet ciddi bir tarz-da, prens -
Kayser ve Majeste lakablariyle anıl

ması emredildi. Boyarlar hatırlıyor• 

lardi ki yüz sene evvel Müdhiş İvan, 
Aleksandrof köyüne çekilirken, bütün 
rusyalıJarın çarı olarak, Moskovaya. 
yarı soytarı ve yarı korkuluk biri oları 

tatar prensi Simeon Bekbulatoviç'İ 
bırakmış olması ile aynı hal bir kere 
daha tekerrür etmişti. Bunu hatırlı• 

yor ve tevekkül gösteriyorlardı. Aha• 
liye gelince, çar naibinin ister prens· 
Kayaer, ister bizzat şeytan olması u· 
murunda bile değildi. Yalnız, Roınc

danoviski'nin zalim, amansız oldu ğu• 
kan dökmekten korkmadığı malfımdtı· 
Kumbaracı Petro Aleksiyeviç hafif 

filonun bapnda, Lö Forun bir çok kii
rckli kadırgasına binmiş, gidiyordll· 

(Sonu var) 
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Radiyom kırk yaşında 

GÜNÜN POLİTİK MESELELERİ 
• 

lngiliz- İtalyan anlaşması 
Bayan Küri, radiyomu hissettiğini felsefe bakımından neticesi, hekim-

1898 yı)mda nisanm 12 inci günü likteki ehemiyetile kıyas kabul et
ak Paristeki ilimler akademisine bildir- miyecek kadar gen.iı olmU§tur. 0-

alk :nıişti. Demek ki insanları hayrete nun keıfinden sonra bütün radiyaa -
düşüren ve keşfedildiğinden beri yonların tedkiki ilerlemittir. Top-

ıs Pek mühim yeni fikirlere yol açan raktan çıkan; günqten gelen, yıl
a· radiyom tam kırk yafını doldurmuş dızlardan gelen racliyasyonlarm an-

a· 
ib 

J talyan basını İngiliz - italyan 
anlaşmasının imzalanmasın

dan sevinmekte ve anlaşmanın Mı
sua ve Habeşistana aid olan kxsım
larına hususi bir ehemiyet atfeder 
görünmektedir. İıtalyan gazetleri 
!>ilhassa bu anlaşmanın iki büyük 
ımparatorluğun müsaviliğini kabul 
etmesi keyfiyeti üzerinde dwrmak
tadrrlar. Bunlar halkı tatmin için 
kullanılan ve politika adamlarının 
kulak asmaları icab etmiyen sözler
dir. 

Paris, Londra ve Roma 
arasında yapılacak 

bir üçler anlaşmasına 
başlangıç olmuştur 

1 ngilterede kıthk 
lngilterenin kıtlık tehdidi altmda 

bulunabileceğini ve bu muhtemel 
tehdidin bu büyük devlet için müda
faa da.vUı kadar ehemiyetli olduğu
nu hiç düfii.nmüt mü idiniz? Fak at, 
mütehassıslarm dediklerine ve aon 
günleroe avam kamarumın müza -
kerelerinde sol cenah tarafından 
Çem.berlayn hükümetine karşı yapı
lan hücUınlarda ileri sürülen müıta
Jealara bakılırsa İngiltere iki §eyden 
korkabilir: Silah ve gıda kifayetsiz
liği .. 

bulunuyor. laıılması o keJfin neticeleri olduğu 
Onun keıfinde tesadüfün de biraz gibi, her gün - pek de fazla olarak 

Yardımı vardır. Fakat büyük Pastö- -dinlediğiniz radiyo bile gene onun 
!'Ün dediği gibi ilim işlerinde tesadüf bir n"eticesi sayılabilir. Hep o ketfin 
ancak hazırlanmış fikirlere yard~'tl neticesi olarak bugün havadaki ses, 
eder. Bu i§te tesadüf zaten başka bir ışık, elektrik ve mıknabs ihtizazla
ilim adamının kar§ısma çılmuştı. Be- rı, dalgaları da birbirlerile mukaye-
kerel, daha iki yıl Önce, röntgen ııık- se edilebilir. Telsiz telgrafm en bü
~n nasıl çıkbğmı tedkik için yilk dalgalarmdan baJlayarak radi
llran.iyom cismile tecrübeler yapar- yomun gamma ıımlanna ve 

1

yı:ldız 
iten bu cisimden çıkan bir takım lardan gelen ı§ıklarm dalgalarına 
ı~ıkla~~ fotoğraf camları üzerine te- j kadar bütün dalgalar ölçülebilir. 
&ır ettigıne, hem de havadaki elek - Radiyom ke§finin büyilk bir neti -
b-iğin boşalmasına sebeb olduğuna cesi de eski Simiya ilmi meraklıları
dikkat etm.İ§tİ. nı asırlarca uğra§tıran, dünyada bü

• llim adammm hazırlanmış fikri- tün cisimlerin birbirinden çıktığı 
run dikkat ettiği bu hadiseyi Bayan fikrinin doğru olduğunu hemen he
Küri ilkin yalnız olarak, biraz sonra men isbat etmiş olmasıdır. Çünkü 
eıile birlikte yıllarca inceledi ve en radiyom baait bir cisim olmakla be -
&onunda radiyom cismini ayırdede- raber daima halile kalmaz, l§ık ver
rek ontm hakkında bilgileri tamam - dikçe dağılır, dağıldıkça da baş
ladı. ka bir cisim olur. Şimdiki radiyom 

İtalyan imparatorluğu 3.200.000 
kilometre karedir. İngiliz impara
torluğu ise on misli daha geni~ir. 
Birincisi anavaıtan hariç 13 milyon, 
anavatanla birlikte 56 ila 57 milyon 
nüfusa maliktir; ikincisinin anava
tan hariç 350 milyondan fazla ve a
navatanla birlikte 400 milyona ya
kın nüfus sahibidir. 'Görüldüğü gibi, 
biraz tafsilata girişilince kıyasla
ma gülünç düşer. Fakat esasen, me
sele burada değildir. Büyük Britan
ya, İtalyayı büyüık bir devlet telak
ki etmekte ve onun imparatorluğu
nu tanımaktadır. Hepsi bundan iba
rettir ve muhakkak ki bu da ehemi
yetli bir şeydir. İtalyada, diğer ta
raftan, ingiliz münakale yollarını 
tehdid etmemeyi ve İngiltere impa
ratorluğuna karşı silfilılanmamayı 
teahhüd etmektedir; bu da daha az 
ehcmiyctli değildir. 

1 
Yazan 1 

Piyer Dominik ---harb zamanında bile serbest olacak
tır. 

İngiltıere ne elde ediyor? 
1 - Bari radyo istasyonu arab 

muhitlerinde İngiltere aleyhdarı 
neşriyatı kesecektir; 
2-Mavi Nilin kaynağı olan Tsa

na göliı sularının tevziinde.ki haklar 
yeniden tanılmaktadır; • 

3 - Libya'daki ku.vvctler kısa za
manda en az yarıya indirilecektir; 

4 - İtalya. Lon<ira deniz anlaş
ınasına girecektir; 

Bu itibarla Roma anlaşması en
ternasyonal bir ehemiyet almakta
dır. İtalyanın kabul ettiğini Alman
yanın da ergeç kabul edeceğine i
~anılabilir. Esasen B. Çemberlayn'
ın hedeflerinden biridir; İngiltere 
devlet adamı bu suretle, yarmki İs
panyayı, müfrit ve anormal bir ital
yan veya alman nüfuzundan kurtar
mayı gözetmektedir. İtalyanın İs
panyayı terkedeceğini bilmek, Fran
saya, İspanyayla anlaşmak için cazib 
bir zemin hazırlamıştır. 

Vç imparatorluk 

H akikaıtte İngiliz - İtalyan an
laşması, şu suretle hülasa e

dilebilecek üç taraflı bir anlaşma 
yolunda atı~ış bir adımdır: · 

lngiltere ıilah.Janıyor; ancak 
İngiltere gÜnlük n:ııkmı denizler ö • 
tesinden beklemeğe mecbur olma
malıdır da... Koordinasyon nazın 
sör Tomas lnskip'in "hava tehlikesi
ne kar§ı kendimizi müdafaa~ 
mez ve denizleri serbe&t tutamazsak 
bizi dünyanm erzakı kurtaramaz:n 
sözleri kim&eyi tatmin edeoıemiJtİr. 

Radiyomun hekimlikte kullanıl- parçalarının 1800 yıl sonra faaliyet
bıa.ama sebeb olan tesadüf gene Be- lerinin yarısmı kaybedecekleri he
kerel'in karşısına çıkmıştır. Karı ko- sab edilmittir. İ§in fena ciheti ürani
ca Küriler bir parça radiyom klorü- yom cisminden gelen radiyomun -
riinü tiıeden bir tüh içerisinde kendisi- burada sayması pek uzun düşecek
:ne emanet etmitlerdi. O da paraca bir zincirden sonra kurşun olması -

e- değeri pek çok, ilimde değeri ondan dır. 
a-

I ki devletin vaziyeti 

5 - İtalya, İspanyadaki gönüllü
lerini harb devam ettikçe tedricen 
ve harıb biter bitmez tamamen çek
meye amadedir; 

İngiltere, Fransa ve İtalya üç Ak
deniz devletidir, Akdenizin ve onu 
okyanuslara bağlayan iki kapısının 
serbest bulunmaları her üçünün de 
menfaatleri icabıdır. Gene üç devle
tin menfaati bir silahlanma yarışına 
girişmemektir. Üçü de İspanyanın 
sükuna kavuşmasını, ve ne sovyetle
rin, ne de almanların hakimiyeti al
tına girmemesini isterler. Nihayet 
bu devletler üç iıslam imparatorlu
ğunu teşkil ederler. Bu itibarla im
paartorluğunda inkişaf edebilecek 
gaI'b aleyhtarı bir islanu harekete 
karşı müı~tereken müteyakkiz dav
ranmak da menfaatleri icabıdır. 

Bu mesele ortaya abldığmdan be
ri bahis kon.an istatistiklere inanılır
sa mütarekeden beri lngiltere nüfu
su 4.000.000 artmq, faka.t ticaret fi
losundan 2000 gemi ek&iltniftir. Zi -
raate tahsis edilmiı olan 11.618.000 
a.kr arazi 9.018.000 akTa inmifti:r. 
896.000 nüfus çalıştıran ziraat işle -
ri 1921 den beri 248.000 kişisini en
düstri lehine kaybetmiştir. Bunun 
manası doyurulacak boğazlar çoğal
dığı halde dııardan yiyecek getire -
cek vasıtaların ve içeride gıda mad
deleri hazırbyarak topraklarla kol -
larm azalmış olduğudur. "lngilte• 
rede kıtlık,, admda bir kita.b ya.zan 
Lord Limington ziraatin derhal ısla
hına gidilmiyecek oluna harbda aç -
lığın ve ihtilalin ilk beklenecek mi
safirler olacağını iddiaya kadar var
maktadır .• Lord erzak satm almak. 
depolar yaptırmak ve saire için he -
men 100.000.000 İngiliz lirası 
sarfım telkin etmektedir. 1918 -
1919 senelerinde İngiltere iaşe ko
miserliği etmiş olan Klayus ise ln
gilterede ziraat ve erzak meseleleri
nin büyük bir vekalet ihdas edecek 
kadar ehemiyetli olduğunu söyliye -
rek lngilterenin beslenmesi plcinı'na 
aid olan dütüncelerini teker teker 
izah etmektedir. 

d aha yüksek olan bu tübü birkaç Demek ki bugün, sahihlerinin d~-
gün cebinde tatırken o cebin hiza- mirden ka,alar içinde sakladıkları 
aında derisinin yandığına dikkat et- o değerli radiyom parçalan, ı,ıklan-
nıişti. Bu ikinci tesadüfü de doktor nı saçmakta devam ettiıkçe bir gün 
Danlas inceledi. Ondan sonra radi- kw-şun oluvereceklerdir. Fakat ~im
Yomla tedavi hekimlikte pek değer- di elimizde tuttuğumuz topraklar da 
li bir usul oldu. altm olmuş bulunacaklanr..dan tim -

Bu değerli usulün bir tek kusuru diden tasa çekmeğe hiç lüzum yok
-Vardır: Onu tatbik edenlerin bazıla- tur. Aksine olarak, ilmin bize bu
l'ı Kürilere cemile olsun diye, tedavi günleri gösterdiğine sevinmeliyiz. 
Usulünün adını Küriterapi koymuş- G. A. 
lardll'. llimde büyiik adamlara saygı 
göstermek borcumuzdur. Fakat bir 
alim, hatta ikisi birden, ne kadar 
büyük olsa ilimden büyük olamaz. 
llim de adsız mÜ§terek bir maldır. 
Onun en küçük bir kıammı bile bir a
da.mm adma bağlayarak ona mal et
mek sakat bir usuldür. 

Bu kusur da tabii usulün kendisin
de değil, ona bir insan adı takanlar
~n-- ~ 'til~ · 11sulünün 
hekimlikte fayda armı timdi lierli:ea 
bilir. Radiyomun çıkardığı ıtıklar 
alfa ı§rkları, veta ışddarı ve ganuna 
l§ıkları diye ayırdedildikten sonra 
gamma ıtıklarile kanserleri tedavi 
etmek usulü her tarafa yayılını§tır. 
Veta ı§ıldan da yerine göre kullanı-
lır. 

' 
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BİBLİYOGRAFYA .................................................... 

Okaliptüs 
Manisa mebusu Refik İnce'nin bir 

mukaddimesiyle ne§relilen bu eserin 
47 sayfası muallim Hakıkı Baha Par:s 
tarafı~i:ln ~ada eski ziraat na
zırı Ed. N'avarro Andrade'den ter-
ceme edilmiştir. Bu kısmnda okaliptü
sün cesameti, cinsinin coğrafi taksi
matı, iklim, toprak, f.idelerin nakli, 
toprağın hazırlanması, fidanların sı

ralanması, dikim azhğr, bakım, buda
ma, seyrekleştirme, işletme, kesim. 
kurutma, üretme verim ve haşereler
den koruma meseleleri tetkik edil
mektedir. Okaliptüsün memleket sıh
hatine, ekonomisine (bilhassa arıcılı
ğa) faydaları izah olunduktan sonra o
dunlarının kullanıldığı yerler göste
rilmektedir. 

D a~ma tekrarladığımız gibi iki 
ımparatorluk - ve bunlara 

Fransayı ilave edebiliriz - biribiri
ne zıd değil, bilakis itmam edici 
menfaatlere sahibtirler. Başlangıçta 
dava neydi? 

İtalya için, iki kapısı İngiltere
nin muhafazasında olan Akdeniz
den kolayca girip çıkma hürriyeti
ni temin etmek ve bilhassa metro
polle Habeşistan arasında müna
kale serbestisine sahih olmak. 
İngiltere için de m ü h i m olan 
Mısırla civarı a.rab ü I k e l e r i -
n i n masuniyetini temin etmek 
ve Mısır Südanının su kayna.k
larxnda tadilat yapılarak harabiye 
uğratılmasına mani olmak; ayni za
manda İtalya Sicilya hizasında de
nizyolunu kapata.bileceği için Ak
denizde ingUiz gemilerinin seyir ve 
sefer serbestisini temin etmek; bir 
~ GlbraJtar l:>oğazınrn İspanya vıe 
ıspanyol Fası sahillerinde tesis edi
lebilecek İtalyan üsleri ile kuşatıl
masına veya kıymetten düşürülme
sine müsaade etmemekdi. 

Neler elde ettiler ? 

H er iki taraf da arzularını ta
mamen elde etmişlerdir. E

sasen başka türlü olamazdı, çünkü, 
dediğimiz gi,.bi menfaatleri bunu i
cab ettirir. 

İtalya ne elde ediyor? 
1 - Habeşistan.da italyan hakimi

yetinin yakında - çünkü milletler 
cemiyetini hesaba katmak lazımdır 
- tanılacaktır. 2 - Yeni italyan im· 
paratorluğunun şah damarı olan Sü
veyş kanalından münakale 1886 an
laşması mucibince her zaman, yani 

Kanserden ba§ka hasliahklarda 
da·- mesela deri hastalıklarının ba
~ılarmda - radiyom ı§ıldan qe ya -
radığı gibi onun tuzlarmı kanın içe
ı-isine tırınga etmek, yahud ışıkları
ttı koklatmak usulü de vardır. An
cak pek zengin hastaların harcı olan 
bu türlü tedavi usulü kan hastahk
ı-nıa, gut hastalığına iyi gelir. Radi -
,l'omla tedavi usulünün bir iyiliği de 
•çinde bu cisimden bulunan tübler 
- pahada pek, pek çok büyilk ol
tnakla beraber - c\Uaede pek kü
çük olduklarından bunların boğaza, 
hıideye bile girerek oralardaki kan
serlere bile tatbik edilebilmesidir. 

Radiyomun hekimlikdeki yeri 
btühim olmakla beraber, bu keşfin 

B. Refik İnçe esere otuz sayfa tutan 
bir kısım ilave etmiştir. Muharrir, o
kaliptüsün bataklıkları kurutmadaki 
faydasında ısrarla durmuş ve bu ağa
cın yapraklarından nasıl istifade edil
diğini anlatmıştır. B. Refik İnce, ken
di kısmını daha çok okaliptüs nevile
rinin izahına hasretmiştir. Burada 
seksen nevi okaliptüsün vasıflarını, 

iklim toprak mevki ve mevsime göre 
yetişme şartlarını, C()ğrafi' tavsiflerini 
ve bilhassa faydalarını öğreniyoruz. 

Eserdeki seksen resim de bu nevilerin 
hususiyetlerini göstermektedir. Bu 
çok faydalı kitabı Ulus basımevinde 
orman umum müdürlüğü bastınn~tır. 

6 - İtalya, İspanyada. Balear a
d~la~mda veya İspanyol Fasında hiç 
hır sıyas1, iktisadi, mülki imtiyaz 
veya avantaj istememeyi taahhüd 
etmektedir. 
İki tarafın Akdeniz veya Kızıl 

denizde statüko'yu tek taraflı veya 
gizli bir şekilde ihlal edecek hare
kederde bulunmamayı kabul ettik
lerini de ilave etmeliyiz. 

iki mesele 

I§ıin esasında İngiltere için i
ki geçid ve münakale mese

lesi vardı: Silveyş meselesi ve Gib
raltar meselesi. İtalya için mesele 
tekti: İmparatorluğun tanınması. 

Çünkü radyo propagandasının ke
silmesi veya Lihya'daki askeri kuv
vetlerin azaltıılması hiç ehemiyeti 
olmayan şeylerdir. Bugün propa
ganda kesilebilir ve Libya'daki kuv
v.ctler geri alrnabilir Yarın propa
gandalar tekrar ba,ıayabilir. Ve Lib
yaya yeni tümenler gönderilebilir. 
Bunun gibi İngiltere de Süveyş ka
nalını açık bulundunnayı tıeahhüd 
etmekle büyük bir taahhüdde bulun
muş değildir: Ne zaman istese ka
nalı gene kapaya.bilir. 

Buna mukabil Habeşistandaki i
talyan imparatorluğu bir kerre tas
dik edildikten sonra. bu kararı de
ğiştirmek mümkün değildir; İtal
yanlar da bir kıerre "İspanyada, Ba
lear adalarında, Rif'de hiç bir siya
si, iktisadi, mülki imtiyaz veya a
vantaj istememeyi" taahhüd ettik
ten sonra - ki etmişlerdir - sözle-. ' rınden dönmelerine imkan olmaya-
caktır, bunu, İngilterenin milzaha
retiyle bizzat general Franko I"C<l e
decektir. Bu anlaşmadan sonra, İ
talyanın şu veya bu şekilde İspan
yada veya İspanyaya tabi arazide 
mesela İngilteırenin vaziy·etine üs
tün bir vaziyet elde etmesi tasavvur 
edilemez. 

Daha ileri gideceğim. Üç devletin 
müşteııek menfaatleri yalnız Kızd
deniz ve Akdenize münhasır değil
dir, Hind okyanusuna ve uzak şarka 
da şamildir. 

Uzak Şark yolunda 

P iz~. ~ enedi~ ve Cenova gibi 
buyuk denız cumhuriyetle

rinin varisi olan İtalya, yalnız Ak
d<enizdıe ve Atlantikte değil, fakat 
Somalıya sahib olduğu Hind okya
mısunda da büyük bir deniz ticaret 
devleti olmaya namzeddir. 

