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Bir banka 
raporu üzerinde •• 1 

Zel%ele dolayısiyle 

Atatürkle yabancı 
devlet reisleri Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez 

bankasıp.m umumi heyet toplantısın

da 1937 senesi raporu okunmuştur. Bu 
raporun, bilhassa, bizim ticaret, eko
nomi, maliye ve endüs.tri faaliyetleri
ne aid kısmı bütün vatandaşlara gö· 
nüı ferahı verecek tebşirler hükmün· 
de tutulabilir. 

Rapor, eq başta, cihan vaziyeti üze
rinde kısa bir tahlil yapıyor: 1937 se
nesi dahi istikrar ve sulh içinde geçme 
miştir. Her ne kadar İtalya - Habeş 
harıbı bitmişse de, lspanya ıhtilali de
vam etmiş ve buna bır de Uzak - şark 
harbı zammolınuştur. Fakat politika
nın ekonomi üzerinde hergün daha 
fazla art.an tesirlerine rağmen, sene
nin lktısadi müş'irleri pek fena rakam 
lar arzetmiyor. Istihsal artmaktan ge
ri kalmamış, toptan fiatlar yükselmiş, 
hayat fazla pahalılaşmamış, ehemiyet
li bir stok terakümü olmamış, cihan 
ticareti kıymet ve kemiyet bakımın
dan biraz daha inkişaf bulmuş ve ni
hayet işsizlik daha azalmıştır. 

Bu müşahedeler, 1937 yılının tama· 
mına aiddir: maatteessüf senenin ikin
ci kısmı o kadar iyi geçmemiştir. Me
sela yaz sonlarında Şimal Amerikasm
da baş gösteren bir buhran, 1929 se
nesinin meşhur ilkteşrin yıkılışını ha
tırlatmış ve diğer kıtalar üzerin-de de 
derin kaygılar uyandırmıştır. 

Nakid aleminde 1937 senesinin baş
lıca hadiseleri arasında fransız fran
gının kati olarak altın esasından ayrıl
mış olması ile, bizzat altın piyasıasmıın 
geçirdiği şiddetli heyecanı kaydet-
__ ,_ , ,. ___ <ı<•lir. 

Tilrkiyemizm 193" senesi umumt 
vaziyeti şöyle hulasa edilebilir: 

ı - Ziraat işlerimiz gene iyi gitmiş
tir. 

2 - Endüstri sahasındaki inşa ve iş
letme faaliyetlerim.iz yeni inkişaflar 
elde etmiştir. 

3 • Ticari kalkımnamız devam et
miştir. 

4 - Maliyemiz ümid olunmayan iyi 
neticeler vermiştir. 

5 - Toptan fiatlar umumiyetle biraz 
daha yüksek seviyeye çıkmıştır. 

6 - Hayat pahalılığı ise, aynı yükse
liş seyri ile mütenas.ib olarak aı:ıtma
mıştır. 

Zirai mahsullerimizden bazdarınm 
fiatları artmıt ve bazılarınınki azal. 
mışsa da, umumiyet itibariyle, bu fiat
lar 1936 seviyesinden aşağı değildir
ler. 

Dışarrya satışımız ise geçen sene
lerden hayli fazla olmuştur. Aynı se
ne içinde toprak, ormanlar, ziraat ban
kası, bazı mahsullerimizin ihrac kon
trolu hakkında çıkardığımız kanunlar, 
devletin zirai inkişafı ön plana almış 
olduğunu gösteren mesud işaretler
dir. 

1934 senesinde başlayan beş senelik 
endüs.tri planının tatbikine 1937 sene
sinde devam olunmuştur. Bu plan u
mumuna birden 90 milyon lira sarfe· 
dilmiş olarak, 1938 renesi içinde ta
mamlanacaktır. 