Hind okyanusunda İngiltere vıe 
Fransanın yanında onlarla müsavi 
haklar dairesinde yer alması pek ta
biidir. İngiltere vıc Fransa, Japon
yanın ve belki günün birinde Çinin 
karşısında garb devletlerinin kud
retini muhafaza için İtalyanın mü
zaheretine muhtaç olacaklardır. 

Böylece ingiliz - italyan anlaşma
sı, şark ve uzak şark yollarında Av

ruparun kalkınmasına hizmet edebi
lecek bir tıemel gibi görünmektedir. 

Her gün biraz daha kpvvetlenen bir 
Amerika kat§ısında, Kaos'dan çık
mış bir san dünya karşısında, hayat 
ve istiklfil haklarım isteyen yirmi 

kadar esir millet karşısında Avrupa 
devletlerinin mukadderatı biribirin
den ayrılamaz. (1) 

HAKİM ROBİNSONUN 
KATLİ 

Ne yapardınız? 
- Arardım,, bulurdum. 
- Neyi, silahı mı? 
- Her şeyi. Babam alçakça katle-

dildi. Gerçi ihtiyar ve hastaydı, fakat 
daha bir kaç sene yaşayabilirdi. Onun 
yaşaması için elimden geleni yapmaya 
hazırdım f İşitiyor musunuz? Onu kat
lettiler. 

Bir şey söylemeden uzun zaman ba
na bakıtı. Yüzü soğuk, ifadesiz duru
yordu ve göz bebeklerinin dibinde bir 
alev vardı. Nihayet, kelimeleri arası
na fasrla vererek: 

kildir. 

~ir kaç saniye sükuttan sonra ilave 
ettı: 

- Bir senedenberi doktor Vilks'le 
çok temas ettim. Onu çocukluğumdan
beri tanırım. Yavaş yava~ benimle da
ha yakın?an alakadar olmaya başladı. 
Hemen bır senedenberi haftada iki de
~a ~ize geliyordu. Benimle evle.nmek 
ıstıyordu, halbuki ben o adamdan nef
ret ediyorum. 

Yazan: R. ff. Goldman 
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Saat ikiden birkaç dakika önce, ikin- - Evet. 
tj r caddenin köşesinde durmuş geçen - Koltuklarınu kabartııyıorsunuz. 
~~?mobilleri tarassut ediyordum. Ele- ı Yaptığını şundan ibarettir: Magi'nin 
~n otomobilini görünce ilerledim. O kaçmasından doktorun mesul olmadı-

beni gördü ve durdu. ğını tesbit ettim. 
.... Siz de aynı istikamete mi gidi yor- Bir serzeniş tavriyle: 

fi-Unuz? dedi. _Ah, dedi. Ya neşter? 
Yanma oturdum. Hopladım. Hakikaten bu mühim 
Otomobil süratle şehrin dı;nna çı- noktayı hatırımdan çıkarmıştım. 

İtarkcn t-irkaç kelime konuştuk. Elen Bununla beraber üzerinde uzun boy
:uazzam beıcu~~-,e parkında, ağaçların lu düşühmüşüm gibi cevab verdim: 

lgesinde durdu. - Henüz kullanılan silahın mahi-

- Anhyorıun, Elen, teessürüniize 
hak veriyorum. 

Genç kızın muztarib hali beni üzü
yordu. Hiç hir zanıan bu derece tatlı 
bir heyecan his etmemiştim. Elini a
vuçlarımın içine aldım ve bana öyle 
geldi ki, nasıl diyeyim, sanki ömrüm
de bir kadın elini tutmamışnn. 

- Size yardım edeceğimi vadettiın, 
dedim; benden ne isteyeceğinizi bil
memekle beraber her istediğinizi yap
maya hazırım. 

- Cerri, dedi, babamın katilini bul
manızı istiyorum. 

**~ 
Ş~km bir tavırla, bir an ona bak-

tım. 

- Ne demek istiyorsunuz? Babanı-
zı öldüren Magi'dir. 
Başiyle hayır işareti yaptı. 
- Nasıl? Magi değil mi? 
- Magi öldürmüş olabilir, fakat ka-

til başkasıdır. 
- Demek istiyorsunuz ki doktor 

Vilıks ... 
- Ne demek istediğimi bilmiyorum. 
'Gözlerini kapadı ve başını eğdi. Al-

çak sesle tekrarladı: 
-Ne demek istediğimi bilmiyorum. 
- Demek... Sanıyorsunuz ki ... 

- Ne diye size o kadar sık geliyor
du. 

- Yirmi beş senedenberi babamın· 
samimi bir dostudur. 

- Kaç yaşındadrr? 
- Elli. Midland'a yirmi be.ş yaşm-

dAa gelmiş. Babam onu Gryestona eve
t~ doktor, sonra da müdür tayin ettir
dı. 

- Ben amcanızın tayin ettirıdiğini 
sanıyordum. 

Bu münakqalar neticesinde zira
a.tçi memleketlere geniş bir ihraç 
piyasası açılaıbilir. Fakat hadisenin 

asıl ehemiyeti müstaklıel harbm 
topyekun harb ola.çağındadır; lngil

terede iaşe, falan memlekette ilk 

madde, filan memlekette petrol, bir 

'ba§kaamda mamul e,ya... Eks.iık o

l.an bunlardır. Ve insanlar bunla.n 
harb ma.kaadile tıamamlamak iste
mektedir. 1ster&eniz buna ''hazin 
ıey!,, diye esef ediniz. Hakikat bu
dur. - N. Baydar. 

Okaliptüs ormanları 

tesis edilecek 
Ziraat Bakanlığı, yurdun muhtelif 
mıntakalannda okaliptüs ormanları 
tesisine karar vermiştir. Bakanlık, 
orman mütehassıslarından bir kısmını 
yurdun okaliptüs yetişebilecek mmta
kalarında tedkikler yaptırmıştır. Alı
nan neticelere göre Tarsus, Dörtyol 
ve Antalyada Okaliptüs ormanları te
sisi tekarriır etmı§tır. 

Elen ürperdi: 
- Gözlerine dikkat ettiniz mi? 
- Evet, çok nüfuz eden bakış.lan 

var. 
- İnsanın içini seyreden bakışlar. 

Gözlerinde sanki bir alev parıltısı var
mış gibi. Delilerden bahsederken onu 
görmüş olsaydınız! 

- Demek ki mesleğine çok alaka du 
yuyor. 

- Neden onu müdafaa ediyorsu 
nuz? Diye haykırdı. Onu tanımıyor 
sunuz. Size söylüyorum ki o bir deli 
dir. O her şeyi yapabilir. 

- Mesela babanızı katletmiş olabi 
lir: Demek istiyorsunuz ki Vilks, ba
banızı öldürmesi için Magi'nin ka!iJDa 
sına müsaade etmiştir. 

Meydan okuyan bir tavırla: 
- Evet, dedi. 
- Fakat nasıl olur . 
- Niçin, nasıl olur? 

- Çünkü böyle bir işte bir delinin G:eyston'a yaptxğım ziyaretimin ' yetini kati surette bilmiyoruz. 
tafsılatını ona anlattım. - Fakat bana demiştiniz ki .•. 

Sözümü bitirince: - Size sadece Reynolds'un bir· fa-

. -:- Evet, Cerri, bana yardım edeceği
nızı vadettiniz, fakat sizin nazarınızda 
ehemiyeti olan bir tek şey var: Gaze
teniz ... Politika. Babamın katledilmiş 
olmasının ne ehemiyeti var. Bu, istifa
de etmeye kalkıştığınız alelade bir za
bıta vakasmdan başka nıe dir ki ... 

- Hayır ... His ediyorum ... 
- Kadın insiyakı her şeyi izaha ka-

fi değildir; ortada delil bulunması la
zımdır. Bunları bilmek istıerdim. 

- Hayır. O zaman babam kardesin
den daha nüfuzluydu; hakimlik ~di
yordu. Halbuki Andriyu politika ha· 
yatma daha yeni atılmıştı. 

kullanılması insana pek mantıki gö
rünmüyor. 

- Bunlarm hepsini La 'Gazetde o- raziyesinden bahseıtnıiştim. 
ltu. tnuştum, dedi. - Neşter'in yarası başka türlU mü 

- Esasen görüp işittiklerimi aynen olur aca~? 
lleşrettim,cevabmı verdıim. - Bilmem ki. 

kaşlarını çatarak bana baktı: - Doktor Reynolds operatördür, 
- Maksadınızı anlıyorum. her halde kanaatinden emin olmasa 
- Ne maksadı. bundan bahsetmezdi. 
- Onun itimadını kazanmak isti- Yumruklarını sıktı: 

Yora unuz. ~h bir erkek olmayı ne kadar is-
- Vilks'in mi? terdi:. 

- Size yardım edeceğimi söyledim, 
Elen. 

- Evet, ama, politika sahası harici
ne çıkılınca hiç bir şey sizi alakadar 
etmiyor. 

İtiraz ettim: 
- Hem bilirsiniz ki bir şeye başla

dmı mı, sonun" kadar gitmek ve ese
rimi tamamı; ·~ adetimdir. 

- Neden Vilks•aen nefret ediyor
sunuz? - İlk fırsatta size her :ııeyi söyliye

ceğim, Cerri. Bütün bunlar bana he-
.. k - Bilmem; daima ondan nefret et• 

nuz pe sarih görünmüyor. Babamın t• o 
1 . ıın.. • nunla daha sık görü•ünce },.. 

ö iımü zihnimde bir sürü sözler, batı- h ,. 
ıssım arttı. Hem o bir parça delidir. 

ralar, hadiseleri karma karışık bir hal- Akıl hastalariyle ıbir arada y~ .. ayanla-
de canlandırdı. Anlıyormusunuz? A -r 

_ Biraz. rm şuurlarını daha kolayca kaybettik-
leri bir hakikat değil midir? 

- Ayni zamanda hem gayet müb- - Evet, böyle söylerler; fakat mU
hem, hem de gayet kuvvetli bir suret- balağa etmemeli. Doktor Vilks bana 
te his edilen şeyleri anlatmak Ç()k mlif- !;Ok zeki ve çok §UGrlu göründü. 

- Evet ama, Vilks bana daima telki
nin deliler üzerinde büyük tesirleri 
olduğundan bahsederdi. Ondan çok 
korkuyorum ... 

ıl<ilerek: 

- Sizi ipnotize etmesinden mi kor
kuyordunuz? Mübalağa ediyorsunuz, 
Elen. 

Beni dinlemeden d;vam etti: 
.. -:: Magi'yi ipnotize etmiş, babamı 
oldürmeye ikna etmiştir. 

(Sonu var) 
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YURDDAN RESiMLER 

Samsunda bir grup 

Çankırıda Ulu cami 
yeniden tamir edildi 

Kıymetli tarih eaerlerimlen Ulucami 

Çankm (Hususi) - Şehrimizin kıymetli tarih eserlerinden olan 
Ulu cami, Türkiyede ender abidelerde mevcud bir hususiyete ma
liktir. Bu eser, 963 hicri yılında yapılmıthr. Fakat bu eserin han-

gi mimar tarafından yapıldığı ' 
katiyetle bilinememektedir. • • 

Ulucamiin Sinan veya kalfaları ta- lzmırde fuar hazırlıkları 
rafından yapıldığı iddia edilmekte i
se de; şehrimize gelen mimarlar ve 
profesörler, bu caminin Sinan tarzın
dan çıkmış bambaşka stilde bir eser 
olduğunu ve fevkalade tarihi kıymeti 
bulunduğunu söylemektedirler. Fa
kat ne olursa olsun, bütün bu salahi
yetli şahsiyetler binanın kıymetinde 
ittifak ediyorlar. Bu mabedin yegane 
hususiyeti kubbe istinadlarındadır. 

Ulucami üzerinde yapılan tamir bit 
mck üzeredir. Zelzele yarıkları tamir 
gören ~erler arasındadır. Tamirin bu 
eaerin kıymetle mütenasib bir titiz
likle yapılması icab etmektedir. 

İzmir (Hususi) - Fuar hazırlıkları 
havaların iyileşmesi yüzünden bir kat 
daha artmıştır. Ecnebi memleketlerden 
gelen haberler memnuniyet verici neti
celer doğurmaktadır. Bu sene hem fu. 
ara iştirak eden ecnebi firma adedi hem 
de ecnebi ziyaretçi adedi artacaktır. 

Sivasta ameliyathane 

Sivas (Hususi) - Nümune hastaha
nesine her türlil sıhi tertibatı haiz yeni 
bir ameliyathane illve edilmittir. 

Nikıar 

Halkevinde 
Niksar (Hususi) 

- Halkevinin köy 
lere tertib ettiği 
geziler, çok fayda
lı neticeler vermek 
tedir. Köylülerle 
hasbıhaller yapıl

makta, değerli kon 
feranslar ve tem -
siller verilmekte • 
dir. Halkevi tem
sil kolunun bir 
köyde verdiği mü
samereye aid inti
baı .gönderiyorum. 

Ktı BiHisfen bir 
türlü gitmiyor 

ihtiyarlar: bu kadar 

şiddetli kış görmedik, 

diyorlar 
Bitlis, (Hususi) - Bitlis, yaz için ne 

kadar cazib ve güzelse kışın da o nis
bette güç aşıln ve geç ~ bir garib 
bC'Jde halini alır. 

Bu yıl Bitlise kış hem pek erken, 
hem pek §iddetli geldi. Senenin en az 
altı ayında gözümüzü alıştırdığının: 

karlı manzarayı bu sene daha birkaç ay 
seyredeceğe benziyoruz. 

Bununla beraber bitlisliler neşeleri
ni kaybetmiş veya mev.simlik işlerini 

bu yüzden bırakmış değillerdir. Kış yal 
ruz yaptığiyle kalmıştır. 

Burada hayatımızın nasıl geçtiğini 

öğrenmek ister misiniz? 
Gece müdhit kar yağmış. Şehrin 

bütün damlarında hummalı bir faaliyet 
var: Küreklerle karlar sokaklara atılı -
yor. Yeniden kardan kuleler yükseli· 
yor. Bizim otelin önünde de bir kalaba· 
lık var. Kapanan yolu açmak için bele
diye ameleleri çalışıyorlar. Arkalannda 
da bir kızak duruyor. Sonradan isminin 
''Sefinei Nuh" olduğunu işittiğim bu 
kızağın hakikaten yol açmakta büyük 
bir hizmeti bulunduğunu gördüm. Beş 
altı kitiyle çekilen ve içinde bulunan 
bir zabıta memurunun emrile harekete 
geçen bu kızak, arkada iki kişinin ser• 
bestçe geçebileceği kadar bir yol açıyor 
Bu basit, fakat orijinal vasıtanın arka· 
sından dakikalarca baktım. Şehir 

kalın bir kar tabakası altında. Umumi 
harbtanberi bu derece kar yağmadığını 
söylüyorlar. Bugüne kadar yağan ve 
tc.sbit edilen karın irtifaı yedi metreyi 
aşmış. Geçen sene yollar bugünlerde 
açılmış ve ilk kamyon martın 14 ünde 
Bitlise gelmiş iken bu sene ancak 2 ay 
sonra gelebileceği söyleniyor. Karın bu 
kaıdar fazlalığına rağmen soğuk yok. 
Paltoauz gezilebilecek kadar sıcak bir 
bava var. 

Deniz seviyesinden 1550 metre yük
seklikte bulunan Bitlisin etrafı dağ
larla çevrili, mahalleleri çok dağruk, 
büyük aavaştan evvel yalnız merkez. 
de 60 - 70 bin nüfus barınırken bugün 
bu miktar on beş bine dü~üş.tür. Ci
var viliyetlerin transit merkezi sayı
lan Bitlisin, mil.addan (300) ~1 önce 
kurulduğu anlatılıyor. Asurilerin ve
ya Babil melweai "Belki•" in bu ,ehri 
inşa ettikleri rivayet olunmaktadır. 

Bundan sonra Yavuz Sultan Seli
min (Çaldıran) seferini müteak.ib, Hü
sameddin ailesinden "İdrisi Bitlisi" 
nin deliletile oemanlı hükümeti eline 
g~iştir. Genel savaşta altı ay kadar 
rua istilasına uğramış, bilahare oaman
lı hükümetinin tarihe karışma.siyle 

Türkiye cumhuriyetinin idaresine 
geçmiştir. 
Şehrin merkezinde bulunan kalenin 

de büyük "İskender" le İran hüküm -
darı (Dara)nın bu havalide çarpışma
ları sırasında yapıldığı rivayet edil
mektedir. Guya (İskender) in ku
mandanları.ndan "Leys" tarafından 

kurulmu1. Bu kumandan, Bitliste kal
dığı müddetçe (müselles) şeklinde 

muazzam bir kale vücude getirmiş ve 
buna da kendi ismini vermiştir. Bu 
münaaeıbetle "Leysin memleketi" ma
nasına gelen buraya arabça "Beldetül
leya., denilmiş. Zaman geçtikçe "Bel
detülleys., "Betli&,, ve en nihayet "Bit 
lis" şeklinde kalmıştır. Diğer bir riva· 
yete nazaran gene İskenderin meş
hur tarihçisi "Batlamyus" un ismini 
izafe edenler de varmış. Bu itibarla 
(Bitlis kalesi) cidden tarihi bir 
kıymet ifade eder. Eski zamanlarda 
ıehrin uzun müddet muhasara altında 
kalacağı düşünülerek hariçten muva· 
salasını temin etmek maksadiyle kale
nin altında şimal ve cenuba doğru gi
den yollar yaptırılmıştır. Bahusus ku
rulduğu yer ıki dere arasında olduğu 

için su temini hususunda da zorluk 
çekilmediği anlaşılmakta ve bu ihti -
yaç için müteaddid gizli sıçan yolla -
rının bulunduğu görülmektedir. 

Afyonda abide inıaatl 
Afyon (Hususi) - Abide etrafında

ki intut i§lerine hararetle devam edil -

mektedir. Temellerde kayaya tesadüf 

edildiğinden bu kayalar patlatılarak a -

tılmaktadır, Ancak, patlayan taşların 

civara sıçrayıp herhangi bir kazaya 

meydan vermemesi için alınan tedbir -

Ier biraz daha fazlalaştırılmıştır. 

• 
Valide hanının yıkılmasına ay 

başında başlanacak 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Valide 

hanının yıktırılması yarın bir müte
ahhide ihale edilecek ve 2 mayısta ha
nın yıkılma.sına başlanacaktır. Hanın 

bulunduğu adada bulunan diğer 30 
dükk.An için bir hafta izm ver.ilmiıf
tir,. 

vı.:ws 

Yurdda 23 • bayraını msan 
Yurdun her tarafında Z3 nisan milli hakimiyet ve çocuk bayramı büyiik 

gösterilerle kutlanmıştır. İzmir, Çankırı ve Antalya muhabirimizin gönder
dikleri yazı ve resimleri aşağıya koyuyoruz: 

lstanbulspor 

Tekirdoğında 
Tekirdağ, 26 (A.A.) - Trakya 

bir geziye çıkan İstanbulspor kulüıJu 
den 35 kişilik bir kafile dün Edirnede 
buraya gelmişler ve törenle karşıla 

mışlardır. İstanbul sporculan Teki 
dağ muhtelitiyle yaptıkları maçı 2 • 
kazanmışlardır. Bugün Çorlu'ya gide 
misafirler oradan İstanbul'a dönece 
!erdir. 

Edirne öğretmen okulundan 30 k 
şilik bir kafile Tekirdağına gelmiş v 
burada bir müsamere vermiştir. Edir 
neliler bir gece Tekirdağında kaldıkta 
sonra dönmüşlerdir. 

İpek böceği 

Bursa, (Hususi) - İpek böcekçili 
enstitüsünde muhafaza edilen 80 bi 
kutu ipek böceği tohumu sahiblerine 
ğıtılmıştır. Tohumlann satışına başlan 
nuştır. 

Çubukta eğitmenlerin müsameresi 
Çubuk (Hususi) 

- Kazamıza bağlı 
köylerde çalışan 

eğitmenler, kasa -
bamızda güzel bir 
müsamere verdi -
ler. Eski ve yeni 
okulu mukayeseli 
şekilde tebarüz et· 
t i re n müsamere 
çok muvaffak ol· 
du. Halk ve köylü 
üzerinde derin bir 
intiba bıraktı. 

Çubuk, Ankara
ya baraja kadar as
falt, ondan sonra 
da muntazam biı 
yolla bağlanmış şi
rin bir kasabadır. Çubuk öğretmen ve eğitmenleri 

B.ah~rı~ güzelliği ile bir kat daha se- ı 
vımlı bır hale gelen Çubuk, tertemiz 
ve yeni bina1ar1a süslenmiş örnek bir Yeni Afyon garının 
kasaba halindedir. Bütün evler iki 
katlı, beyaz badanalı, yeni kiremit1en- temeli törenle atıldı 
miş bir vaziyettedir. Çarşıdaki sıra 

lzmirde ba,yrAm çok canlı geçmiş
tir. Şehrin her köşesinde çocuklar 
taşkın ve coşkun bir neşe içinde bay
ramı kutlamıştır. O gün, yeni çocuk 
hastahanesinin temeli atılmıştır. Yu
karda: Heykel dibindeki yavrular, 
küçük bir zeybek; dans eden bir kü
çük görünüyor . 

dükkanlar muntazam ve temiz bir hal 
dedir. Çubuk yeni yapılarla kısa bir 
zamanda daha güzelleşecektir. 

(ankır1da sıtma savaıı 
Çankırı (Hususi) - Bir.kaç yıldan -

beri aıtnıaya kartı açılan geni! aavaı 
faydalı neticelerini vermeğe başlamış
tır. Eskiden Çankmrun başında büyük 
bir derd olan sıtma sistemli çalışmalar
la elle tutulacak derecede azalmıştır. 
Vaktiyle şehrin sıtma yuvası olan Fcs-
ligen bataklığı kanallar açılarak kuru -
tutmuş, onun yerinde bağlar, bahçeler, 
bostanlar yükseltilmiştir. Rakamlar 
hastalığın yüzde seksen azaldığını gös
termektedir. Bu yıl da hararetli çalış -
malara devam edilmektedir. Burada a -
çılan kanalın muhafazası ve bozulma -
ması için 24 köprü yapılmıştır. Umumi 
ımclis bu seneki büdceye bu iş için tah
sisat koymuştur. 

Bergamada Kermes 

Bergama, (Hususi) - Her sene ya
pılmakta olan Kermes eğlenceleri ha. 
zırlıklarına başlanmıştır. Kermeste 

ı muhtelif milli oyunlar oynanacaktır. 

Yukarda: Çankırı Bayramına aid iki intiba görünüyor. Nutuk söyliyen 
bir yavru ve çocuklar bayram yerinde ... Fakat havalar yağmurlu olduğun
dan Çankırı yavruları pek fazla gezip eğlenememişlerdir. Gece Halkevin
de çaylı bir dans verilmiştir. 

Yukarda da, Antalya yavrularını bayram yerinde görüyorsunuz. 

Yeni Afyon garrnrn temeli törenle 
atılmıştır. Resim, törenden bir intibM 
göstermektedir. 

İzmir (ocuk hasf anesi 
İzmir (Hususi) - Temelinin 

törenle atıldığını bildirdiğim ço
cuk hastahanesi, İzmirin büyük 
bir ihtiyacmı kar§ılayacaktır. Şe. 
bir meclisi tarafından kabul edi
len ve vilayetçe tasdik edilen bet 
senelik belediye çah§ma progra· 
mında, çocuk hastahanesinin 
şimdilik yüz yataklı olarak inşa 
edileceği söylenmektedir. Bu pro 
gram çocuk hastaha·nesinin ehe
miyetini şöyle tebarüz ettirmek· 
tedir: 

Belediye meclisimiz bu iş için büd
ceye ilk seneye aid olmak üzere 10.000 
lira tahsisat koymuştu. Bu mühim 
müessese, şehrimizin diğer hastaha
neleri gibi bütün vilayet için hazır· 
lanmış olacaktır. 100 yataklı bir ço
cuk hastahanesi bütün İzmir vilaye
tinin ihtiyacına tamamen karşılık vc
remiyecoktir. Fakat biz, Sıhat Veka· 
leti ve vilayetin yardımiyle tesis ede· 
ceğimiz bu hastahanede şimdilik zen· 
gin ve orta halli ailelerin ihtiyaçları
nı bir tarafa bırakarak, çok fakir ve 
muhtaç ailelerin çocuklarının imda
dına koşmuş olacağız. 

İlk i_ş olarak, hastahanenin tesis e
dileceği Tevfik Rüştü Aras bulvarı 
üzerinde ve belediye sarayı yanında• 
ki 12750 metremurabbalık arsanın et .. 
rafını duvarla çevirmeğe başladık. 
Hastahane ilerde bu geniş arsa içinde 
ihtiyaç nisbetinde genişletilecektir. 

Çocuk hastahanesinin genişletilme· 
si için ilerde 100 bin lira ayrılacaktır. 

Kaynanasını yarahyan 
bir çalgıcı 

Konya (Hususi) - Şehrimizde Ce • 
didiye mahallesinde bir kaynana - da· 
mad kavgası olmuş, çalgıcı Tahir adırt· 
daki adam kaynanası Rabiayı başındart 
bıçakla yaralamıştır. Kadır rarası 11· 

ğırdır. Tl'hir yakalanm·ş ve adliyeye 
verilmiştir. 
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1 Kızıl Rahip 
Annabella bu lilmd e türlü tür

lü roblar giyiyor ve bunları sık 
sık deği§tiriyor. Fakat bundan 
dolayı ona gücenmek kimin ha
tırından geçer? Esasen onun gü
zelliği de bu suretle daha iyi te
barüz ediyor. Robları lui Xlll 
stilindedir. Fakat herhal.de film
de gördüğümüz roblar, o devrin 
roblarına göre daha güzel olsa
lar gerek. 

Holivud'un yeni "Keşif" !erinden biri olan Luize Rayner'in sanat 
kudretini, "Uzak Şarık evladları,, filminde de görmek fırsatını elde 
etmiştik. Bu güzel yıldız, Vilyam Povel'le birlikte, "Çarın Casusu,, 

Konrad V ayt' a gelince, üç si
lah§orların me§hur d' Artanyan'ı
nın giydiği pelerinle konçları a
~ağıya doğru bükülmüı çizmele
ri gayet §ık bir §ekilde giyiyor. 

filminde bize heyecanlı maceralar 1>73şatmaktadır. 

Bütün bunlan zikrettikten •on
ra dekorları da he•aba katar•ak, 
lilm hakkında bütün §eyleri •Öy
lemi§ oluruz. Yani demek İ•tiyo
ruz ki tarihi lilm artık eskisi ka-p dar al.aka uyandırmıyor ve bu 

1 A t d lilm ancak Annabella ve Konrad a r a men o a Vayt gibi iki kuvvetli artist saye-
sinde dikkati çekiyor. Fi 1 m Gösteri 1 iyor r ..... [i ............. . 

Sinema artık hayatımızın her 1 en iZ 

Sinema~~f=~::i~~er ~!~~:~n~üm~~e~~0~Ldatlarını ateş 1 er 
az: Bundan iki sene önce eski ikna için önce korkunç tren ka-
Fransız başvekili Leon Blum ba- zal.arını göıteren, daha ıonra ı• ç ı• n de 
zı ki.mseler tarafından tecavüze tahta vagonların madeni vagon-
uğradığı uıman, o sırada orada lara göre daha kolay parçalan
bulunan bir amatörün aldığı film dığını ve ölüme sebeb olduğunu 
mahkemede gösterilmi§, bu su- anlatan ve nihayet tahta vagon
retle suçluları ve hadisenin nasıl ların demiryol atelyelerinde na
cereyan ettiğini tayin kabil ol- sıl madenileıtirdiğini safha sal
muıtu. ha gösteren bir filmi, encümen 

Japon tayyareleri tarafından azalarına seyrettirmi§tir. Azalar 
bombalanarak batan Panay adlı ancak raporda izah edilenleri 
Amerikan topçekerinin kurban gözleriyle görüp gayet kolayca 
olduğu tecavüzü gösteren ve so- mukayeseler yapmak imkanını 
iuk kanlı bir operatör tarafın- elde ettikten sonra, tahta vagon
dan hayatı pahasına çekilen bat· ların madenileıtirilmeıine karar 

1 
ha bir film de, Amerikanın Ja- vermiılerdir. 
Ponyaya verdiği protesto notası- --------------~ 
na e•as te§kil etmi§ti. 

Filmin, spor ihtilaflarını hal
letmek için kullanıldığı da vaki
dir. Gene bir kaç sene önce, ln
riltere futbol §ampiyona•t ma· 
~ında, ıampiyonluğu kazanan 
kulüb oyuncularından birisinin 
attığı golün kaleye girme.eliğini, 
o anda kalenin yanında bulunan 
bir operatörün çektiği film saye
•İnde teıbit etmek kabil olmu§tU. 
Fakat lngiltere futbol ledera•
)'onu bu filme rağmen kararını 
d eği§tirmemi§ti. 

Geçenlerde Fransız parlamen
to•unda da bir film gösterilmi§· 
tir. Fransız demiryollar idaresi
nin e.zeli bir derdi vardır: Made
ni vagon • tahta vagon mesele•i. 
Son senelerde, yolcu trenlerinin 
uğradıkları kazalarda, tahta Va· 
gonların yolcular arasında daha 
faz.la ölüme sebeb oldukları an· 
lCl§ılmııtır. Fakat bütün vagonla
rın madenileıtirilmcsi için de bü
l'iik ma•rallar yapmak icab et
mektedir. 

Parlamento Nafıa encümeni 
de, silah!anma gibi daha müb
~em ihtiyaçların kar§ılanmaıı 
ıccıb ettiği bu sıralarda, bu mas
rcılları kabul etmemek gayesinde 
İdi. E.ı .. i.imcn reisi B. E.lvar lo· 

Deniz ve donanma, sahne va-ı 
zılarının ötedenberi seve s~~e 
kullandıkları bir mevzudur. Çun- l 
kü ıbu dekor hem hareket ve he· f 
yecana, hem de hissi sahnelere i 
müsaiddir. "Deniz ateşler için
de,, filminde de Hazel Terri ve 
Noah Berri gibi iki büyük artis
ti bir arada göreceğiz ve bir ta· 
raftan deniz muharebelerinin he
yecanına kapılırken, öte taraf
tan da güzel bir aşk macerasına 
karışacağız. 

• .... il .. 1111 il il .. 11 .... i 
Sinema 
ıehrinin 

İUÜZÜ ı 

Dünyanın 
izdivaçlarının 

acaıp 

yapıldiğr 

en 

........................ 1 şehir: HOLiVUD 
Avrupada sinema yıJdı%ları arcuında evlenmeler 

ni&beten nadirdir. Bu arada Annabella ile Jan Mü
ra'yı, Fernan Gravey ile Jan Rönaar'ı, Hanri Gara 
ile Betti Rov'u ve Jan-Piyer Omon'la Blanı Mon· 
tel'i, Jan .Kipura ile Marta Egert'i a::ikeredebiliriz 

Fakat Holivud'da evlenmek, büsbütün bafka bir 
ıeydir. Orada, dünyanın her köşesinden gelmif, 
birbirinden ayrı diller konuıan ve Kalilorniya 
atüdyolarının hummalı hayatı içinde tanqan kim
aeler, birbirleriyle evleniverirler. 

Evlenme bakımmdan, Holivud t(.Wft mantUiyle 
bir Babil kuleridir. Meksikalı bir kadınla lrlanda
lı bir erkeğin, Viya.nalı bir aktrisle Nevyorklu bir 
delikanlının, bir Eakimo genciyle bir Rcu prense
ainin evlendiklerini ancak Holivud'da görebilirsİ· 

nü. Meaela Doloru del Rio, on senedenberi Sed
rik Cibbonsla evlidir ve adamcağız 
bütün iyi niyetine rağmen hala bir 

kelime /apanyolca öirenememiıtir. 
Doloru, kendisi ahbablariyle /span
yolca konU§tuğu zaman, koca.sının 
fena hal.de merak ettiğini söylüyor. 

lngiliz olan Pat Paterson, ancak 
Şarl Baaye ile evlendikten sonra 
lranaı:u:a konuftr1ağa b41lamııtrr. 
Holivıul'daki bütün kan kocalarda 
41ağı yukan böyledir: 

Avuaturyalı Elisaa Laneli, ltalyan 
Nino Martini ile, Fransı% Lili Da

Holivudda yüz
lercesine rastla
mak kahil olan 
acaip kart koca
lardan bir ör-
nek: Bir franstz artisti olan Mad
len Şerci, İngiltereli bir aktör o
lanCon Loder ile evlenmittir. 
İkisi de memnun görünüyorlar. 
Acaba hakikatte de öyle mi ? 

mita lrlandalı Errol Flin'le, Avus- .-----------------' 
taryalı Luü:. Rayner Amerikalı 

Klillord Oddets'le, Amerikalı Mir
yam Hopkina Rua Anatol Litvak'la, 
Frcuuu: Klodet Kolber Amerikalı 
Joel Preuman'la, Amerikalı Meri 
Aator Meksikalı Manael del Kampa 
ile evlidir I 
B~ burada en tanınmıı artistler

den bahxttik. ikinci, üçüncü dere
cede artiatleri de aayacak olursak, 
bcı li.atenin .ona gelmea::. Bu karı ko
color ~i ..,,_, ~ .,.,..~
lar altında tanunl§larclır: 

Meaelii Lili Damita ile Errol Flin 
ve Miryam Hopkins'le Anatol Litvak 
vapurda, Pat Patertı0n'la Şarl Bua. 
ye bir film imalatçısının yazıhane
sinde, /da Lupino ile Lui He~vard 
ela plajda tanıpnıılardır. 

Tulıal bir ıey daha: 
Dilleri ayrı olan bu karı kocalar, 

evlerinde çok zaman ayrı bir lisan 
kullanırlar. Mesela Miryam Hop
kina ve Anatol Litvak lransı:zca ko
nuıurlar. Meksikalı bir aktri& de 
Çekoslovak olan koc:cuiyle İngilizce 
konufmaktadır I 

Tabii, bu kadar eksantrik evlen
melerin U%un .zaman sürmediğini de 
söylemeğe de hacet yok değil mi? 
Kavga eden, hatta döiüıen, sonra 
tekrar barıııp birleıen kan kocalat 
vardır: Lui%e Rayner'le Klillord 
Oddeta, yahud Lupe Vele%'le Jonni 
Vaysmüller gibi ... 

iki, üç, hatta dört dela evlenmiı 
olanlar da aa:: değildir. Fakat bütün 
bunlar, Holivud hayatının tuzu, bi
beri haline girmiıtir. Bütün bu meı
hur "zevat" gürültü patırdı ile evle
nip, aynı ıekilde boıanır, sonra tek-
rar evlenirler ... 

Ne yapalım, Holivud'da da adet 
böyle ... 

Zahmeti az, kazancı 
çok bol bir meslek : 

Senaryo muharrirliği 
Holivud' da 749 senaryo mu

harriri vardır. Muntazaman çalı
tan bu adamlar her cumartesi 
vezneye uğrayarak haftalıkları
nı alırlar. Bunların en kötüsüne 
1.000 dolar verilir. Az çok meş
hur ve tanınmıf olanlarının da 
S.000 dolara kadar ücret aldık
lan vakidir. 

Holivud' da senede 350 f.ilm 
imal edilir. 

Sonkanundan ilkkanun niha
yetine kadar olan bir senelik 
devr~ içinde bazı senaristler 8, 
10, 12 film "yazarlar,, Bazıları 
da hiç bir İf görmezler. 

• Kaliforniyada 
ilkbahar 

Kalif orniya' da ezeli bir 'bahar 
vardır. Kııın ba§ka yerde aoğuk 
ve sisli geçen günleri burada ılık 
ve günqlidir. Fakat .ahici baha
nn geli§i, artistleri açık haoa 

•porlariyle daha çok meıgul ol
mağa sevketmiıtir. 

Resmimiz güzel Ginger Ro
gersi, hu.mmalı bir •tep •eanan~ 
dan aonra teni• oynarken gÖ•te
riyor. 

• 
Gangsterler muhitinde 

güzel bir fi im : K1Jdın 

geçen 
kalbi 

Şu halde, hiç bir İf görmedik- Barbara Stauik'le Joel Mkkri' lan doktor Kildar ( Jocl /ıtkkri) uı 
leri halde senede 52.000 dolar nin oynadıkları ba gülll!l lilim, amc paroanr çalmayı bile göu alan Ja. 
para alan adamlar var. Ben ken· rikan eangsterleri.nni muhitinde ceı net Haley (Barbara Stanvilz), bir ı... 
di hesabıma böyle bir ite razi I re:,•cm etmektedir. Bir gangaterıJ .. .,

1

1 lum ~~~ecanlı macer<'larda.n c~.,,_ 
yİm ! olan çocuğunu oulmak için Ô~ıJu O• seıJtlılısılc e1.1:t;, ı .J•01. 
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Dün gene zelzele oldu 

Hükümet me<listen 
500.000 lirallk 
tahsisat istiyecek 

B. Şükrü Kaya Parti Grupunda yardım 
tedbirleri hakkında izahat verdi 

tJLUS Z'I. 4. 1938 

Başbakanımız Atina yolunda 
(Başr 1. inci sayfada) 

Seliinikıe 
Tren, bu dostluk ve sevgi havası i

çinde aaat 23.15 de Selanike muvasalat 
ettiği zaman, bu şehirde şevk ve he
ye<:an son haddine barmış bulunuyor
du. Başbakanımızla Dış işler bakanı

mız, İstasyonda Makedonya genel va
lisi namına Kirinis, Atıina elçimiz B. 
Ruşen Eşref tl'naydın ve Elen başba
kanı Metaksasın hususi kalem müdü
rü tarafından karşılanmıştır. 

" Yaşasın Atatürk, ytl§asın 
Türkiye" 

sındaki iyi dostluğu idame etmek ol
duğunu söylemiştıir . 

Başbakanla Dış İşler Bakanmı geti
ren tren yarın saat 11 de Atinaya mu
vasalat edecektir. Şehir daha şimdiden 
donanmaya başlamıştır. Binalar çok 
güzel bir şekilde aydınlatılmıştır. Her 
tarafta tilrk ve elen hayra.klan dalga~ 
!anmaktadır. Gerek şehir halkı:, gerek 
yunan devlet adamları, başbakanımı.z

la dış işler bakanımızı emsalsiz teza
hürlerle karşılamağa hazrrlamyorlar. 

Atina gazetelerinin dostane 
neşriyatı 

Serezdeki heyecanlı tezahürler 

Baıbakanunıza hitaben 
bir elen avukat· türkçe 
güzel bir nutuk verdi 

milletleri beyninde husule gelnrif o
lan ittifak cid.Ji ve hakiki müncue
batı haaenenin idamuini cenabı hak. 
dan dua ve temenni etmekteyiz. 

(Başı 1. inci sayfada) 
,. 

İhtiram kıtas.ı selam durur ve mızıka 
tilrk ve elen milli marşlarını çalarken, 
coşkun bir heyecan içinde olan halk, 
"Yaş:asın Atatürk, Yaşasın Türkiye,, 

~~ diye bağırıyordu. Trenin 20 dakikalrk 

Atina, 26 (A.A.) - Atina ajansı bil
diriyor: Bütün gazeteler, BB. Celal 
Bayar ve Rüştü Aras'ın ziyaretlerinden 
büyük memnuniyet ve sevinç ile bahs· 
etmektedirler. Elen milletinin dost ve 
müttefik devlet adamlarını çok sa.mimt 
bir heyecan ve derin dostluk tezahürle
ri ile karşılayacağın! bildirmektedir. 