Rapor Maıden Arama Enstitüsünün 
geçenlerde tafsilatını verdiğimiz f aa· 
liyetlerine de temas ettikten sonra, ti
caret vaziyetine geçiyor. İstanbul ta
kas odasının vermiş olduğu rakamla
ra göre, hareket, 1936 senesine nazaran 
hemen hemen bir misli artmıştır. Ha
riçte rastlanan türlü türlü müşkülata 
rağmen, dış ticaretimiz 1936 ya göre 
210 küsur milyon liradan, 252 küsur 
milyon liraya çıkmıştır. Bu yek!ln i
çinde ihracatımız müs.bet vaziyetini, 
23 buçuk milyon lira ile muhafaza edi
yor l İhracatımızda beher tona isabet 
eden kıymet dahi 1937 senesinde da
ha yükselmiştir : 934 de 56, 935 de 65, 
936 da 86 ve 937 de 101 lira 1 
Dış ticaret sahasında en n:ıühim ha

dise, tek taraflı kontenjantma.n usu
lünün terkedilmiş olmasıdır. Malımızı 
alanın malını almak prensipine müs
tenid "G.1.R." kararnamesi ile, ihra
catta buğday, kömür ve bil\lmum mad· 
deleri lisansa tabi tutmak, çimento 
normlarını tesbit etmek, Denizbankı 

kurmak ticari hayatımızın başlıca ha
diselerini teşkil eder. 

Maliyemizde, malfun olduğu üzere, 
tahsilat fazlalığı devam ediyor: rakam 
1935 de 136,369,000 liradan 1937 de 
212,042,000 liraya çıktI. 1937 yılın-

Yazan: A. B. 
da hiç bir yeni vergi konmamış olma
sına rağmen, bu artışın büyük kısmı, 
vergi kaynakların.da kendini gösteren 
inkişaftan ileri gelmektedir. 

Cumhuriyet Merkez bankasının al
tunu 1936 senesinde 24104 kilodan 
26107 kiloya varmıştır. 

Bütün bunlar hiçbir edebi gayrete 
yer bırakımayan beliğ ve kati rakam
lardır ve hepsinin birden delalet etti· 
ği şey, 

Kemalizm rejiminin kudret ve haya
tiyeti, 
Aldığı ıslahat ve inkişaf kararlann

daki isabeti, 
Türk milletinin eşsiz çalışma ve a

zim kabiliyeti 
nden ibarettir. Yeni Türkiye, yalnız 
birkaç muharebeden ve bilhassa bir ha· 
yat - memat savaşından sonra değil, 
cihan vaziyetinin de yeni milli inki
~flara mukavemet eden buhran şart
ları içinde doğmuş, ve milli kalkınma
sını da, tıpkı milli kurtuluşu gibi, Bü
yük Reisinin emri altında, kendi başı
na ve ancak kendi irade ve kabiliyeti
ne dayanarak, vücuda getirmiştir. 

arasında telgraflar 
Kırşehir zelzelesi dolayısile Reisi

cumhur Kemal Ataıtürk ile elenler kı
ralı, Afganistan kıralı, Suriye reisi
cumhuru ve Ürdün emiri arasında aşa
ğıdaki telgraflar teati ounmuştur: 

Kemal Atatürk 
- Türkiye Reisicumhuru -

Ankara. 
Son zezele esnasrnda bu derece tra

jik bir surette ölenlerin kaybı kar~ı
smda dost ve müttefik türk milletinin 
elemine benim ve milietimin çok sa
mimi surette iştirak etmekte olduğu -
muzu bildiririm. 