Selcinik, 26 ( A.A.) - BCJfvekile 
refakat eden genel direktörümüz 
bildiriyor: Sere~e bafvekilimize 
yapılan merasim cidden çok parlak 
olmuıtur. 

lstaayonda topla11an binlerce halk 
namına avukat Yanko lkonomidi ta· 
raf andan türkçe aöylenen nutku, fİ· 

Y ataaın türk milleti. Y ClfCUın bü
yük Kemal Atatürk. YCJ.fCUm Türki· 
ye BCJfvekili Bayar. taraf mdan verilen takrir üzeri 

ne, açılan müzakerede takrir sa
hihlerinin mütaleaları dinlendik· 
ten sonra kürsüye gelen Başvekil 
Vekili ve Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya f el ak et sahasında yapılan 
tetkikleri anlattıktan sonra bu
gün açıkta bulunan bu köyler 
halkmın kış gelmeden evvel bi
rer çatı altına girmelerinin hü
kümetimizce esaslı mukarrerat· 
tan bulunduğunu beyan ederek 
hükümetin bu hususta aldığı ted
birleri fU suretle hulasa etti: 

1. - Felaket mıntakasmda yaptxrı
lacak yeni köylerin tesisinden evvel 
ileride halkımızın bir daha bu gibi 
felaketlere maruz kalmaması için je
olojik tetkikatın yaptırılmakta oldu
ğunu ve bu tetkikat neticesine göre 
köy mahallerinin tayin edileceğini, 

2. - Küçük köylerin bir araya ge
tirilerek asri ve medeni bütün ihtiya
cı cami köyler tesisi için etüdler yap
tırılmakta bulunduğunu, 

3. - Felakete maruz kalan köyler 
için 500.000 liralık tahsisat isteneceği
ni ve kanun layihasının meclise der
hal takdim edileceğini, 

4. - Köyler teessüs edinceye ka
dar Kızılay, Milli Müdafaa Vekale
tinden ve diğer müesseselerden gön
derilen ihtiyaca kafi çadırlarla kamp· 
lar tesia edilmi' bulunduğunu ve bu 
kampların sıhhi, inzibatı tedbirleri a
lındığını, bu kamplardaki halkmıızm 
iaşelerinin de tanzim edildiğini beyan 
etti. 

HükUmetin bu beyanatı grup ht>ye
tı umumiyesince büyük memnuniyet
le ve ittifakla tasvib olundu. 

Zelzele devam ediyor 
Zelzele mıntakasından gelen haber

lere göre, sarsıntılar, evelki akşam
dan beri kuvvetli surette devam et
mektedir. Zelzelenin devamını göz ö -
nüne alan Kırşehir valiliği, Kırşehir 

hükümct binalarını boşalttırmıştır. 
Devlet memurları çadırlar içinde vazi 
fe görmektedir. Gönderilen çadırların 
kafi gelmemesi dolayısile zelzele mın
takası için yeniden 2500 çadır isten
miştir. Ölen hayvanların kokmağa 
başlaması üzerine sıht tedbirler alın -
mış ve hayvan leşlerinin gömülmesine 
başlanmıştır. 

Mülkiye baş müfettişi B. Ali Ser
verden gelen bir telgrafa göre Hamid
li, Çürükler, Hanyeri, Hacı Selimli, 
Sofurazlı, Eldelekli, Orta oba, Demir
ci, Karaoğlan, Karabacak köylerinde 
30 kişi ölmüş, 29 kişi yaralanmıştır. 

Bu köylerde 364 ev yıkılmxştır. Baş 

müfettiş dün Kırşehir mıntakasından 
Yozgad mıntakasına geçmiştir. 

Çit,:ekdağında .•• 
Çiçekdağından gelen haberlere gö

re dün de bu mmtakada sabah· saat 
17,30 da gene uğultular içinde yer sar
smtıları olmuştur. Bazı halk sığnak
larından don gömlekle dışarıya fırla -
mışlardır. Mıntaka bir saat gibi durma 
dan işlemektedir, ve arada sırada u
ğultu ve sarsıntı hissolunmaktadır. 

Felaketzedeler için teşekkül eden 
Kızılay komisyonu sıkı ve hararetle 
gece gündüz demeden harab olan köy
leri gezmekte ve felaketzedelere yar -
dım etmektedir. 

Adanada yardım 

tevakkufu esnasında, başbakan kendi-Y ardım listesi yekunu sini karşxlamaya ·gelenlerle görüşmüş 
ve gazetecilere şu beyanatta bulun
muştur : 

7 .287 .13 lirayı buldu · Başbakanımızın beyanaıı 
Türkiye Kızılay Cemiyeti 

Genel Merkezinden 
Yer sarsıntısından felakete uğra~ 

yan vatandaşlarımıza yardım yapıl

mak üzere aşağıda isim ve adresleri 
yazılı zatlar tarafından hizalarında 

yazılı paralar veznemize yatırılmıştr. 
Bu hayırsever zatlara gerek cemiyeti
miz, gerek felakete uğrayanlar adına 
teşekkürlerimizi sunarız. 

10 lira İsmini bildirmiyen hayırse -
ver bir zat tarafından, 200 lira Bay A
li Nazmi Özüğünden, 10 lira Bay E
sad Tekeli'den, 10 lira Gümüşane say
lavı Bay Edib Servet Törden, 100 lira 
Değirmencilik limited şirketinden, 
Ankara stüdyo inşaatında BB. König 
Onnik Aalı 1, M. İhsan l, M. Ali 1, 
2, Ahmed Örs 1, Osman Özdemir 1, 
Şükrü 1 er lira ve İsmail 50 kuruş, A
li 50, Muharrem 50, Asım 50, Hasan 
50, Arif 50, Şakir 50 şer kuruş ver
mişlerdir. 

23 lira 23 kuruş Ankara Gazi terbi -
ye enstitüsü talebelerinden, Ankara 
saatçiler birliğinde B. Bekir Niyazi 
50 kuruş, Mehmed 2 lira, Mahmud 1 1i 
ra, Ömer 2 lira, Murtaza 2 lira, Ahmed 
3, Seyfullah Necib 10, Mustafa 2, Ha -
lim 5, Rıza Tevfik 2, Halid 1, Mehmed 
2, Selami 1, Kazım 1, Baha 2 lira ver -
mişlerdir. 

Ankara kuyumcular birliğinde BB. 
Ahmed 2, Mustafa Edib 5, Zakir 5, Pi
yer S, Z eynel 10, Şekib 5, Mahmud 5, 
Şeref 5 lira vermişlerdir. 

Dünkü yekQn 442 lira 72 kuruştur. 
Bütün listeler yekfrnu 7287 lira 13 ku
ruştur. 

~--
Artvinde 

Artvin, 26 (A.A.) - Kırşehir fela
ketzedelerine yardım için tertib edi
len toplantıda ilk hamlede 550 lira 
temin edilmiştir. . 
Te~kil edilen yardım komit~i te

berru kaydına faaliyetle devam etmek
tedir. 

Adaıuida 
Adana, 26 (A.A) - Zelzele fela

ketzedelerine yardım için · adanalılar 
harekete geçti. Yardımın büyük bir 
miktara baliğ olacağı ümid ediliyor. 
Mersin, Tarsus, Adana, Kaes komite
leri müşterek çalışmaya karar verdi
ler. 

Giresunda 
Giresun, 26 (A.A.) - Kırşehir ve 

havalisinin uğradığı zelzele· felfilı::e

tinden çok teessür duyan vilayet halkı 
Kızılay kurumunun yardımına koşmuş 
ve şimdiden açılan iane defterinde 
büyük bir yekfın kaydedilmi§tir. Te-
berruat devam etmektedir . 

Meksika da petrol 
.anlaşmazlığı 

Vaşington, 26 (A.A.) - Meksika se
firi matbuata aşağıdaki beyanatta bu~ 
lunmuştur : 

"- Meksika hükümetiyle alakadar 
petrol kumpanyaları arasında bu kum-

~·- Büyük Şefin selamlarını ve 
muhabbetlerini SaMajeste Yunan 
Kıralına ve türk milletinin dostluk 
ve kardeılik hislerini yunan milleti
ne yunan toprağında iblağ etmek 
fırsatını bulduğumdan dolayı sevin -
cim büyüktür. Dost milletle munzam 
paktı imza keyfiyeti, bu sevinci iki 
misli yapmaktadır. Bu pakt, iki dev
let arasında mevcud rabıtaları daha 
ziyade kuvvetlendirecektir. Yunanlı 
me:ıle~daşımın elini yunan toprakla. 
rında sıka.cağımdan dola:yı da ayrıca 
b::ıhtiyarırı.1. Asil yunan milleti tara • 
fından göşterilen sevgi tezahürle
rinden dolayı çok mütehas.sisim. Bu 
da iki devlet arcuındaki sıkı dostlu -
ğa ayrı bir delildir.,, 

Atinada istilibal hazırlıkları 
Bay Celal Bayar bundan sonra 9 

mayısta Belgrada, eylillde de Bük
reşe gideceğini ve bu seyahatlerin ga
yesinin, balkan paktı devletleri ara-

Hayvan cinslerinin 
islahı tedbirleri 

İç Bakanlık köylü elindeki cinsi 
bozulmuş, iş ve verim kabiliyeti çok 
azalmı~ çift ve kümes hayvanları döl
lerinin ıslfilix ve bunların köylü için 
iyi bir iş ve kazanç kaynağı olması 
im~anlarmın temini hakkında yeni 
kararlar almıştır. V ekfilet bu kararı
nı vilayetlere bildirmiştir. Bakanlık 
vilayetlere gönderdiği emrinde ez
ciimle şöyle demektedir: 

"Ziraat Bakanlığı yardımının da 
inzimamiyle Trakzyada vikuda getiri
len tay yetiştirme istasyonları ile köy 
bildcelerine mevzu boğa tahsisatiyle 
kurulan ve 6-8 aylık süd danalarının 
fenni şekilde yetiştirilmesine tahsis 
edilen boğa büyütme çiftlikleri ve 
aynı gayelerin gerçekleştirilmesi yo
lunda Muğla vilayetinde de kümes 
hayvanlariyle fenni arıların köylerde 
çoğalması için alman tedbirleri ve ça
lışmalar diğer bölgelere örnek olabi
lecek tarzda programlanmış şekilde 
yürütülmektedir. Diğer vilayetlerden 
bu işe başlayanların 938 yılında aynı 
müshet ve verimli şekilde çalışabil-

mesi için Ziraat Vekaletiyle muha
bere edilerek vilayetlerin iıklim ve ih
tiyacına uygun damızlık xrk ve cins-
lerin tesbiti, aşım durakları, tavuk ve 
arı istasyonlarının tayini ile bunların 
bilhassa yatılı köy okulu bulunan 
köylerde kontrola elverişli büyük 
köylerde kurulması ve bu kollektif 
tesislerin kaç senede, ne şekilde biti
rilebileceğinin, her sene ne mikdar 
ve ne cins hayvanın nereden ve ne 
suretle alınacağının, bunların bakım-
ları ve her köyün iştirak şeklinin a
şım mıntakalariyle zamanında hangi 
köylerin, hangi tarihlerde aşımdan 

ne tarzda faydalanabileceklerinin ka
rarlaştırılması lazımdır. 

Arı ve tavuk istasyonlarında yeti
şecek damızlıkların mıntaka köyleri-

Başvekil Celal Bayann Ana.dolu a
jansına ve Atina ajansına verdiği beya
natlarını tefsir eden gazeteler, Balkan 
antantı çerçevesi dahilinde yeni türk -
elen anlaşmasının büyük ehemiyetini 
tebarüz ettirmekte, BB. Bayar ve Ara
sın yüksek şahsiyetlerini kaydeylemek
te ve iki hükümetin takib ettiği büyük 
eserin manasını tamamiyle müdrik olan 
Elen milletinin Türkiye başvekilini ve 
hariciye vekilini büyük heyecanla kar
şılıyacağıru ve Yunanistandaki ikamet 
leri esnasında kendilerini misafirper -
verli~inin ve b'1ğlrlrğımn en güzel t e1n 
'.ı ürleriyle ihata eyliyeceaini yazmakta
dır. 

Türk gazetecileri Atina'd,a 
Atina, 26 (A.A.) -Atina ajans.ı bil

diriyor: Türk gazetecileri heyeti, bu 
sabah A tinaya varmış ve istasyonda 
başta harici matbuat direktörü B. Sefe
riadis ve gazeteciler birliği reisi B. Za
rifis olduğu halde Elen meslektaşları 

tarafından karşılanmıştır. Türk gaze -
telerinin mümessilleri, matbuat ve tu -
cizm mqsteşarı B. Nikolidisi ziyaret et
miştir. 

Dış bakanhkta 
terfiler 

Dış Bakanlık, memurları arasında 

yeni terfiler yapmıştır. Terfi eden Ha
riciye memurlarnnızı sxrasiyle yazıyo

ruz: 
A tmcı derece memur ardan Cenev -

re Başkonsolosu BB. Numan Tahir 
Seymen, İskenderiye başkonsolosu Ha
san Basri Lostar, merkezde Kemal A
ziz Payman beşinci dereceye. 

Yedinci derece memurlardan Mos
kova Büyük elçiliği müsteşarı Zeki Hak 
kx Karabuda, Madrid elçiliği müsteşan 
Süleyman Saip Kıran, Atina - Pire baş
konsolosu Kamil Mümtaz Akay, Ode
sa konsolosu Ali Riza Malkoç, Gümül
cine konsolosu Nurullah Korkut, Berut 
konsolosu Faik Zihni Akdur, merkez
de Kemal Karman, Orhan Halit Erol, 
Kudret Erbey, Cevdet Dülger, Salahad
din Arbel, Muhiddin Erdoğan, Rrfkı 
Refik Pasin altıncı dereceye. 

Sekizinci derece memurlardan Paris 
büyük elçiliği başkatibi Siret Halulu, 
Sofya elçiliği başkatibi Faik Hüseyin 
Hozar, Atina elçiliği başkatibi Bedri 
Tahir Şaman, Stokholm elçiliği başka
tibi Nurettin Pınar, Cenevrede cemiye
ti akvam işlerini görmeğe memur Bem 
elçiliği başkatibi Nedim Veysel İlkin, 
Bertin konsolosu Selim Sarper, Varna 
konsolosu Süreyya Berkem, Usküp 
konsolosu Urfi Betin, Kıbns konsolosu 
Ekrem Arar, İskenderun konsolosu 
Fethi Den!i, Milano konsolosu Hasan 
Rifat Sözen, merkez.de Behçet Şefik 
Ôzdoğancı, Kemal Nejat Kavur, Mü
nir Pertev Subaşı, Zatı Hasan, yedin
ci dereceye. 

ve huausiyetlerini muhalaıa ederek BQ§bakanımızın cevabı 
.aynen veriyorum : B'lfVek~ avukat lkonomidini.n 

Muhterem baıvekil, nutkuna verdiği cev~bda, yunan top. 
lıbu beyanatta bulunmak ıerefi raklarına ayak brualıdan beri mütte

bana i•abet etti. Siroz ahaliai kemali lik v. necib milletin hakkında gÖ3 • 
memnuniyetle ve ihtiramatı mahau- terdiği iyi kabulden, miaalirperveT • 
sa ile dost ve müttefikimiz bulunan İikten çok mütehassia ve müteheyyiç 
Türkiye hükümetinin bCl§Vekilini is - olduğunu söylemİf ve büyük tel A • 
tikbal ediyor. Türk milletinin rei.ai, tatürk hakkında ahaT edilen güul 
Türkiyenin banisi bulunan büyük hulerden dolayı duyduğu minneti 
Kemal Atatürkün rehber ve ilkaatı ifade etmiıtir. 
ile nail ve iktisab eylediği terakkiya- 8Clfvekil1 sözü türk • yunan müna
lı fevkaladesini bilcümle yunan mil- aebatına intikal ettirerek bunun kıy. 
leti kemali dikkat ve itina ve ehemi- met ve ehemiyetini bir kerre daha 
yetle takib ediyor. Zira türk - yunan kaydettikten aonra1 milletlerimizin 
hükümetleri beyninde her iki hükü- mukadderatını birbirine bağlamak• 
metin rüesaaaının gayret ve hüanü taki isabeti tebarüz ettinniftİT. 
niyeti ile husule gelmiı olan ittifak Sözüne nihayet verirken Celal Ba. 
ve münasebatı hasene ciddi ve haki- yar, haşmetlri yuna11 kıralma yüksek 
kidir ve adeta itikadı dini kabilin - tazim duygularını aarahatle ifade el-

dendir. Yunan milleti, bilhassa Make- miı ve kıymetli dostu büyük general 
donya ahali.ai, büyük türk milletinia Metakscuın ıah•ı ve bütün yunan 
evsaf ve fazileti mütemayizesi.ne vci- milletinin aaadeti hakkında acıınimi 
kıl ve agahtır. Türkiye ile yunan 1 temennilerde bulunmUffur. 

Fener 
(Başı 1. inci sayfada) 

vur imam çeteleri ile millt kuıvvetle
rin çarpışmasına sahne oldu. Bu şe
hir içindeki çarpışmalar aman verdik
çe ve milli kuvvetler Bigaya hakim 
oldukları zamanlarda ben b~ük an
nelerimin elinde mektebe gittim ve 
geldim. Bir şeyler öğrenmiş olarak 
ilk mekteb mezunu olmuştum. 

* J 
İstiklal harbi sıralan ..• 
Yunanlıları Bigada, İtilaf devlet

lerini İstanbulda. İtalyanları Antal
yada görerek Al~iyeye çekildik. Kur
tuluş sözlerimiz Mustafa Kemal adın
da canlanıyordu. Sakarya harbi kah
ramanları için evlerde çamaşırlar di
kildi. Çoraplar örüldü. Bütün mUlet 
istiklalini kurtarmak için Başmı bul
muş ve onun etrafında toplanmıştı. 

Yeni tarih mimarı çadır halkından 
değil, milyonlarla Türkün birliğin
den devlet kuruyordu. Ona kim ame
lelik etmezdi.. U mid arar gözler An
karadan gelen ışık ile parlıyordu. 

* Bir gün Alanya kalesinin tepe-
sinden engin denize bakıyordum. 

O denizlerde hakimiyet devrini yal
nız Osmanlr tarihi içinde bilebiliyor
dum. Fakat tırmandığım ve mazgalla
rı içinde gezdiğim bu kale bana başka 
bir Türk adını müjdeliyor. İhtiyar 
fener bekçisi kartal yuvalarına eş o
lan fener evinden inmiş bize izahat 
veriıyordu. 

Onun kitabı, üzerinde gezdiğimiz 

yerlerdi. ''Bu kale Selçuklardan kal
madır, dedi. Alanyamız Selçuk dev
rinde parladı. Osmanlıda söndü. Bü
yük Alaeddin Akdenizi buradan göz
ledi. Donanmasını kale dibindeki ter
sanelerde hazxrladı. Ben her gece fe
nerimi çakışımda o donanmaya yol 
verir gibi oluyorum." Üzerinde yürü
düğümüz sarnıç uğultulu akisler ya
pıyordu. Bu, eski devirlerin su hazi
nesi. Bu devirde de Kale içi ahalisinin 

likkaya, Batum konsolosluğunda Nu-

bekçisi 
.su ihtiyacı sarnıçlarına bağlıdır. Y"ıı
ne ihtiyar fener bekçisi söyledi: 

Karşıki dağda bir noktayı işaret e
derek "İşte eski devirlerde su oradan 
buraya köprü ile bağlı idi." 

Akedük izlerini kale üzerinde gös
termeyi de unutmamıştr. "fç' kalenin 
kapı kitabesine dikkatli bakın" diye 
de tekrarladı. Benim kitab bilgilerim 
altiut olmuştu. 

Alanya kalesini her gezdikçe uzun 
uzun düşünüyordum. Bu köklü l}1apı
lar Osmanlı çadırlarından çok evvel-
di ve Türkün malr idi. · 

* 1937: Bugünkü tarih hakikatleri ile 
dilnkü Osmanlı devri bilgileri arasın
da ne büyük fark 1 Hatırımda büyük 
yer tutan Alaiye kalesi fener bekçisi
nin telaffuzu ile Alanya idi. Ve ora 
halkı bu adı bugün dahi böyle yade
der. Ancak ben o zamanki kısa bilgi
lerimle Alaiye adında Selçuğa kadar 
gitmek sevincini bulaıbilmiştim. Hal
buki bu şehir bütün Avrupa'ya da ya
yılmış olan bir Türk kabilesinin Ana
dolu sahillerine vurulmuş damgası de
ğil midir. Alanya Alanların ülkesi. 
Bu kabilenin tarihi izlerini araştıra
lım. Yunanistan'da Elen, Kafkasya'da 
ve Rusya'da Alen, Avrupa içlerine 11-

zanan yollarda ve en nihayet İspan-
ya'da Alenlerin yayılışları, Tarihto 
kayıdlı değil midir? Bütün bu bilgi
lerden sonra Alaiye adı coğrafi hari
talarda ne kadar iğreti kalıyor. Ana
dolunun bu köşesine gelip yerle~n, 
Alan Türk kabilesi bugün çocukların
da da o adı yaşatıyor. Fener bekçisi 
bir Alan çocuğudur bütün Alanyalılar 
gibi.. 

* 
O&rrlanlr devri 600 senenin hufre-

sine düştü. Tür.k devleti binlerce yıl
lık tarihinin temellerinde yükseliyor. 
Bugün her Türk çocuğu bu haki· 
katle başıbaşadrr. O, bu yurda ezelden 
sahih oluşundan hız ve kuvvet alrr. 

'Adana, 26 (Telefonla) - Adana 
halkı Kıtşehir felaketzedelerine yar -
dım için çok yakın bir alaka göster
mişlerdir. Teşekkül eden bir komis
yon halkın yardımlarını toplamağa 

başlamış.tır. 

panyaların ıatm alınması meselesi 
doğrudan doğruya halledileceğinden 

bu meselenin halli için diplomasi yo
liyle hiç bir teklifte bulunulmayacak
tır. 

ne ve köylüye dağılması suret ve tar
zmın kararlaştırılması, her cins hay
van bakımı, ameli yetiştirilmesi, ame-
li iş kursları açılma tarihiyle devam 
müddetinin ve ders programlarının 

tesbit edilmesi ve alınan ve alınacak 
olan tedbirlerden bilgi verilmesi ve 
idari hususatta köy idarelerinin fi. 
kirlerinin de alınması gerektir.,, 

Dokuzuncu derece memurlardan 
Berlin büyük elçiliği ikinci katibi 
Galip Evcen, Tokyo büyük elçiliği i
kinci katibi Nurettin Akıncı, Roma 
büyiik elçiliği ikinci katibi Haydar 
Görk, Brüksel elçiliği ikinci k&tibi 
Burhan Işın, Tallin elçiliği ikinci ka 
tibi Settar İksel, Atina elçiliği ikinci 
katibi Reşat Erhan, Viyana elçiliği i
kinci katibi Orhan Tahsin Günden, 
Kahire elçiliği konsolosluk işlerini 
tedvire memur Ahmed Raıgıb Berkay, 
Londra Başkonsolosluğunda muavin 
konsolos Mustafa Fehmi Nuza, Tri
yeste muavin konsolosu Rifat Rüştü 
Baraz, merkezde Tevfik Türker, Ab
dullah Zeki Polar, Mehmed Ali Ba -
lin, İrfan Sabit Akça, Recep Yazgan, 
Cemal Tuygar, Cemil Vafi, Tarik E
min Yenisey, Nihat İrfan Elli, Mah
mut Ömert, Seyfullah Esin, İlhami 
Uzel sekizinci derec&ye. 

ri liasan, Berut kon.solosluğunda Ka- Otomobille bir devri alem 
mil Güven, Hamburg konıt0losluğun-. 
da Ömer Lütfi Miyman, Filibe kon
solosluğunda Zekai Çakan, Gümülci
ne konsolosluğunda Arif Or. Kıbrxs 
konsolosluğunda Ali Rıza Yeğitbaşı 
oğlu, merkezde Hasan Cevat Çobanlı, 
Ethem Nazif Bayazıdoğlu, Kazım 

seyahati tertip edildi 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Pariste

ki otomobil kuliibleri ittihadı otom.o-

Mersinde bir giinde 1250 
lira toplandı 

Mersin, 26 (Hususi) - Bugün Kı
zılay heyeti ticaret odasında şehrimi · 
zin tacirlcrile birlikte toplanmıştır. 

Teşekkül eden bir komite, yalnız bu -
günkü toplantıda bulunanlardan Kır
şehir felaketzedeleri için 1250 liralık 
bir yardım temin ~ .miştir. Yardım 

telgrafla merkeze haber verilmiştir. 

Kanserle mücadele haftası 
latanbut, 26 (Telefonla) -Üniver

site kanıerle mücadele komitesi bugü.n 
rektörün reisliğinde toplanmış, ko
mitenin altı aylık faaliyeti tetkik edil
miş, bundan sonra enternasyonal kan
serle mücadele komitesinden gelen 
bir mektub okunmuştur Bu mek:tubta 
radyum ve rontgen şuamın keşfinin 

40 ıncı yıldönümü münasebetiyle bü-

tün dünyada bir kanser haftası tertib 
edileceği ve bu haftaya Türkiyenin de 
iştiraki istenmektedir. Toplantıda k~ 
mite Türkiyede haftanın yapılmasına 
karar venniştir Hafta içinde muhtelif 
vasıtalarla kanserin fenalıkları, kan
serle mücadele tarzı halka anlatılacak 
ve konferansla& ~rilecektir. Haftanın 

tarihi yakında belli olacaktır. 

Onuncu derece memurlardan Roma 
Büyük elçiliğinde Necdet Tahir Bel
bez, Londra büyük elçiliğinde Hasan 
Nurelgin, Tokyo büyük elçiliğinde 
Nizamettin Erenel, Sofya elçiliğinde 
Kemal Cenani, Peşte elçiliğinde Sat
fet Nusret Anal, ~odos konsoloslu
ğunda Abdullah Mahfuz Tatarağasr, 
Milano konsolosluğunda Ali Rıza Çe-

billi bir devri!lem seyahati hazırla
Hastekin, Zühtü Gürsun, Sadettin 
Uçkun, Abdurrahman Bulay., Senai mıştır. Seyahate önümüzdeki birinci 
!zer, İsmail Utakh, Faik Ali Günel, teşrinin 24 ünde Paristen ve Afrikanın 
Rizat Rifat Aktimur, Adnan Kural, şimal sahilinde Kazablaukadan başla
F'uat Ethem lrdelp dokuzucu derece- nacaktır. Paristen kalkan grup 1 ikin
ye. ci teşrinde Edirneye ertesi günü İs-

On birinci derece memurlardan Fe- tanbula. 5 ikinci teşrind de Ank _ 
rit Şerif İlden, Fikret Belbez, Feri- e ara 
dun Hotinli, Adnan Riza Eldeniz, ya varacak, oradan Kay6eri, Adana yo-
Safter Şükrü Sürel, Halit Cemal Gü-ı lu ile 9 ikinci teşrinde Beruta vara· 
neyden onuncu dcıcCCC&'e yiikaeltil- cak ve Berutta Kazablankadan gelen 
mişlerdiı'. grupla birleşec:elırtir • 



27 - 4 - 1938 

Ma<ar hikayesi: 

500 senelik conta .. 
~ 

Yazan: Kolman Şandor Çeviren: Zahir F erici T örümkün~y 

Çölün kenarındaki lüks otelin tera
~ından günde iki tenezzüh tayyaresi 
havalanıyor ve otelin misafirlerini es
ki bir şehrin harabelerine götürüyor
du. Otele en fazla Afrika birlei.ik hü
küınetlerinden ve Amerikadan gezıci
ler geliyordu. 
Lokantanın gizli ışık tertibatiyle 

.aydınlatılan salonlarında kristal ye
mek tabakları gözleri kamaştıran bir 
parıltı ile parlıyordu. Bilinmiyen bir 
Yerden gelen hafif bir müzik sesi ku
laklarda tatlı akisler bırakıyordu. Tu
valetli kadınlar ve fraklı erkekler ara 
sıra kayıdsız gözlerle tabaklarının ya
nında duran küçük h;r çerçeye bakı
Y<>rardı. Bu küçük çerçenin içinde 
dünya haberlerine ;ıid resimler bir si
nema şeridi gibi akıp gidiyordu. 

Ortalığı gündüz gibi aydınlatan 
Parlak bir ay ışığı altında tenezzüh 
ta.7yaresi havalandı. Tayyarenin bu 
akşam yaln ız iki yolcusu vardı. Bir 
erkek ve bir kadın. 

Ay ışığında tarihe karışan şehrin 
harabeleri görünmeğe başladı. Tayya
re yavaş, yavaş alçaldı. Şimdi kuru
muş bir nehrin yatağı görünüyordu. 
• Kadın gecenin serinli ğinden titredi 
'le yanındaki erkeğe sokuldu. Hopar
lörden kılavuzun sesi yükseldi: 

- Bir zamanlar burada dört milyon 
insan yaşıyordu. Beş yüz sene evel 
ınüthiş. yağmurların getirdiği &eller 
buraları bastı ve büyük bir şehri ydk: 
etti. Kuruyan çamurların altında ka
lan bazı eşya ve eserler bize o zaman
ki insanların yaşayış tarzları bakkmda 
bir fikir veriyor. 

- Mesela sağ tarafdaki pencereden 
aşağıya baktığımız zaman demirden 
bir iskelet görüyoruz. Bugün hiç bir 
kıymeti olmayan bu demir iskelet o ta
rihlerde bu şehirde yükselen ve dün
yanın en yüksek kulesi namı verilen 
ıneşhur bir eserdi. Şimdi şu karşıda 
gördüğümüz tepenin üzerine ineceğiz 
lfe oradaki müzeyi gezeceğiz. Bu mü
ze otuz sene evel açıldı. Şehrin hara
belerinde bulunan kıymetli ve garib 
eşyalar burada saklanmakta ve halka 
gösterilmektedir. 

- Az kalsın unutuyordum. Bu şeh
re o zamanlar Faris derlermiş. 

Harabelerin arasından geçerek ge
niş kapılı büyük bir binanın önünde 
durdular. Binanın dışarıya bakan bir 
tek penceresi olsun yoktu. Kapının ü
zerinde yarı kırılmış. cam harfler var
ch: 

oulin .. uge 

Kılavuz anlatıyordu: 
-Burası her halde o zamanın meş

hur bir binası idi. Müze haline otuz 
Sene evel kondu. İçindeki eşyaların 
eski yerlerini muhafaza etmelerine el
den geldiği kadar gayret edildi. Ta
rihçiler kapının üstündeki cam harf
leri kırmızı değirmen diye okuyorlar. 
li'akat bircok alimler de bu iddiayı ka
bul etmiy~rlar. Çünkü, binanın ne i
çinde ve ne de dışında kırmızı bir renk 
olınadığı gibi, içinde hububat öğütül
düğünü gösterecek hiç bir eşya da 
}>ok ... 
Kapıdan içeri girdiler. 'Geniş bir ho

le çıktılar. Holün ortasında eski za
ltlana aid bir takım heykelcikler var
dı. Tepedik camdan süzülen ay ışrğı 
heykellerden birine vurarak çıplak o
llı.uzlarını aydınlatıyordu. 

Erkek heykele baktı: 
- Bir kadın, dedi. Heykelin altında

ki yazryı okumağa uğraştı: 
"Yosephine Baker" 

l{ılavuzdan sordu: 
-Bu kim? 
- Mütehassıslar bu güne kadar bii-

~ün araştırmalarına rağmen bir türlü 
u kadının kim olduğunu kati bir su

~~-tte anlayamadılar. Tahminlere göre 
Uyük bir alimdi. İnsanlığa yaptığr 
~ksek hizmetlere karşı bir şükran ol
bıak üzere heykelini dikmi§ler. 

Genç kadın dudaklarını bükerek: 
- Hiç de benzemiyor. Dedi. 

ı Erkek kaşlarını çatarak kadını azar
<tdı: 

- Marta! Sen zaten böylesin. Eski ;e kıymetli §eylere karşı sende hiç bir 
Uygu yok. 

Bir iki dakika sustular. 
Kılavuz onları büyük bir salona gö

türdü. Dıvarların kenarına cam vit
rinler sıralanmıştı. Vitrinlerin içinde 
eski zamana aid bir çok tuhaf eşyalar 
vardı. 

Kılavuz sözüne devam etti : 
- İşte bütün bu gördüğünüz eşya

lar beş yüz sene evelki barbar insanla
ra aiddir. Şu boru gibi şey o zamanla
rın harb borazanı idi. Muharebelerde 
hücum borusu bununla çalınırdı. İs
mine saksofon derlerdi. 

- Şimdi size daha gariıb bir şey 
göstereceğim. 

Salonun bir köşesinde duran küçük 
bir dolaba doğru gitti. Kapaklarını aç
tı, kapadı. Birden bir ses yükseldi: 

- Tango d'amour ..... 
Eski bir tango çalıyordu. 
Kadın yolcu derin bir zevkle beş yüz 

senelik tangoyu dinliyordu. Ruhunu 
şimdiye kadar hiç bilmediği bir arzu 
kapladı. Müziğe uyarak yavaş, yavaş 
omuzlarını oynatmağa başladı. Erkek 
hayretle ona bakıyordu: 

- Ne yapryorsun? 
Kadın gülereok cevab verdi: 
- Bilmem, içimden geliyor ... Ken

dimi tutamıyorum ... 
Bu sırada bir tıkırdı oldu ve şarkı 

bitti. 
Kılavuz alay eıden bir tavırla sözü-

ne devam etti: 
- O zamanın insanluı milzik diye 

bu saçma ~yleri dinlerlermiş ... 
Yürüdüler ve başka bir salona geç

tiler. Burada bir sürü saçına sapan eş· 
yalar vardı. Küçük bir masanın önUn
de durdular. Kadın hayatında hiç gör
mediği bu tuhaf şeyleri büyük bir hay
ranhkla tseyrediyordu. Eliyle masanın 
üstünü işaret ederek; 

- Bunlar nedir, diye sordu. 
Kılavuz anlattı: . 
- Bu bir deri çantadır. Söyledikle

rine göre beş yüz sene evelki kadınlar 
bunu daima ellerinde taşrrlarmış. Et
rafında gördüğünüz şu bir takını ~f:UC, 
tefek şeyler ele hep bu çantanın ıçın-

den çıkmış. 
- Hepsi de tuhaf vıe anlaşılmaz şey-

ler. Ancak o zamanki insanların bar· 
harlığını gösterdikleri için enteresan .. 
Mesela, şu küçük yuvarlak kutuya ba
kınız. İçinde kırmızı kokulu bir şey 
var. Nereye sürerseniz dehşetli boyu
yor. Ne olduğunu bir türlü anlayama
dık. Allah bilir, barbarlar bununla ne 
yapıyorlardı. 

Erkek söze karıştı. 
- Ben eski bir kitabta okumuştum. 

Bir zamanlar avusturalyalılar harbe 
giderlerken vlicudlarını türlü, türlü 
renklere boyarlannıs.. Belki de ... 

- Hayır ... Zan etmem ... Çünkü; bu 
kırmızı yuvarlakla öyle uzun boylu 
b<>yarunağa imkan yoktur. Söylediğim 
gibi, bütün bunların neye yaradığını 
anlamak için onları kullananlar gibi 
vahşi olmak lazım. 
Kadın bir aralık hiç sezdirmeden 

yanlarından ayrıldı. Biraz sonra onla
ra yetişti. Çok telaşlı idi. Erkeğe so. 

kularak: 
- ArtDk geç oldu, gidelim, dedi. 
Tayyare sessizce havalandı. Yarım 

saat sonra çölün kenarındaki lüks o
telin terasına indiler. 

Genç kaıdm biraz sonra salonda ~u
lunmak üzere erkekten ayrıldı. Dogru 
odasına kıoştu. Kapıyı kilidledi. Etra
fına şüpheli gözlerle baktı. Yalnız ol
duğuna kanaat getirince müzeden a
şırdığı küçük deri çanta!ı meydan.a 
çıkar~ı. Heyecandan kalbı duracak gı
bi oldu. Çantayı karıştırdı. İçinden i
rili ufaklı kutular çıkardı. Kutuların 
hepsini aç.tı. Bakıyor ve bunları~ ~~
ye yarayacağını düşünüyordu. Ku-çuk 
yuvarlak boya elin.de duruyordu. Ay
naya baktı. Boyayı birden dudakları
na götürdü. Kıvrıık ince dudakların, 
boyaya dokunan yerlerinde tatlı ve 
parlak bir kırmızılık beliriyordu. 

Bir kaç dakika düşündü. Sonra ka
dınlığının ezeli inceliğiyle dudakla
rını boyadı. Yüzünü pudraladı. 

Tekrar aynaya baktı. Şimdi kendini 
çok güzel buluyordu. Yüzünde mem· 
nun bir tebessümle kendi kendine söy-

OLUS 

i~K·Jll•X•liEi 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazartesi : Ankara ,, 
Sah : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Çarpmba : Halk ve Sakarya .. 
Perıembe : Ege eczanesi 
Cııma : Sebat ve Yenişehir • 
Cumartesi : İstanbul eczanesi 
Pazar : Merkez 

rt A L K ve Y E N I 
SİNEMALAR 

Seans saatleri 

YENİ 

14.45 
16.45 
18.45 

Her ııün 
HALR 

14.30 
16..30 
18.30 

Cumartesi günleri 
YENİ 

13 
14.45 
16.-45 
18,45 

HALK 

13 
'14.30 
16.30 
18.30 

YENİ 

11 

Pa~ar günleri 
HALK 

13 
14.45 1 

16..45 
18,45 · ~ 

Geceleri s:at 21 de 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihban: (1521). - Telefon, müra
caat şehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341·2342). - Elektrik ve Havagazı 
Arıza Memurluğu: (1846). - Mesaj eri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi Te
lefon numaraları: Zincirli cami civarı: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazan civa. 
n: (2806, 3259). - Yeni11ehir, Havuzba-
111, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaşı: 
Güven taksi: (3848): Birlik taksi: (2333) 
- Çankın caddesi, Uluı taksi: (1291 ). 

Otobüslerin ilk ve 
Seferleri 

Sabah 
tık 
sefer 

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

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

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

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

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

Ulus M. dan Cebeci'ye 1.00 
Cebeci'denUlus M. na 7.00 

Cebeci'den Aı. fabl. ra 1.00 
Aı. fabl. daµ Cebeci'ye -.-

Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 
Ulua M. dan Yenieehit'e 7.10 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.45 
Akköprüden S. pazan'na 8.00 

IOD 

Akşam 
Son 
sefer 

23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

19.00 
19.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.30 
9.4S 

§ U. Meydanı ile İııtaayon arasında her 
beı dakikada bfr aefer olup tnm aa
manlan aeferler daha sıktır. 

~ U. Meydam ile Yeniııebir, Bakanlıklar 
Cebeci, Samaııpazan arasında saat g 
den 20 ye kadar vasatt her be11 dakika
da; aaat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akşamlan Ulus Meydanınd~n saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus Mey
danına dorıü3leri sinemaların daiılıı 
saatlerine tlbidirler. 

Po•ta Saatleri 

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

Tren Saatleri 

Haydarpaşa'ya 

Samsun hattına 

: Her sabah 8.20.Her 
akşam l!US ve 19.50 
de (ıalı, pcrıembe, cu
martesi Toros sürat.) 

: Hergiin 9,35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergün 9.35 
Zonguldak hattı : 15.00 
Kırıkkale'ye rayotobilı " 16.05 

GUNDELIK 

Hicri - 1357 
Sefer: 26 

S. D. 
Güneş: 5 03 

Eskrim 

Rumi - 1354 
Niıan: 14 

S. D. 
Ak~am: 19 Ol 

birincilik 

müsabakaları 
1938 senesi böLge eskrim birincilik 

müsabakaları flore ve kılıç finali 2 
mayıs 1938 pazartesi günü akşamı An
kara Halkevi !lao' salonunda yapılacak 
tır. 

Müsabakalar saat tam 20.30 da baş
layacaktır. 

Her iki silahta finale kalmış olan 
mlisabııkları "• 2 mayıs 1938 günü akşa
mı saat 19,30 da levazımlan ile bir
likte Halkevi spor ll..l\lonunda hazır 
bulunacaklardır. 

Mütsabakalar hakem heyetine !;ağı
da adları yazılı zatlar seçilmişlerdir. 

Bay Ekrem Emin Savaş, B.Rıdvan 
Sefa Bora, Kurmay yüzbaşı Muhit

tin, yüzbaşı Nami, B. Malik. 
Sekreterler: 
B. Fahri ve Ferruh. 

lendi: 
- Beş yüz sene evelki insanlar, hiç 

d~ söylendiği kadar barbar değiller
mış ... 
Ayağa kalktı. Salona gidiyordu. Gü

zelliğinin karşısında bütün erkeklerin 
hayranlığını görmek istiyordu. Tıbkı 
yirminci asrın barbar kadrnr gibi •.• 

Bir Bulgar gazetesine göre : 

B. Celôl Bayarın Atina 
seyahatinin manôsi 

Hadiseler hiç bir zaman mücerret,__--------------
olarak vukua gelmezler. Hadiseler, 1 koslovakya, Almanyanın bu işin 
biribirinden ne kadar uzak e>larak vu- kendisine bir engeldir. 

de 

kua gelirlerse gelsinler, aralarında 
gene irtibat noktaları vardır ve muh- Diplomcui kuvvetlerinin 
telif zeminlerde olmakla beraber, kar- mücadelesi 

is Bugün bütün oyun, bundan böyle 
tediği gibi inkişaf etmek isteyen p 
ccrrmınızm ile orta, Ş:al"k ve Tuna A 
rupasının diğer kısımları arasında o 
n::uunaktadır. Çekoslovakyanın is.m 
geçince, hemen sulh ve yahud h 
kelimeieri ileri sürülmektedir. Hal 

an-
v-

.Y-
i 

arb 
en 
iş 

ra-
meselenin bu plan üzerine gelmem 
bulunduğu muhakkaktır. Fakat şu 
sı da doğrudur ki 20 senedenberi A 
rupada diplomasi leuvvetlerin büy 
mücadelesi bugün başlamıştİr. Fra 

v-
ük 
n-

sa, bu işe M~ne kalamaz." 
Dormesson makalesini şöyle bit ir-

mektedir: 
"İtalya ile normal mUnasebetler te-

sis etmemiz keyfiyetini Cenevre 
sulleriyle gıeciktirmek, yangın saça 
sarmak üzere iken münakaşada devam 

u-
ğı 

etmek demektir." 