Georges 
Majeste ikinci Georges 

- Elenler kıralı -
Atina 

Kırşehir zelzelesi dolayısile majes
(Sonu 6. ıncı sayfada) 

~ 

Cümhuriyet merke% 
heyeti dün 

bankası 
toplandı 

umumi 

Bankanın geçen yılki 
karı 2.151.886.42 liradır 

Yurdun ekonomik vaziyetinde 
iyi ve müsbet bir inkişaf var 

Cumhuriyet Merkez Bankaaı umumi heyet toplantısından 
bir görünü§ 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası hissedarlar heyeti umu
miyesi dün bankanın umumi merkezinde ve idare meclisi reisi B. 
Nusret Meray'rn başkanlığında fevkalade ve alelade olarak iki 
toplantı yapmı§bı'. Bu toplantılarda Kamutay Reisi 8. Abdülha
lık Renda, Baıvekil Vekili ve Dahiliye Vekili Şükrü Kaya ile Ma
liye Vekili Fuad Ağralr da hazır bulunmakta idiler. 

- Hissedarlar umumt heyetinin fev-
1 kalade toplantısında banka esas ni· 

· Belgrad, 28 (A.A.) - Naibi h~U: 
met Prens Pol'un doğumunun 45 ııncı 
yıldönümü bugün merasimle tesid e
dilecektir. 

Bu münasebetle Pravda gazetesi, 
başyazısında, naibi hükümet Prens 
Pol'ün gençliğini zamanmm en libe
ral hükümdarı olan Birinci Piyer'in 
yanında geçirmiş olduğunu cbıemiyct· 
le kaydetmektedir. 

zamnaınesinin muhtelif maddelerinde 
yapılmasr teklif edilen tadiller üze
rinde görüşülmüştür. İdare meclisi, 
bu tadilleri icabettiren ve lüzumlu 
kılan sebebleri umumi heyete verdiği 
raporda şu suretle izah eylemekte 
idi: 

Ekonomik işlerimizde 
inki§af 

"Son senelerde ekonomik işlerimiz
de görülen süratli inkişaf, şimdiye 
kadar hükümetimiz tarafından bu 
mevzuda alınmış bulunan tedbirlerin 
isabetini göstermiştir. 

Haz ve cesaret veren bu neticeleri 
önümüzdeki s.enelerde daha geniş 
planlr, maksat ve hedeflere daha uy
gun bir hale getirmek velhasıl milli 
kalkınmamızı kendisine mukadder u
fuklara götürmek için alınacak ted
birler manzumMinde bankamıza dü
şecek vazifeyi ifa ~bilmek maksa
diyle nizamnamemizde bazı tadilat 
yapmayı kararlaştırmış ve bunları 
matbuatla yüksek ıttılamıza arzeylc-

(Sonu B. inci sayfada) 

Majeste Kıral başbakanımızı 

ve Dr. Arası kabul buyurdu 
B. Metaksasın 

beyanatı 
Atina, 28 (A.A.) - Türk-elen mun

zam paktının imzasını müteakip dün, 
Elen Başvekili General Metaksas, türk 
gazetecilerini kabul ederek aş.ağzdaki 
beyanatta bulunmuştur: 
"- Türk matbuatının muhterem 

mümessillerini selamlamakla bahtiya
rım. Burada kendinizi bizzat kendi 
memleketinizde telakki etmenizi ve 
Türkiyeye dönerke.n türk milletine e
len milletinin hararetli ve samimi his-

(Sonu 8. inci sayfada) 

Majeste kral 
Jorjun huzurunda 

Atina, 28 (A.A.) - Başvekile refa
kat eden hususi muhabirimizden: Bu 
gün on birde başvekil Bayar ve bari -
ciye vekili Aras, elen meçhul asker 
mezarına büyük törenle çelenk koy -
dular. 

Merasimde bir efzon kıtası selam 
resmini ifa ediyordu. 