şılıkh bir surette tesir ve akislerde 
bulunurlar. Orta ve garbi Avrupada 
ise şimdiye kadar birçok yeni hadise· 
ler oldu. Bu hadiselerin, son zaman· 
hrrda nisbi bir sükfinet içinde bulu
nan, Balkanlara tesir yapmalarına im
kan l}'Oktur. Anlaşılıyor, ki Balkan
lardaki politik hareketler önümüzde· 
ki hafta zarfında başlryacaktır. Tür· 
kiye Başvekili Bay Celal Bayar, ilk 
harici seyahatini Atinayı ziyaret et
mekle yapacaktır. Başvekil Atinada, 
bundan bir müddet evvel Ankarada 
parafe edilen ve şimdiye kadar gerek 
Avrupa ve gerek Balkan basınlarında 
bahis mevzuu olan mütemmim Türk -
Yunan paktını imzalıyacaktır. Atina
da Türkiye - Yunanistan arasında 
mevcud dostluğu tebarüz ettirecek 
olan bu resmi ziyaretten sonra Tür
kiye Başvekili Belgrada hareıket e-
decek; oradan Bükreşe gidecektir. Alman tehclicli kar§ısında ltaly a 

Bu ziyaretılerin sadece bir protokol 
icabr yapılmadığı gibi esasen bu sıra- Epok gazetesinde de Karillis diy 

ki: 
lar hiç bir taraftan tahtı tehdidde bu-

or 

lunmıyan Balkan antantını takviye 
etmek maksadiyle vuku bulmadığı da' 
malfundur. Bu ziyaretlerin Balkan
larda !}'eni bir politiık hareket devre
sini açtığına şüphe olmadığından lbu 
hareketleri ciddi bir ilgi ile takib et
mek ıaznndır. Çün®ü; vukuu bekle -
nen h!diselerin, az veya çok, Balkan
larla ilgisi vardır ve Balıkanların is
tikbalde oynıyacakları önemli rol ba
krmmdan da bunları göz önünde bu
lundurmak gerektir. 

Bugün ortada Balkanlara verilen 
ehe=iyeti -tebarÜ% ettiren bi1f.ka delil
ler de mevcuddur. Bu keyfiyet kar
şısında çok dikkatli olmak lazrmdır. 
Şatranç tahtasına bütün pionlarm di
zilmelerini ve oyuna başlanma emri
nin, bizim muvafakatimiz almmaksı· 
zın, verilmesini beklemiyelim. Oyu
nun cereyan tarzını yakından takib 
etmek için vuku bulmakta olan işlere 
şimdiden iştirak eylemek bizim için 
daha hayırlıdır. 

Sovyetler birliği 
İngiliz - Sovyet ticareti 

Jurnal dö Mosku yazıyor : 
Sovyttler Birliğinin dış ticaret he

sablarında İngiltere birinci mevkii iş
gal etmektedir. Geçen sene zarfında 

İngiliz - sovyet ticari münasebetleri e
herniyetli surette artmıştır, 

Sovyetler Birliğinin İngiltereden 
satın aldığı emtia bedeli, muhtelif sipa
rişleri de dahil olduğu halde, 1937 se
nesinde 650 milyon rubleyi bulmuştur. 
Bu siparişler İngiltere tarafından Sov
yetler Birliğine açılacak beş sene vade
li bir mali krediye istinad etmektedir. 

Bu kredi üzerinden verilen sipariş
ler yekfmu 260 milyon rubledir. 500 
endüstri müessesesine sipariş verilmiş
tir. 

1937 İngiltere 700 milyon rubleden 
fazla kıymette Sovyet emtiası satın al
mıştır. Bu ihracat bilhassa odun, ham 
ve işlenmiş av derileri, domuz kılı kib
ri t, cam, parafin, mercimek üzerinden 
yapılmıştır. 

Fransa 
Almanya Çekoalovakya'Jan ne 

istiyor? 

Gazetler, çekoslovak meselesi ve 
bilhassa Heynlayn'in Karlisbad'da sü
det alınanlarının taleblerini bildiren 
nutku ile meşgul olmaktadır. 

Figaro'da Dormesson diyor ki: 
''Heynlayn'in ileri sürdüğü şartlar 

arasınıda en sarihi şudur: Çekoslovak
yanm harici politikasının deği~iril
mesini i&tiyoruz. Bunu şöyle terceme 
etmek lazımdır: Almanya, çekoslovak 
devletine, motörlüğünü kendisi yap
mak ve Berlin'in muvafakati olmadan 
Prağ'da hiç bir karar verilmemek şar
tiyle, lafzi bir istiklal bırakmak iste
mektedir. Başka kelimelerle vaziyeti 
hülasa edelim: Avusturyayı Bel'eden 
Almanya, mitteleuropayı organize et
meğe başlamıştır. İmdi, bu ivte Çe-
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"Şurasi muhakkak gibi gözükme 
tedir ki İtalya, eğer bu derece çabu 
bir tarzda İngiltereye doğru döndü 
Fransa ile derhal dostluk münasebe 
lcri kunnağa bu derece istekıli görü 
dü ise, bu Avrupada alman Heg~ 
yası tehdidi karşısında vukua gelmi 
tir. Bu sebebten İtalya, ittifakları 
değiştirmeğe, ancak Fransa ve İngi 
tıerenin Almanyaya karşı bir Avrup 
muvazenesi politikası takibe hazır b 
lundukları takdirde razı olabilecek 
tir. Zira, menfaati yalnız buradadır. 

AbnanJIG' ,u..JiliJ. *iJJsl 
politiluuını bıraktı 

Övr gazetesinde Bayan Tabuia d 
yor ki: 
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"Prağ'daki hissiyat, Almanyanı 

Çekoslovakya'yı ilhak için şiddet po 
litikasım şimdilik bir kaç zaman içi 
bıraktığı merkezindedir. Almanla 
şimdi, onların gerek politikada gere 
ekonomide en iyi dostları oldukların 
göstermek isteyecekler ve çeklerde 
SQvyetler birliği ve Fransa ile ittifak 
larmı bozarak Berlin ile bir ittifak ak 
detmelerini taleb eyliyeceklerdir." 

Bayan Tabuis, makalesine ayrıc a 
şunları da yazmaktadır: 
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Çek devletini parçalamak için 
"Almanya, çek devletini mewu bi 

surette par~alamak ve yalnız Berlinl 
bağları bulunan sözde federatif bi 
c_~u~~yet hali~e getinnek için, ro 
lunu ?ıger ekallı:etlerin istekleriyl 
kombıne edecektır. Bu ihtimalin önü 
ne g~~mek için B. Benes ile Prağ'dak 
ve dıger memleketler merkezlerindek 
iş arkadaşları ve ayni zamanda büyük 
demokrasilerin zimamdarları, büyük 
devlet adamı kabiliyetlerini tam ola 
rak kullanacaklardır." 
lngilterenin çizdiği yolda nasıl 

ilerlenir? 
Övr diyor ki: 

-
-
ı 

i 

"İngilterenin çizdiği' yolda ilerle 
mek, ancak İtalyanın İspanyadaki as 
~~rlerini geri çekmesiyle başlıyacağ 
ıçın, herkes, Roma'dan gelen haberler 
büyük bir alaka ile okumakta ve BB 
Daladiye ve Bonne'ye tam başarılar 
dilemektedir." 

Ümanite diyor ki: 

-

, 

"~ugünkü vaziyet, İtalya ve İngil 
teren~n Fransaya karşı yaptıkları bir 
şanta1rn neticesidir. Halbuki hakikat· 
te Al.manyaya şarkta tam hareket ser
bestisi bırakmasına mukabil İtal a 
Akdeniz havzasında Korsika'da ve ~a
vua'da kendi arzuları için Almanyanın 
müzaharetini elde eylemektedir." 

Almanya 

lngiltere ve Fransa mlh 
istiyorlarsa ... 

•Gazeteler, Henlayn'in Karlsbad'da 
Südet alınanlarının bir toplantn>ında 
okuduğu program nutku ile meşgul 
olmaktadır. · 

Montag diyor ki: 
"Londrada toplanacak devlet adam

ları ve Prag'dakıi mesul zevat, Avus
turyayı Almanya ile birleştirmek su-

netiyle B. Hitler'in meydana getirdiği 
mikyasta Avrupa sulhunu 'istiyorlar i
se, Henlayn'in taleblerine dayanan 
bir plan vücuda getirmekten daha iyi 
bir surette hareket edemezler. Avru
pa sulhunu teknik kuvvetlerin hürri
yetinden daha iyi olarak hiç bir şey 
garanti edemez.': 

Sonuncu Otto! 
"~ Mittag" gazetesi, "sonuncu ot

to" başlığı altında yazdığı bir makale
de Otto de Habsburg'a karşı çıkarılan 
tevkif müzekkeresini bahis mevzuu e
derek diyor ki: 

"Tarih Habsburg hanedanı ha.kkm
da her halde son sözünü söyliyecektir. 
Fakat bu sonncu mümessil için söyli-
yeceği pek az feY vardır. Sonuncu A
vusturya imparatoru ve Macaristan kı· 
ralı Şarl'ın büyük oğlu Otto aranıyor. 
Fakat milletinin sevgisiyle değil polis 
tarafından. 'Geçen martın en buhranlı 
günlerinde ecnebi devletlerini Avus
turya işlerine karııştmnak istemeklo 
itham edilmektedir, imparatorluk ha
nedanı bu hattı harekete politika adım 
veriyor. Biz buna sadece vatana hiya
net diyoruz. Siyaset anrk hanedan ta• 
rafından değil milletler tarafından ve 
milletin içinden çıkan devlet adamları 
tarafından yapılabilir." 

İngiltere 
Azami hadleri ileri süre11 

bir nutuk 

Gazeteler, Henlayn'in nutku ve Sü
det alınanlarının talebleriyle meşgul 
olmaktadır. 

Taymis gazıetetii diyor 1ci: 
"Bu talebler, tahminleri tecavüz et

mektedir. Maamafih şurasını nazarı 

dik.kate almak icab eyler ki bu taleb
er, asgari hallerden ziyade azami had1 

1 
r 
eri göstermektıedir. Sonra bu taleble
in bir seçim nutkunda ileri silrülmilf 
lduğunu da unutmamak lazımdır. Bu 
aleblerin bir kısmının Çelrovlovak 

o 
t 

v 

b 

t 
h 

hük.ümeti tarafından red edileceği 
muhakkaktır. Bütün mesele, bu nutka 
erilecek ehemiyete bağlıdır. Hen

Jayn'U:ı ll•ra aür~üğü .....lri.z 1"1ok:bnın 
ir müzakere esası teşkil eylemesi pek 

muhtemeldir. Bu sekiz noktadan al
ıncxsı ve sekizincisi, her halde bazı 
akiki güç.lülçleri iıhtiva etmektedir." 

d 
Deyli Telcgraf, bu nutkun her hal

e günün en mühim hadisesi olduğunu 
aydeylemektedir. · k 

lstinye dokunda çalışanlar 

d 
İstanbul, 26 (Telefonla) - İstinye 

oku amele sayısı 100 den 250 ye çıka
ılmıştır. Doklarda.tam bir faaliyet 
ardır. 

r 
v 

1 

Diinkü çapraz kelimelerin 
halledilmiş şekli 

1 %1 3 4 s 

.2 
3 
4 
5 
6 

1 
8 

' 
s o/dan sağa ve yukarıdan aşağıya: 

1 
2 
3 

• P~_Ier~~in üstünde başa geçirilen külah 
- K~pe~~n uzun uzun havlaması. 
• Kopegın kuduz olması. 

4 - Aldırış - elemek aleti · 
• Sakil kelimelerin so~una gelen ccmı 5 

6 
7 

eklentisi - hepsi. 
- zahmet - bilmekten emir 
- Alt üst. ' 

8 - Buyruk. 
9 - Kakao - süt ve şekerden yapılan bit 

tatlı. . 



-ıo- 27 - 4 - 1933 

,:!•ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtt1tt111t1+1+tl~ ............................................................... ,tt+lll1L. 

---:z: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

r- f' r .. -
' 

· ~ Ya-.;rurt] Ü'la ! buqün yatıra~~qırn. para il~ .· \ 
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Ambr& ıc-. DıaİNlıi Ga,.a Men
kul Seıtlt lıluawl mi dam t.rı 

Mabcm °'81> paraeıa Çt'IM iiw eaiılıe 
karar verilen Ankaranm Çqme ma
hallesi, Hapisbane 90k.ağında l03 u
mum, 7 kapı, 618 ada, 43 parsel numa
ralı gayri menkul aşağıdaki şartlar 

dairesinde açık artırma ik satışa çı
karılmrfbr 

EVSAF ve MÜŞTEMILATI 

Gayri menkul bir sathı mail üze
rindedir. 2448 metre murabbaıdır. Şi
mali garbi istikametinde 34 kapı nu
marasını taşıyan 56 metre murabbaı 
yer üzerine inşa edilmiş iç içe iki oda 
ve odanın birisinden tekrar bir kapı 
ile girilir bir oda mcvcuddur. Odalar
da tavan ve ta.ban mevcud değildir. 
Taş ve adi çamur harç ile yapılmış
tır. Üzeri bulgurlama ve saç örtülü
dür. Bu yerin cenubunda adi çamur 
harçla yapılmış tavan ve tabansız üze
ri saçla örtülmüş 39 metre murabbaı 
mahalde bir ahır ve hela vardır. 

Cenub tarafında1 ayrıca 20 kapı nu
marasını taşıyan 70 metre murabbaı 
üzerine inşa edilmiş eve dört basa· 
maklı bir merdivenle sahanlığa çıkı· 
hp kapıdan girildikte tavanlı ve ta
bansız bir koridor üzerinde, sağda ta· 
vanh ve tabanlı bir oda ve solda ta
vansız ve tabansız diğer bir oda mev· 
cuddur. Evin üzeri oluklu saçla ör
tülüdür. Temel kısmı taş ve yukarısı 
kerpiçle örtülüdür. Koridordan arka 
kısma g~ilir bir kapısı, ön tarafta 
teneke ile örtülü bir belası vardır. 

Bahçe kısmında kuru taşlarla örül
müş setler mevcuddur. Elektrik tesi
satı mevcud değildir. Bahçesinde en 
büyüğü be~ senelik olmak üzere 66 
aded meyva fideleri ve 19 aded yetiş
miş söğüd ağacı vardır. Heyeti umu
miyesine ( 4942) lira (22) kuruş kıy
met takdir edilmiştir. 

SATIŞ ŞARTLTRI 

1 - Satış peşin para ile 30. S. 938 
pazartesi günü saat 14-16 ya kadar 
dairemizde yapılacaktır. Talipler gay
ri menkulün satılacak hissesinin % 
!Yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi ve-- ya misilli bir banka mektubu veya te-

- minat olarak kabulü lazım gelen tah-
: vil vereceklerdir. Dellaliye ve vergi
: ler satış bedelinden ödenecektir. Ta· 
: pu harcı v.c tahliye masrafları ıniiıfte· 
: riye aiddir. 

Çünkü ASPiRiN 9eoe~ 
den beri her türlü · soğuk* 

gınlıklarına ve ağrılara kaı-1t 
tesiri şaşmaz bir ilaç ~ 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in fesrrmdeft 
olmak için lütfen ffi-sn.ar-. 
dikkat ediniz.,. 

....................................... ___ ~ 
Küçük ilôn şartlar1 

Dört satırlık küçük ilanlardan : 
Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Uç defa için 70 Kuruş 

I
Dort defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilanların her defası iç in 
10 kuruş alınır. Mesela 10 defa neşredi
lecek bir ilan için 140 kuruş alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır, ke
lime aralarındaki boşluklar müstesna 
30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük ilin 
120 harften ibaret olmalıdır .. 
Dört satırdan fazla her ıatır için ayrıca 
10 kuruı alınır. 

.............................. il 

Satılık : 

Kurslar: 

Arar liaan okulu - Almanca, fran
sızca, İngilizce kurları için 3 aylık tah
sil devresi mukabilinde 10 lira almak
tadır. Yeni hamam apart. Tel: 3714 

2330 

Daktilo kursu - 46 mcı devresine 
mayıs ilk haftasında başlıyacaktır. 2 
ayda diploma verilir. Yeni hal arkası 

Yenihamarn apart. Kat 2 Tel: 3714 
2433 

.., ........................ ttt1111ıı11111111111111111111111111111111111111 .. 11111111111111111111111f1tlllllllllllllllllt1llltlfllr"' 2 - Satıt günü artrrma bedeH tak
dir olunan kıymetinden mezkiir hi&se-

Fransızca dersleri - Yeni şehirde 
oturan muktedir ve tecrübeli bir fransız 
muallimi tarafından verilmektedir. Ev
lere de gidebilir. Ulusta B . M. rumuzu-

Krem Balsamin 
Kumral, Sanşm, Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi krem· 

lerdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sivilceleri kamilen izale eder. Yarım 
asırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları sıhhi güzellik 
krcmleridir. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balsamin yağlı, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız, gündüz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem, gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem, gece için, pembe renkli. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 

596 

~.BUGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ· 5· KURUD 

YARIN·KURACAG1NIZ · EVİN·TEMELİDİR 
-

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

Sabbk ana - Maltepe, İstasyon ar
kasında imarca paraelleruniı arsalar H. 
Alıcıoğlu Tel. 15~ 2267 

na mektupla müracaat. 2435 

Ankara Borsası 

ye isabet eden mikdarın % 75 tini 
J> lduğu takdirde Uç defa nida etti
rildikten sonra en çok artırana ihale 
olunacaktır. İşbu artırmada% 75 şini 
bulmadığı takdirde 14. 6. 938 sah gü
nü saat 14-16 da yapılacak ikinci ar· 
tırmada en çok artırana ihale edile
cektir. 

Acele satılık ev - Y enişehirde Sela- K.iraJık : 

26 - 4 - 1938 
ÇEKLER 

Açıhs Kapanıı. 

Londra 630.- 627.-
Nevyork 0.792746 0.7920 
Pariı 25.465 25.5525 
Milano 15.0587 15.1355 
Brüksel 4.7025 4.72 
Atina 86.7460 87.1610 
Cenevre 3.4475 3.4620 
Sofya 63.4920 63.7958 
Amsterdam 1.4225 1.4290 
Prag 22.7380 22.8468 
Viyana 
Madrid 12.6984 12.7592 
Berlin 1.9690 1.9788 
Varşova 4.1950 4.2150 
Budapeşte 3.9880 4.0075 
Bükreı 105.8730 106.38 
Belgrad 34.5238 34.6890 
Yokohama 2.7210 2.7338 
Moskova 23.8275 23.7150 
Stokholm 3.08 3.095 

ESHAM VE T AHVlLAT 

1933 Türk borcu 1. 

1933 İkramiyeli 
Ergani 

Anadolu Df Y. 
I. ve I . 

Anadolu D . Y. 
3 60. H .S. 

Mümessil 

19.575 19.60 
( Vadeli ) 

95.- 95.-
( Peşin ) 

39.90 39.90 
( peşin ) 

40.50 4-0.50 
( Peşin ) 

... ·Zayiler · 

3 - thale bedeli hemen verilmediği 

takdirde müşterinin telebi üzerine 
yedi güne kadar mehil verilebilecek

tir. İşbu müddet içinde ihale bedeli 

yatırılmadığı takdirde ihale bozula

cak bundan evvel teklifte bulunan ta
libe ihale edilecek ve almağa razi ol
mazsa yeniden 15 günlük ikinci bir 

nik, Yüksel cad. kÖ§CSin.de iki katlı 

Tel 1538 2268 

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

Satılık ev - Yenişehirde Dikmen as
faltında ehven fiatla acele satılıktır. Tl. 
2487 Vahdi Doğruer. 2277 

Satılık ev, arsa, apartıman - Y enişe
hirin en nazır mahallerinde asfaltta sa
tılık ev arsa apartıman Tl. 2487 Vahdi 
Doğrue~ 2278 

artırma ile en çok artırana ihale edi- Satılık arı• - Şurayı Devlet arkasın
lecektir. Alakadarlar bu gayri menkul da YIŞ sokağında blok başı 395 M. arsa 
üzerindeki hak ve iddiaların yirmi satılıktır. Telefon: 3028 Reşat 2289 

gün içinde dairemize bildirmeleri ve 

aksi halde hakları tapu siciliyle sabit 

olmadıkça talebleri dinlenmiyecektir. 

4 - Artırma şartnamesi 10. S. 938 

den itibaren dairemizin 38/ 3 dosaya

sında herkese açık bulundurulacaktır . 

Talipler daha evvel gayri menkulün 
imar vaziyetini ve saireyi ve şartname 

ve satış şartların ı görmüş okumuş ve 

kabul etmiş addolunacağı ilan olunur. 

2442 

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

Acele aatıhk kelepir arsa - Yenişe
hir garajları yanında asfalt üzerinde 
metresi 350 - 400 kuruş. Tl. 2181 H. 
Dilman. 2339 

937 Şevroleı markalı binek otomobili 
sahibinin taşraya gitmesi hasabiyle a
cele satılıktır. Şoförler cemiyeti katibi 
Bay Aliye müracaat. 2359 

Polatlı icra Memurluğundan : Kullanılmıt iyi bir piyano satılık-
Merkez bankasının hamiline aid hr - Ulus gazetesi M. Z. rumuzuna 

mektupla müracaat. 2388 

Satılık arsalar - Çankaya ve Havuz
başında asfalt ÜZ"erinde mevkileri güzel 
arsalar. Saat 9,30 za kadar veya 13 • 14 

Kiralık daireler - Sağlık Bakanlığı 
karşısı İş kaldırımı İlkiz sokak 20 No. 
Mahir Esen apartıman 2 numaralı 
daireye müracaat, havagazı, su ve elek· 
trikli. 2270 

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

Kiralık ev aranıyor - Yenişehir ci
varı 2 kat müstakil bir ev aranıyor. 
Borsa Fuat Çeltik Tl. 1547 ye müraca-
at. 2378 

Güzel kiralık daire - Işıklar cad • 
desinde Ticaret Bankası karşısında 

Trakya apartımanmda. Kapıcıya mü-
racaat. 2412 

Kiralık - 4 oda, 1 hol müstakil ant
reli birinci kat. Yenişehir Adakale 18-1 
Rusçuklu Fahri Tl. 37 53 2413 

Kiralık ev - Etlik aşağı Eğlence No 
41 3 oda, salon mutbak banyo İş Ban
kası veznedarı Bay Şerife müracaat. 

2414 

Kiralık ev - Hacıbayram, !smetpa~ 
mektebi yukarısındaki çifte san evler• 
den ( 15) numaralısı kiralıktır. Dört 
oda, iki hizmetçi odası ve elektrik, ha• 
va gazı, su vardır. İçindekilere müra -
caat. 2422. 

Kiralık Mobilyalı oda - Kooperatif 
arkası Arkur sokak Köklü Abdullah 
bey apartımanı No. 6 2432 

Zayi - Şarkışlanin Deli İlyas nahi· 
yesinde Zekiden satın aldığım kır do
nun.da Ceylan adındaki atımın vesikası· 
nı zayi ettim. Ziraat Vekaletine müra· 
caat edip yenisini alacağımdan eskisi
nin kıymeti olmadığını bildiririm. Gö
rünün Göbek viran jandarma karakol 

ikramiyeli ve % 5 faizli yirmi liralık 

dört senelik faizi alınmış 1933. istik
raz tahvillerinden (A) tertibi 93008, 

93009, 9301~ 93011, 93012, 93013, 93014 

93017, numaralı ve (B) tertibi 100307. 

100377 numaralı on adet tahvil Polat

lı icra dairesinde 4. 5. 938 tarihinde 

açık artırma suretiyle saat 15 de satı
lacaktır her biri yirmi lira kıymet ü
zerinden taliplerin yüzde yedi bu
çuk nisbetinde pey akçesi vererek 
mezkur gün ve saatte artırmaya işti
rak edebilecekleri olan olunur. 

arası No. 1841 re telefon. 2402 Kiralık aile nezdinde oda - Koope
Satılık - Yenişehir Cebecide Küçük ratif arkası Ağaoğlu apartımanx Kat 2 

çapta satılık inşaata elverişli arsalar. kapı No. su 8 .ze müracaat. 2434 

komutanı Musa Korkmaz. 2441 

2440 

,:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 

Zayi - Mahmut Ziyaettin Halit Al
tay doğum tarihi 1317 - 1318 (1903) 
İstanbul Fatih kazası Fener nahiyesi 
Tevkii Cafer mahallesi Murat Molla 
sokağı künyesine yazılı hüviyet cüzda· 
mmla İstanbul belediyesi seyrüsefer 
merkezinden 1931 senesinde bilimtihan 
aldığım amatör otomobil ehliyatname
sini No. 5010 kaybettim. Yenisini çıka
racağımdan bunların hükmü kalmamış- : 
tır. M. Z. H. Altay Hamburg Postfach : 
862. 2425 -

~ Dr. Bôsıt Ürek ~ - --

Zayi - Memurlar kooperatifinde sa- _ -hib bulunduğum 361/1329 numaralı : 

--Cebeci Merkez Hastanesi = 
lç Hastahklan mütehassısı § 
Her gün haıtalarım Y eniıe· : 
bir Meırutiyet caddesi Ürek: 
apartmanında saat 13 den: 
sonra kabul eder. Tel: 1694 : -hisse senedimi zayi ettim. Y cnisini : 

alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
Balıkesir mebusu Osman Niyazi .,ı 1111111111111111111111111111111111111 r-

Telefon 2406 2427 

Satılık - Yeni şehir Cebecide irat 
getirir satılık apartımanlar ve evler Te. 
lcfon 2406 2428 

İş arıyanlar : 

Almanca fransızca tercüme muhabe
re diğer lisanlarda yazı işleri. Daktilo 
ile evde çalışılır. Ulusta mütercim ru. 
muzuna mektupla müraccat. 2426 

Aranıyor: 

Günde bir iki saat çalıtmak üzere 

almancadan türkçeye tercüme edebilen 

daktilo aranıyor. İstiyenler vesaikile be 
raber Yenişehir Dikmen Cd. Tevfik ba· 
lıkçı oğlu Ap. 1 N. 2436 

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

TR!UMPH cedvel ve yazı makine· 
si Türkiye acen ta sı : Emi:ı Sai• E rsan 
Tl. 2686 P. K. 50i Ankara 1913 
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RESMİ İLANLAR 
kuruş muvakkat teminatı (241) lira 
20 kuruştur. 

3 - Şartnamesi bergün parasız ola
rak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat 
makbuzu ve şartnamesindeki vesika -
larla ihale gün ve saatinde komisyo -
na müracaatları ilin olunur. 2152 · 

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

Yonundan: 
1 - Bir metresine tahmin edilen fi

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

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

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

4 - İhalesi 28 - nisan - 938 perşembe 
günü saat on birde yapılacaktır. 

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

(1024) 2081 

Yazhk elbiselik ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alm.a Ko

ınisyonundan : 
1) 23.000 metre yazlık elbiselik ku

maş kapalı zarfla eksiltmeye konmuş
tur. 

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

3) İhalesi 4 mayıs 938 çar~a gü
nü saat 11 dedir. 

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

Muhabere filaması ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko

ın.isyonundan : 
Açık eksiJt:;"le ne 100 takım muhabe

re filaması satın alınacaktır. İlk temi
natı 112,5 liradır. Eksiltmesi: 3.5.9J8 
Balı günü saat 11 dedir. Şartname ve 
nümune M. M. V. satın alma Ko. da gö
rülür. Eksiltmeye gireceklerin kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
ınaddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
tnuayyen gün ve vakitte M. M. V . satın 
alma komisyonunda bulunmaları. 

(1125) 2246 

Edremit su iıi eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden : 
Edremite 10.9 kilometre mesafeden 

su isalesi kaptaj ve maslaklar inşaası 
Sl.l deposu tamiri şehir şebekesi yapıl
tnası ve müteferri malzeme tedariki 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
tnuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 57390 li
ra 38 kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe aid ş;rtname, 
proje vesair evrakı 287 kuruş mukabi
linde Dahiliye vekfileti belediyeler i
mar heyeti fen şefliğinden alabilirler. 

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

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı temina! ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar komis
yon reisliğine teslim etmiş olmaları 
lazımdır: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 in
ci maddelerine uygun lira 4145,52 ku
ruşluk muvakkat teminat, 

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

cibince eksiltmeye girmeye bir mani 
bulunmadığına dair imzalı bir mektup, 

D - 'Belediyeler imar heyeti fen şef-
liğindeR D:'Ünakasaya girmek için ala
cakları vesika. 

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

l-osta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona gel
ttıiş bulunması lazımdır. 

:3u iş hakkında fazla izahat almak is
tiyen:ierin belediyeler imar heyeti fen 
Şefliğine müracaat etmeleri. 

(990) 2078 

:, · A. Levazım Amirli(li · 
H -- ' 

l<opah zarfla münakasa 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 

ve kaputlu kumaş alınmak üzere ka
palı zarfla münakasası 3 mayıs 938 sa
at 15,30 da Tophanede levazım amirli
ği satın alma komisyonunda yapıla

caktır. 
2 - Hepsinin tahmin bedeli 22613 

lira ilk teminatı 1696 liradır. Şartname 
ve kumaş nümuneleri komisyonda gö
rülebilir. Kırpıntılar yalnız mim fab
rikalardan isteklilere ayrı ayrı ihale 
edilebilir. Kanuni vesikalarile teklif 
mektublarını ihale saatinden bir saat 
evel komisyona vermeleri. (1114) 

2242 

Koyun eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri için 200.000 kilo koyun eti
nin kapalı zarfla eksiltmesi 23 mayıs 
938 saat 15 de Ankara Lv. Amirliği Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 90.000 lira 
ilk teminatı 57 50 liradır. Şartnamesi 
450 kuruş mukabilinde komisyondan 
alınır. Kanuni ve ticaret odası ve şart
namesinde yazılı vesikalarda bulunan 
teklif mektublarının saat 14 e kadar 
komisyona verilmesi. (1183) 2429 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al· 

ma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esses.eteri için 92.000 kilo sade yağm 
kapalı zarfla eksiltmesi 20. mayıs. 938 
saat 15 de Ankara Lv. amirliği Sa. AL 
Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 90160 lira ilk 
teminatı 5758 liradır. Şartnamesi 451 
kuruş mukabilinde komisyondan alı
nır. Kanuni ve ticaret odası ve şart
namesinde yazılı vesikalarda bulunan 
teklif mektublarının saat 14 e kadar 
komisyona verilmesi. (1184) 2430 

Orman Koruına Genel Komutan
lık Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Orman koruma genel komutan
lık kıtaları ihtiyacı için 8736 - 13104 
metre kaputluk kumaş kapalı zarf usu
lü ile ihalesi 29.4.938 cuma günü saat 
10 Ankarada Yenişebirde komutan
lü• binasındaki satın alma komisyo
uunda yapılacaktır. 

~ - Muhammen bedeli beher aıetre
si 3 lira 10 kuruş ve muvakkat temina

tı 3046 lira 68 kuruştur. 
3 - Şartnameler 2 lira mukabilinde 

satın alma komisyonundan alınabilir. 
4 _ İsteklilerin şartnamesinde yazı

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

(1052) 2117 

3.200 adet kilim ahnacak 
Orman Koruma Genel Komutanlık 

Satın Alma Komisyonundan : 

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

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

3 - Şartnamesi hergün parasız ola
rak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde ya
zılı vesikalarla beraber teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evetine 
kadar komisyona vermeleri ilan olu-
nur. (1074) Z154 

Yazhk elbiselik kumaı ahnacak 
Orman Koruma Genel Komutan

lık Satm Alına Komisyonundan : 

1 _Orman koruma genel komutan-
lık kıtaları ihtiyacı için 34909 ila 
42345 metre yazlık elbise kumaşı: ka
palı zarf usulü ile ihalesi 28 nisan 938 
perşembe günü saat 10 da Ankarad~ 
Yenişehirde komutanlık binasındalrı 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

2 _ Muhanunen bedeli 28784 lira 75 
kuruş ve muvakkat teminatı 2159 lira 

25 kuruştur. 
3 _ Şartnameler 1 lira 45 kur~ mu-

kabilinde satın alına komisyonundan 

1 - Dikim evlerinde birikmiş olan 
46643 kilo yünlü kırpıntı ve 15178 kilo 
Paınuklu kırpıntı ve 45289 kilo haki 
Pamuklu kırpıntı için krrpmtı ve ima
liye ücreti verilmek suretile çamaşır -
lılt bez, battaniye ve elbiselik kumaş 

alınabilir. 

4 _ İsteklilerin şartnamesinde y:uı-
lı vesikalarla beraber teklif mektubla
rını ihale saatmdan bir saat evetine ka
dar komisyona vermeleri ilin olunur. 

(1050) Z115 

Mamul kaput ahnacak 
Onnan Koruma Genel Komutanlık 

Satın Alma Komieyonunda:ı:ı : 
1 - Orman koruma 'Genel komutan

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

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

3 - Şartnameler her gün parasız 
olarak komisyonda görülebilir. 

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

9600 çift fotin alınacak 
Orman Koruma Genel Komutan 

lık Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Orman koruma genel komutan
lık kıtaları ihtiyacı için 9600 çift fo
tin kapalı zarf usulü ile ihalesi 29.4.938 
cuma günü saat 11 de Ankarada Yeni
şehirde komutanlık binasındaki satın 

alma komı:ıyonunda yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 45120 Hra ve 

muvakkat teminatı 3384 liradrr. 
3 - Şartnameler 2 lira 25 kuruş mu

kabilinde satın alma komisyonundan 
alınabilir. 

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

(1051) 2116 

Çamaş1rhk bez ahnacak 
Onnan Koruma Genel Komutanlık 

Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Orman koruma Genel komutan
lık kxtaları ihtiyacı için (21052) metre 
çamaşırlık bez kapalı zarf usulü ile i
halesi 29. nisan. 1938 cuıma günü saat 
15 de Ankarada Yenişehirde komutan
lık binasındaki satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

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

3 - Şartnameler satın alma komis
yonundan alınabilir. 

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

Yalak ve yasllk klllfı alınacak 
Orman Koruma Genel Komutan

lık Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Orman koruma genel komutan
lık kıtalarx ihtiyacı için mamQl 1600 
adet yatak ve yatak ve yastık kılıfı 
açık eksiltme ile ihalesi 29.4.938 .cu -
ma günü saat,14 te Ankarada :enışe -
birde komutanlık binasındakı satın 
alına komisyonunda yapılacaktır. 

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

3 - Şartnamesi her gün parasız ola
rak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat 
makbuzu ve şartnamesindeki vesia
larla ihale gün ve saatın<' komisyona 
müracaatları ilan olunur. (1054) 2119 

1600 takım yazh k elbise 
Orman Koruma Genel Komutan

lık Satm Alma Komisyonundan : 

1 - Orman koruma genek komutan
lık kıtaları ihtiyacı için 1600 takını 
yazlık elbise kapalı zarf usulü ile i· 
halesi 28 nisan 938 perşembe günü saat 
15 de Ankarada Yenişehirde komutan
lık binasındaki satın alma Jromisyo
nunda yapılacaktır. 

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

3 - Şartnameler her gün parasız o

larak komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin şartnnroesinde yaZl

lı vesikalarla beraber teklif Il1ek!ubla
rını ihale saatından bir saat eveline ka
dar komisyona vermeleri ilan olunur. 

(1055) 2120 

Çorab ahnacak 
Onnan Koruma Genel Komutanbk 

Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Orman koruma Genel komutan
lık kıtalar1 ihtiyacı için (13400) çift 
tire çorap açık eksiltme ile ihalesi 30 
nisan 938 cumartesi günü saat 12 de 
Ankarada Yenişehirde komutanlık bi
nasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhaımoeıı bedeli ~3Z16). lira 

lidınla göpnea iYi lllutı 
Iğdır lekan Komisyonundan : 

1 - Iğdırda yapılmakta olan göç
men evleri müteahhidinin mukavele
si feshedilmiş olmasından geriye ka
lan 89072 lira keşifli 152 ev ve eski 
müteahhid hesabına 2490 sayılı kanu~ 
nun elli birinci maddesi mucibince 
16. 4. 938 den itibaren bir ay müddet
le açrk eksiltmeye konulmuştur. 

İhale günü 16. 5. 938 pazartesi gü
nü olarak tesbit edilmiştir. İhale Iğ
ch:rda müteşekkil iskan komisyonu 
tarafın.dan yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 5703 lira 60 
kuruştur. 

3 - Dosyasındaki evrakı şunlar

dır: 

Plan, keşif, silsilei fiyat. fenni 
şartname, eksiltme şartnamesi, muka
vele projesi, Bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, hususi şartname. 

4 - İstekli olanlar Nafıa vekale
tinden almış oldukları 938 yılı yapı 
ehliyet vesikası 938 ticaret odası vesi· 
kalarını hamil olarak komisyona mü
racaat edeceklerdir. 

(2218/ 1169) 2351 

Bir kamyon ahnocak 
Adana Pamuk Üretme Çiftliği 

Müdürlüğünden : 
1 - Müessesemiz ihtiyacı için (85) 

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

2 - Şartnamesi ücretsiz olarak A
dana pamuk üretme çiftliği müdürlü -
ğünden alınabilir. 

3 - Muhammen bedeli (2300) lira 
ve ilk teminatı (172,5) liradır. 

4 - Eksiltme 6. 5. 938 cuma günü 
saat (15) de yapılacaktır. 

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

Şose tamiri ve inşası 
Eaki§ehir Nafıa Müdürlüğünden: 
Eskişehir - Söğüd yolunun 9 + 500 

- 15 + 300 kilometreleri arasında 
yapılacak 12837.90 lira keşif bedelli 
şose esaslı tamiratı ve imalatı sınaiye 
inşası 23. 4. 938 tarihinden 9. 5. 9: J 
pazartesi günü saat 15,20 ye kadar 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. Eksiltme vilayet dalıni en-cü
meninde kapalı zarf usuliyle icra edi
le~ektir. 

Muvakkat teminat 962.84 liradır. 
Bu i~e aid evrak: Şose tafsilat ve 

hulba keşifleri, grafik, fenni ve ek
siltme şartnameleri, genel şartname, 
mukavele projeleri ve imalatı ımaiye 
projeleri her zaman Esk~ehir Nafıa 
müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin Nafıa vekaletinden a
lınını' müteahbidlik vesikasiyle sene
si içinde ti-caret odasından alacakları 
vesikayı 2490 No. lu kanunun tarifi 
v~hile teklif mektublarma eklemele
ri lazımdır. 

Mektublar 9. S. 938 tarihinde saat 
14,20 ye kadar makıbuz mukabilinde 
daimi encümen riyasetin:: verilmelidir. 
Postadaki vaki olacak gecikmeler na
zarı itibara alınmaz. 

(2256/1188) 2382 

Şose yapt1rılacak 
Eekitehir Na.fıa Müdürlüğünden: 
Sarrköy - Mihaliççık yolunun 4 + 

400 - 13 + 450 kilometreleri arasın
da 11571.19 lira keşif bedelli yeni şo
se ve sınai imalat inşaatı 28. 3. 938 
tarihinden 18. 4. 938 tarihine kadar 
eksiltmeye konulmuş isede talip zu
hur etmediğinden temdit edilerek bu 
defa 23. 4. 938 tarihinden 9. 5. 938 
tarihine mür.adif pazartesi günü saat 
14,30 kadar kapalı zarf usuliyle tek
rar ekısiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme vilayet daimi encümenin
de kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

Muvakkat teminat: 868 liradır. 
Bu işe aid evrak: Şose tafsiUt ve 

hulasa keşifleri, grafik, fenni ve ek· 
siltme şartnameleri, genel şartnamesi, 
mukavele projeleri ve imalatı smaiye 
projeleri her zaman nafıa müdürlü
ğünde görülebilir. 