Abidenin etrafı binlerce halk ile 
dolmuştu. Otelden yürüyerek abideye 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Bakanlar heyeti zelzele mıntakası 
hakkında mühim kararlar aldı 

Bir komisyon sarsıntı 
yerinde tetkikler yapacak 
Kırşehir, Yozgad ve Ankara vilayet· 

teri içinde zelzelelerin yapmış olduğu 
kayıbların tesbitine devam olunmak
tadır. Her üç vilayette evleri yıkılmak 
suretiyle açıkta kalmış olanJar mer
kezden gö.n:derilen, vilayet ve kaza Kı
zılay kurumlarz.nın depolarından sar
sıntı yerine sevkedilen çadırlara yer-

(Sonu 8. inci sayfada.) 
~.ınansen•Sll.?APSO 

Zelzele felaketzedelerine yar
dım için bütün hayırsever yurd
datlar birhirlerile a.deta müsaba
ka etmektedirler. Yardon liatesi 
ile muhtelif yerlerde alman te.d
birler hakkmdaıki tabilat 6. mcı 
aayfamızıdadır. 

LTJilaTIOS~ 

YARIN 

16 sayla 
İlôvemiz 

\ 

Kütahya 

Dün Çocuk E.irgeme Kurumu genel merkezinde gürbüz çocuk 
müaabakan yapılmııtır. 50 kadar yavrunun i§tirô.k ettiği nıüaaba-

kaya aid re.imler 1 inci aaylamızdadır · 

B. Celal Bayarnı 

:ziyafetteki nutku 
Atina, 28 (A.A.) - Dün akşamki 

ziyafette, yunan başvekili general Me
taksasın nutkuna Türkiye başvekili 

Celal. Bayar şu mukabelede bulunmu§ 
tur: 

Bay Başbakan, 
Ekselansınızın gerek şahsım gerek 

arkadaşım Aras hakkındaki çok dos
tane sözlerine karşı duyduğum şükra
nı istediğim gibi ifade hususunda, bu 
müttefik memlekette asil yunan mil· 

(Scnu 8. inci sayfada) 

Erzurum adının 

orijini 
Türkoloji profesörü Mara§ 

saylaVI Hasan Re~id Tankut'un 
Erzurum admın orijini hakkın
da.ki önemli makalesini yarın 
De§recfİyonız • 

••• 
Irak mekfubları 
Genç ıair ve edib Behçet 

Kemal Çağlar geçenlerde An
kara tehir tiyatrosu artistlerile 
beraber Bağdada kadar gitti 
ı.ıe AnkaTaya döndü. Behçet Ke
mal Çağlar bu seyahatteki in· 
tıbalannı bize birkaç mektubla 
anlatacaktır. Bu mektublarm 
birincisini öbür gün ne§redece
ğiz. 

..................................................... ~ 
Fıkra -
Yanlış ve doğru ölçü 

Amerika en çok petrol istihsal eden 
memlekettir: 1,800 milyon varil tu-
tan senelik cihan istihsalinin 1,100 
milyon varili ona aiddir. Bazı istih
sal/er ise tamamen onun inhisarı al
trndadır: If elium gazı gibi ... 1936 da 
dünyada seyrüsefer eden 40 milyon 
286 bin otomobilin 28 milyon 221 bini 
Amerikada idi. Fransız muharriri 
bunları saydıktan sonra: ''- Fakat, 
diyor, Amerikanın asıl serveti, halkı
dır. Say ateşi ile yanan, ihtiraslı ve 
!iiddetle nikbin halkı!,, 
Bu halk mütemadiyen istihsal ve mfi

temadiyen istihlak eder. Şark tekkesi
nin mistiği ise, nice asrrlardanberi, 
insanda işte bu ateşi, bu ihtirası ve bu 
nikbinliği yrpratmağa uğrafitı. "Bir 
lokma, bir hırka!,, miskinliği ile, her 
işçisi için asgari, her türlü rahat cihaz· 
Jarı bulunan bir ev, radyo ve bir oto
mobil isteyen, ve bunu da ancak say
den ve onun daha iyi krymetlendiril-
mesinden ve organize edilmesinden 
bekleyen halkın insanlığı arasındaki 
farkı mukayese ediniz. 