İsteklilerin Nafıa vekaletinden a
lınmış müteahhidlih: vesikasiyle sene
si içinde ticaret odasından alacakları 
vesikayı 2490 sayılı kanunun tarifi 
veçhile teklif mektublarına ekleme
leri lazımdır. 

Mektublar 9. 5. 938 tarihinde saat 
13.30 za kadar makbuz mukaıbilinde 
daimi encümen riyasetine verilmeli
dir. Postada vaki olacak ge<:ikmeler 
nazarı itibara alnunaz. 

.(22559/1187) 2381 

İlk okul binası yaphnlacak 
.Muğla ili Den.izova KMJJMDU Yerice. 

sik köyÜ muhtarhğmclan : 
1 - Yerkesikte on bir bin dört yüz 

doksan bir lira yetmiş dokuz kuruş 
keşif bedelli ilk okul inşaatı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılnı1'trr. 

2 - Eksiltme 8-5-938 pazar günü 
öğleden sonra saat onbeş_te Yerkesik
te ihtiyar heyeti tarafından köy oda
sında yapılacaktır. 

3 - İ s t e k l i 1 e r i n eksiltme
ye girebilmeleri için bu gibi işleri 
yapabileceklerine dair ehliyet vesika
sı göstermeleri mecburidir. 2490 sayı· 
lı eksiltme kanunu ahkamına göre 
muamele olunacağından ticaret oda
sına kayıtlı olmaları ~e yüzde yedi 
buçuk teminatı muvakkate vermeleri 
lazımdır. 

4 - Keşif, proje ve şartnameleri 
köy odasından temin edilebilir. 2405 

Satılrk ağaçlar 
Çankırı ili Orman Direktörlüğün

den: 
1 - Çerkeş kazası dahilin.de vaki 

Çit devlet ormanından bir sene zarfın
da kat ve ihraç edilmek üzere 3308 m3. 
çam ve 123 m3. köknar ağacı 2.5.1938 
pazartesi günü saat 14 de kapalı zarf 
usuliyle 15 gün müddetle artırmaya 

konulmuştur. 

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

3 - Muvakkat teminat 1178 lira 16 
kuruştur. 
Şartname ve mukavelename proje

leri Çankırı orman idaresiyle Ankara 
Orman umum müdürlüğünden alınır. 

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

Şose tamit efllirilecek 
E&kişehir Nafıa Müdürlüğünden: 
Eskişehir - Çifteler yolunun 3 + 

080 - 13 + 000 kilometreleri arasında 
17597.18 lira keşif bedelli şosa esaslı 
tamiratı 28.3.938 taı ihinden 18.4.938 ta
rihine kadar eksiltmeye konulmuş ise 
de talih zuhur etmediğinden temdid e
diJerek bu defa 23.4.938 tarihinden 
9.5.938 pazartesi glinü saat 15 kadar 
kapalı zarf usuliyle tekrar eksiltme
ye konulmuştur. Eksiltme vilayet dai
mi encümeninde kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 1319.78 liradır. 
Bu işe aid evrak : Şosa tafsilat ve 

hülasa keşifleri, grafik, fe~ni şartna
me; ve eksiltme şartnameleri, genel 
şartname mukavele projeleri ve ima
latı sınaiye projeleri her zaman nafıa 
müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin nafıa vekfiletinıden alın. 
mll\I müteahhidlik vuikuiy~e senesi 
içinde ticaret odasından alacakları ve
sikayı 2490 numaralı kanunun tarifi 

-tt-

veçbile teklif mektublarma eklemele
ri lazımdır. 

Mektublar 9.5.938 tarihinde saat M 
de kadar makbuz mukabilinde daimi 
encümen riyasetine verilmelidir. Poa
tada vaki olacak gecikmeler nazan "° 
tibare alınmaz. (2258/ 1190) 2384 

Şose tamir ettirilecek 
E&kitehir Nafıa Müdürlüğündeıu 
Eskişehir - Söğüt yolunun 3 + 050 

- 9 + 475 inci kilometreleri arasında. 
12282.38 lira keşif bedeli şosa esaslI ta• 
miratı 28.3.938 tarihinden 18.4.938 ta
rihine kadar eksiltmeye konulmuş iıoe 
de talih zuhur etmediğinden teındid e
dilerek bu defa 23.4.938 tarihinden 
9.5.938 pazartesi günü saat 15.40 da ka
palı zarf usuliyle tekrar münakasaya 
konmuştur. 

Eksiltme vilayet daimi encümeninde 
kapalı zarf usuliyle icra edilecektir. 

Muvakkat teminat 921.18 liradır. 
Bu işe aid evrak: Tafsilat ve hüla

sa keşifleri, grafik, fenni ve eksiltme 
şartnameleri, proje, genel şartname ve 
mukavele porjeleri her zaman Eskişe
hir nafıa müdürlüğünde görülebrl.ir. 

İsteklilerin nafıa vekaletinden alın
mış müteahhidlik vesikasiyle senesi i.. 
çinde ticaret odasından alacakları ve
sikayı 2490. no. lı kanunun tarifi veç
hile teklif mektublarına eklemeleri la
zımdır. 

Mektublar 9.5.938 tarihinde saat 
14.40 kadar makbuz mukabilinde daimi 
encümen riyasetine verilmelidir. 

Postada vaki olacak gecikmeler na
zarı itibare alınmaz. (2257 /1189) 

2383 

Bir makine müdürü ahnacak 
Yozgat Vilayetinden : 
Halen yüz lira aylık ücretli ve ha

ziran 938 den itibaren iki yüz liraya 
çıkarılan Vilayet atelyesine sanayi 
mektebinden mezun ve sanat mekteb
lerinde muallimlik yapmış ve sanat 
müesseselerinde çalışmış makine işle
rinden anlar bir müdür alınacağından. 
bu evsafı haiz taliplerin evrakı müs
biteleriyle birlikte doğrudan vilaye
te müracaatları ilan olunur. 2403 

Kirahk dalyan ve voli mahalli 
• 

lzmir Defterdarlığından : 
İzmir körfezi dahilinde kain 900 

lira bedeli muhammenli eski Gediz 
dalyanına ve 1000 lira bedeli muham
mcnli Kırdeniz voli mahalline pazar
lık müddetl zarfında da talip çıkma
mn~ olduğundan 2. 5. 938 tarihine mi.i
sadif pazartesı günü saat on ~de 
ihaleleri icra edilmek Üzere 16. 4. 938 
tarihinden itibaren işbu dalyan ve vo
li mahalleri yeniden açrk artırmaya 
çıkarılmıştır. Şartnameler talihlerine 
İstanbul ve Ankara defterdarlıklariy
le İzmir defterdarlı~ ndan parasız ve
rilir. İsteyenlerin muayyen gün ve 
saatte teminatı muvakkate akçeleriy
nin teslimini havi makbuz veya temi· 
nat mektublariyle defterdarlıktaki 
komisyona müracaatları. 

(1290/1172) Z33'5 

Sose • 
ınşa ve tamiratı 

Zonguldak Valiliğinden : 

Zonguldak vilayeti içinde aşağıda isimleri ve keşif bedelleriyle muvak-
kat teminat mikdarlarx yazılı: Eksiltmeye -

Yolun ismi 
1 - Bartın-Safra~bolu 
2 - Zonguldaık-Devrek 

· 3 - Ereğli-Devrek 
4 - Beycuına-Çaycuma 
5 - Safranbolu-Araç , 

Keşif · konulan Muvakkat 
bedeli Kam. T. teminat 

68130.24 41130.24 3084.77 Tesviye 
25367.68 15357.68 1152.57 Şose esaslı tamirat 
32269.60 19269.60 1445.22 
53826.80 31326.80 2349.51 Yeni Şose inşaatı 
25014.89 ı 5014.89 1126.12 Sınai imalat 

122111.21 

. Yukarı& şose esaslı tamiriyle yeni şose inşaatı işlerinin ceman 122111 
lıra 21 kuru~luk kısımları inşaatı işleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltmesi 16. 5. 938 pazartesi günü saat 15 de Zonguldak vi
layeti daimt encümeninde yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna mü
teferri diğer evrak Zonguldak Nafıa müdürlüğünde yazılıdır. 

İstekliler bu işlerin hepsine veya içlerinden her hangi bir veya bir ka
ç~na talip olabilirler. Eksiltmey! girmek isteyenlerin talimatnamesine tev· 
fıkan Nafıa vekSletinden alınmış müteahhidlik ehliyet vesikası ile ticaret 
odasından alınmış vesika ve muvakkat teminatlariyle birlikte teklif mek
tublarını yukarıda yazılı günde ihale saatinden bir saat evveline kadar vi-
l~yet daimi encümeni reisliğine vermeleri ilan olunur. 2187/1154) 2348 

4 grup tezgôh ahnacak 
D. Demir Yollan Sahn Alma Komisyonundan : 

Aşağıda muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı muhte
lif 4 grup tezgahlar ayrı ayrı ihale edilmek şartiyle 9.6.938 perşembe günü 
saat 15 den itibaren sıra ile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina
sında satın ahnacaktır. 

Bu işe girmek isteyenler aşağıda gösterilen mikdarda muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhidlik vesikalarını ve 
tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazım
dır. 

Şartnameler 150 kurup Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
dır. (1165) 2397 
Sıra Tezgihın cinai Mikdar muhammen muvakkat 
No. adet bedel lira teminat lira 
1 Muhtelif frezeler 9 55.000 4.000 
2 Freze te.zıgfilıı 2 30.000 2.250 
3 Demirhane teZlgihı 8 125.000 7.500 
4 Revelver tornalat 8 65.000 4.500 
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DAKTİLO URS 
46 1 NCI DEVRE 

MAYIS İLK HAFTASINDA 
BAŞLIYOR 

Dersler sabah saat 8 den akşam 
10 a kadar devam eder. 

Ycnihal arkası Yeni hamama
partmanı Tel: 3714 

:111 Satılık ev '"= - -E Maltepe Onur sokak 3 No. E 
E yağlı boyalı 4 kat 2 daire beher E 
: dairede 4 oda bir mutfak, banyo, : 
E elektrik terkos tertibatı ile Ay- E 
E rıca bahçe içinde 2 oda 1 mutfak E 
E ve heUisr olan bir dairesi de var- : 
E dır. Bahçesinde garajı ve aşılı E 
: 150 meyva ağacı vardır. İçinde- : 
: kilere müracaat edilmesi 2013 E 

•----------- :ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııE 
.aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. - --§ Dr. Şevket Hüsnü Taray § Türkiye cümhuriyet 

merkez bankasından - -: Cebeci hastahanesı : -: Kulak, burun, boğaz mütehassısı : 
E Adliye sarayı kö esi Saraf Hakkı : Bankamızın umumi heyeti toplantı
: apart. No. 5 Tel. 3912. -ev 1279 : sı münasebetiyle önümüzdeki nisanın 
i : 28 inci perşembe günü öğleden soma 
: Saat 3 - 7. =ı Ankara gişelerimiz kapalı bulunacak-
;llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr tır. 2437 

ULUS 27 - 4 - 1938 

Müthiş Bir Rekabet 
160 yerine 60 - 100 yerine 40 
lttilızar uıaulünde bizzat Eczacı HASAN'm Londrada elde ettiği ırr ve püf l\oktalarile tertib edilen 

HA AN MEY A ÖZÜ 
Yalnız Eczacı Ha.san'a has olan 3 yerine 1 gibi müthiş ve ezici rekabetle Avrupa meyva tozlarını tatırlmıttır. 

Ha.san Meyva Ozü çok saf meyvalarm usarelerinden istihsal ve istihzar edilmi! olup mideyi ve hanakları ıslah eder, temizler. 
Ektilik, ıitkinlik, ağrı ve inkrbazı defeder. lttihayı tezyid, hazmıkolaylaıtırır. 

Her yemekten bir saat sonra ya.rım ili. bir çorba kaşığını yarım bardak &u i!e kanıtırarak ve köpürterek içenler, mide rahat
ınlddan çekmezler. Her sabah aç kamına bir çorba katığı müleyyin ve ikisi müshildir. Çocuklar yarmı tertip almalıdır. 

H AN GAZOZ OZO 
Hasan Meyva Ozü'nün evsafında olmakla beraber çok lezzetli şampanya ve ıodalı gazoz gibi aynı ıafiyet ve halisiyeti ve ayni 

kat'iyeti tifaiyeyi haizdir. 
Hasan gazoz Ozü tekerli ve meyvalı olup kolaylığı ve temizliği ve ucuzluğu ıebebile Avrupada kazinolarda içki ve fCUDpanya 

ve gazoz yerine istimal edilmektedir. Büyük aileler kahve ve çay ve gazoz yerine misafirlerine Hasan Gazoz Ozü ikram ediyorlar. 

Limon, Portakal, Mandalina, Frenk iiziimii, Muz ve Çilek nevileri ~ıkmıştır. Şişeleri: 25 - 40. 60 kuruştur. 1944 

Cumhuriyet Merkez Bankasının 
AKTiF 

Kasa : 
Altın: San kiloıra.m 17.15.0,554 

Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler : 
Altın: San kilogram 9.054,614 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler. 
Diğer dövizler ve borçlu kliring 

baıtbelen 

Hazine tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye 
karıılıiL 

Kanunun 6-8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından va

ki tediyat. 

Senedat cüzdanı : 
Hazine bonoları. 
Ticari ıenedat. 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı 
( Deruhte edilen 8"rala 

A - ) nakdl7eıılıı lr:arıılığı ea· 
( ., Yillt (itfbarf 

bymctle) 
B - Serbeat eabam ve tahviUt 

Avanslar : 
Altm ve döviz üzerine 
Taiıvilat üzerine 

Hissedarlar 
Muhtelif : 

• 

22 Nisan 1938 vaziyeti 
- - ·--- --

LİRA 

24 ... w.u.0:::>,82 
20.534.8«,-

1.246.560,94 45.905.030,76 

650.946,56 650.946,58 

12.736.038,32 

16.706,6G 

19.986.200,2!; 32.738.945.23 

158.748.563,00 

1<4.455.059,00 144.293.504,-

3.000.000,-
« .922.826,84 47 .922 f:'l'" 84 

1 

38,799.231.SS 
7.012.010,86 45.811.242,« 

54.900,61 
7.231.284,52 7.286.185,13 

4.500.000,-

13.988.425,07 

E KON: 343.097 .106,05 
--

PASiF 
Sermaye : 

İhtiyat akçesr : 

Adi ve fevkallde 

Hususi 

Tedavüldeki banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 

tevfikan hazine tarafından vaki 

2.105.172,40 

4.516.007,70 

158.748.563,-

tediyat. 14.455.059,-

Deruhte edi. evrakı nakdiye 
bakiyesi. 144.293.504,-

Karııtıtı tamamen altın olarak 
iliveten tedavlile vazedilen. 

Reeskont mukabili iliveten ted. 
vazd. 

Türk lirası mevduatı : 

Dövll: taahhüdatı : 

Altına tahvili bbil dövizler. 

Diier dövizler ve alacaklı klirine 
bakiyeleri. 

Muhtelif : 

19.000.000,-

13.000.000,-

1.404,50 

32.989.645,75 

YEKON: 

- - ..ı =z:::ı 
LİRA 

15.000.000,-

6.621.180,10 

176.293,~ 

16.587.7<46,97 
1 

32.991.050,25 

95.603.624,7? 

343.097 .106,05 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: Iskonto haddi o/o 5 1/2 Altın üzerine avans% 4 1/.2 

. . . ' Elbise ahnacak 

FOSFARSOL 
, Polis · · 

Kürklü kaput yaptırılacak 
Emniyet Umum Müdürlüğünden : 

Emniyet Umum Müdürlüğünden : 
1 - Elde mevcud nümun.esine ve 

şartnamede yazılı vasıfları dairesinde 
umum müdürlük memurları için 125 
ila 130 takını maa kasket elbise açık 
ebiltme usuliyle 12.5.938 perşembe 
günü saat 11 de satın ahnacaktır. 

ARAR LiSAN OKULU 
A'manca, franszca, ingilizce ı 

yalnız 10 lira mukabilinde 3 w:y ı· 
ders. Yeni hal arkası Yeni ha
mam apartunanı Tel: 3714 2438 Aile saadeti; sıhhatle kaimdir~ Sağhk en büyük zenginliktir. 

Şu resimde gördüğünüz aile hep zevk, sihat ve neıe içinde. Bu milyonlar değen saadetin esası 
nedir biliyor musunuz? Yemeklerden evvel seve seve içtiklri (fOSFARSOL) kan, kuvvet, itteha 
ilacıdır. Muhterem doktorlarımızın binlerce hasta üzerinde itimatla kullandıkları bu yüksek tesir
li ilaç bütün eczanelerde satılır. 

(FOSF ARSOL) kanı tazeleyip kuvvetlendirir, ittihayı arttırır vücude dinçlik ve çalııkanlık 
bahteder muannit inkibazları geçirir sinirleri tamamiyle yatıftırır, uykusuzluğu, fena dütünceleri 
lriderir. insanı tam manasiyle izim ve irade sahibi eder. 

(FOSF ARSOL) Kuvvet ilacı insan makinesine lazım olan kalori ve enerjiyi verir zekayı, ha
fızayı yükseltir güneı gibi girdiği yuvalara daima sihat ve f«areıt açar. 

(FOSF ARSOL) Emniyetle kullanılabilecek yegane ilaçtır. 
Sihat vekaletinin resmi ruhsatını haizdir. 2391 

1 - Elde mevcud nümunesine ve 
şartnamede yazılı evsaf dairesinde 
zabıta memurları için azı 200 çoğu 

382 adet kürklü kaput kapalı zarfla 
4-5.938 çarşamba günü saat 11 de mü
nakasaya konmuştur. 

2 - Beherine 27 lira kıymet biçi
len bu kaputlara aid şartnameyi gör· 
mek istiyenlerin emniyet umum mü
dürlüğü satın alma komisyonuna mü. 
racaatları. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 774 li
ralık teminat makbuz veya Banka 

.. 2 - Beher talanına 35 lira kıymet 
biçilen elbiselerin nümunesini görmek 
ve şartnamesini almak isteyenlerin 
komisyona müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin 
341 lira 25 kuruşluk teminat veya ban
ka ll'lektubunu ve 2490 sayılı kanunun 
2 - 3 - üncü maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte eksiltme günü saat 11 re 
kadar komisyona teslim etmeleri. 

(1206) 2431 

mektubunu muhtevi teklif mektupla- .ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 
rını 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü mad- _ -
delerinde yazılı belgelerle birlikte ek- : YAŞAMAK HAKKIMDIR E 
siltme günü saat ona kadar komisyo. : Silvia Sidney : 
na teslim etmiş olmaları. (1129) 2258 ':9111111111111mm1111111111111111111 ır 

YENİ SİNEMALAR 
BU GÜN BU GECE 

.ılllllL. 

ULU S-19. uncu yıl. - No: 6012 

İmtiyaz sahibi 
Nureddin Kamil Suner 

Umumi Neşrioyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Ulus Basrmevi: Ankara 

HALK 
BU GECE -- -- - Mevsimin en güzel denizcilik 

Küçük büyük herkes tarafından 

okunan çok müessir ve hissi bir 

romanı canlandıran fransızca sözlü 

FAN FAN ve KOLODİN 

Decourcelle'in ölmez şaheseri 

Seanslar: 2.45 - 4.45 - 6.45 Gece 21 de 

- -- -- --- -- -- -- --- --- -- -- -- -- -- ---- -- --.,ııuır-

ve harp filmi 

DENİZ ATEŞLER İÇİNDE 

Baş rotde: RİCHARD CROMVEL 

Gündüz: 3.30 ve 6 seanslarında: 

YENİ ROBENSON KRUZOE 

Halle Matinesi 12,15 de: 

DÜSELDORF CİNAYETİ 

.... 
1 
°' IO .... 

Yangın, hayat, otomobil, cam sigortaları 1 Halil Naci Mıhcıoğlu. Telefon : 1230 

Ya.p 1. 1 re Anafartalar cad. No. 111 Tel. : 2089 

~·· AftkHa aceotaiaiı 1334 