lbtiyaçlardan vazgeçmek demek o
lan fiBrk tasarrufu ile, ihtiyaçlarından 
hiç birini feda etmiyerek, onları ken• 

1 di imHnları içinde temin etmek ter
biyesi demek olan garb tasarrufu ara
sında hiç bir münasebet yoktur. Biz
de ekseriya 1 ü k s sözü ihtiyaçlara 
teşmil olunur: Halbuki meden1 cemi
yet ~viyesini ölçmek için mafJdi ma
nev1 ihtiyaçların t a a d d ü d 'ünden 
daha iyi miyar bulabilir miyiz? Milli 
inkişaflar, bir taraftan, ç o k i h -
t i Y a ç 1 ı f e r d vücuda getirmek, 
diğer taraftan, bu ferde ihtiyaçlarım 
temin edecek say ve istihsal imkan
larını vermekle olur. 

Tekke riyazetçilijfini terlcedemiyen 
bazı sakat düşüncelere, inkılabımızrn 
yolu bu olduğunu hatırlatmağa ara· 
sna ihtiyaç· vardır. - Fatay 
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Bir kanun teklifi dolayısiyle: 

Çocuklar ve • 
sınema 

Çocuk Esirgeme Kurumu Rei•i Kırklareli mebu•u doktor Fuad 
Umay tarafından 16 ycqından küçük çocukların •İnemaya alın
maması hakkındaki kanun teklifi müncuebetiyle birçok neıriyat 
yapılmaktacl ır. 

Bu münaaebetle B. Fuad Umay bize CJ.faiıdaki mektubu gön
deriyor: 

.. Sinemacılardan ve bazı çocuk
lardan aldığım telgraf ve mektup
lardan; Kamu taya sunduğum ka
nuni teklifimin yanlış telakki edil
mekte olduğu anlaşılıyor. 16 ya§ına 
kadar çocukların sinemaya alınma
malannın bütün bütün yasak edil
mesi teklifi mevzuubahis değildir. 

Bugünkü 
Kamutay 

Kamutay, bugün toplanacaktu. Ruz
name fudur: 

1 - Eylfil, ikinci teşrin 1937 aylarına 
aid raporun sunuldufuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresi ve Diva
nı muhasebat encümeni mazbatası 

Birinci müzakeresi yapılacak mad
deler: 

1 - Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyc
tik Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı 
arasında imza edilen ticaret ve seyri
sefain muahedenamesiylc merbutları
nın ve ticaret ve tediye anlaşmasının 
tasdiki hakkında kanun layihası ve 
Hariciye ve İktısad encümenleti maz
bataları. 

Çağn 

ULUS 

1 Ş EH i R HAYA Ti .. 1 
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Yarınki konser 

Yarın saat 16 da Halkevindc, Tarih, 
Dil, Coğrafya fakültesi tarih doçenti 
Şükrü Akkaya tarafından (tarihin ta
rihe kuşbakışı) mevzulu bir konferans 
verilecektir. 

Bu konferans herkesin anlıyabilece
ği bir surette ve sade bir dille hazır
la.nmııtır. Herkes gelebilir. 

Kamutay 

encümenlerinde 
Kamutay Encümenlerinde dün qaiı

daki mevzular müzakere edilmiıtir : 

Adliye Encümeninde : 

Sigorta şirketlerinin teftiş ve müra
kabesi hakkındaki 1149 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin tadiline ve bu ka
nuna bazı hükümler ilavesine dair ka
nun projesi mü~akere edilmiştir. 

BüdceEncümeninde: 
1938 mali yılı Milli müdafaa ve 

'Ziraat vekaleti büdcclerini müzake
re etmiştir. 

Dfoanı ~luha..,ebaı 

Neşriyat aras1nda : 

Çocukluğumdan 

bir parça 
Bir genç kız. talebemizin bu yazısı, 

kız lisesinin 1935 • 37 yıllığından a
lınmıştır: "Bu, doğduğum günlerin 
hatırası değil, kendimi bildiğim gün
lerin beynimdeki ilk izleri. Şehre yu
kardan ve ağaçlar arasından bakan bir 
vadinin içinde kırmızı boyalı tahta
dan bir ev ve onun karıısrnda bu evin 
daha küçüğü, samanlı çamur sıvalı 
başka bir ev. Bu küçük çamur evin 
kapısında, penceresinde, ve her tara
fında sanki rüzgarın yürüttüğü yel
ken cübbeli ba§ı beyaz astarlarla bir 
kat daha büyümüş iri şişman bir imam. 
Çok korkunç olan bu garip vücud be
nim üzerimde öyle müthiş bir tesir 
yapmıştı ki suç i9lediğim günlerin 
gecelerinde onu sarığı daha büyümüş, 

siyah cübbesi şişerek şahadet parma
ğını bana doğru u.zatnuı üzerime bir 
heyula gibi yürürken görürdilm. An
cak üç dört yaşındaydım. Belki onun 
için ağaçlar bana o kadar büyük, imam 
o kadar korkunç görünüyordu. 

Yaz günleri imama, beyaz sakallı, 
sessiz, ürkek ürkek adım atan sarı 
yüzlü bir takım ihtiyarlar gelir, serin 
kiraz ağaçlarının gölgesinde hasırlar 
üzerinde oturarak anlamadığım bir 
takım şeyler konuşurlardı. 

29. 4. 1938 

Dil, tarih coğrafya f akü ilesinde 
• • 
ıçın .Yeraltı sularımız 

konferans verildi 

Elmalı polye.i: Elmalı düdeni 

bir 

Dün aktam, Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesinde coğrafya doçenı 
ti Cemal Alagöz tarafından değerli bir konferans verildi. 

Konferansın mevzuu (Türkiyede kant fenomenleri) idi. Kon
feransta birçok seçkin davetliler, profesörler ve coğrafya şubesi
nin yüksek seminer talebesi bulunmuttur. 

Beyaz perdenin asmnızın yüz 
güldüren eserleri arasına girdiğine 

şüphe yoktur. llk zamanlar eğlence 
için yapılmış olan filmler yerine bu
gün istenilen mevzuu seyircilere 
telkin edebilen kıymetli filmler ya· 
pılmakta, bu suretle kitablarm, kon
feranskmn yapabilecekleri fayda
lan zevk ve eğlence içinde dimağla
ra naklederek en güzel öğrenme va
sıtası olmaktadır. Müterakki mem
leketlerde, filmlerin yaşlara ve evli
lere göre ayrılması sayesinde iste
nilen tesirler, neticeler daha faydalı 
bir şkilde temin olunabilmektedir. X Milli Müdafaa encümeni bugün Encümeninde : Günler böyle geçti. Havalar soğudu 

ve nihayet kış geldi. Pencerelere ka
ğıtlar yapıştırdılar, yerlere zemini si
yah üstü kırmızı mainlerle süslü ki· 
timler serildi. Bütün bunlara rağmen 
hiç kimse rüzgarın deliklerden içeri 
girmesine mani olamadı. Bazan o ka
dar şiddetli eserdi ki kalın kilimleri 
şişirir, yer yer kabartırdı ve ben bu 
balonların üstüne atlıyarak onları sön
dürürdüm. İşte en büyük eğlencem. 

Cemal Alagöz mevzuunun ana hat-, 
!arını - Anadolunun muhtelif sahala
rında kendi yaptığı ara~tırmaların e
sasına dayanarak - zengin fotoğraf se
risi ve profillerle canlandırdıktan 
sonra Kalkerli arazide suların yaptık
ları geniş ölçüdeki tabii hadiseleri 
anlattılar. İlk olarak yurdumuzda 
Küçükçekmece civarındaki büyük ma 
ğaralarm hususiyetlerini, bu arada 
(Yarımburgaz) mağarasının nehir ta
rafından nasıl meydana geldiğini i
zah ettiler. Daha sonra Ereğli civa
rının mühim mağaralarına temas ede
rek çok enteresan bulduğu Zonguldak 
çevresine geçti. Zonguldak limanının 
şarkında eski maden okulunun üze
rindeki Dolinin ehemiyetil olduğunu 
ve burasının hazan dışardan gelen su
larla taştığını ve alanın mühim kısım
larının sular altında kaldığını ve bun
ların tabii scbeblerini tafsilatiyle an
lattılar. 

Otel ve hanlar1n Bizde filmlerin; kontrolsuzluk 
yüzünden bilhassa çocukların ahlak 
ve bünyeleri üzerinde yaptığı tesir
ler ehemiyetli görülmeye layik bir 
derecededir. Ya mevzu çok derin ve 
şümullü oluyor, çocuğun dimağını 
eziyor, yahut çok heyecailı oluyor, 
çocuğun sinirleri üzerinde derin a
kisler uyandırarak günlerce uyku
sunda,sıçramalar, ağlamalar görü
lüyor, yahud ela yaşı icabı görıne
mesi lazım gelen aşk ve ayle facia
larının acı sonları belki hayattnın 
sonuna kadar devam edip gidecek 
fena izler bırakıyor. 

Asabi buhrana tutulmuş bazı 
hastalann hastalık menşeleri sine
mada olduğu asabiye mütehassısla
nnca ifade edilmektedir. Aşk veci
nayet filmlerinin; ahlak ve terbiye 
üzerindeki tesirleri çok açıktır. Ar
tistler gibi boyanmak, giyinmek, 
onlar gibi yaşamak ve sinemada 
gördüğü bir cani ve haydut gibi ha
reket etmek istiyen çocuklar vardır 

Sinemaya giden hemen her çocu
ğun elinde yıldızların fotoğraflann
dan bir kaçı, hatta kolleksiyonu bu
lunmakta olduğunu görmekteyiz. 

Faydası güneş kadar açık olmak
la beraber sigortasız kullanılan e
lektriğin yapacağı öldürücü tesir 
gibi kontrolsuz bırakılan sinema 
filmlerinin çocuklamnız üzerinde 
yapacağı muhakkak fena tesirlere 
meydan vermemek ve sağlık, sos
yal, kültürel terbiyelerine yanyacak 
filınler göstermek ve sinemayı bir 
mektep haline koyabilmek için film
lerin çocuk baknnından kontrol ve 
tasnif edilmesi şarttır. Çocuklamnı
zın göreceği filmler neşe ve sağlık 
veren, öğreten ve güzel dinleten 
filmlerdir. Bu filmler de gündüz 
gösterilmelidir. Büyüklerin sinema 
ve tiyatro saatlerinde çocuklann gi
decekleri yer, yataklan olmalıdır: 

Heyeti umumiyedcn sonra toplana-
caktır ~ 

X Dahiliye Encümeni bugün t.lmu
mi heyetten sonra toplanacaktır. 

İnhisarlar umum müdürlüğünün 
1933 yılına aid hesabı kati kanunu pro
jesinin görüşülmesine devam edilmiş
tir. 

X Arzuhal encümeni bugün umumi 
heyetten sonra toplanacaktır. Belediye meclisi, mezad idareMi 

B. Fatin Yeğinin cenaze töreni 
Ölümünü teessürle haber vermiş ol

duğumuz eski orta elçilik işgüderle
rinden Bay Fatin Yeğin'in cenaze tö
reni kendisini sevenlerin teşkil etti
ği büyilk bir kalabalığın iştiraki ile 
evelki gün yapılmııtır. Rahmetlinin 
eşi Bayan Zeyneb Yeğin ve kardeşi 
doktor Zeki Yeğin'den aldığımız mek
tubta, Genel Kurmay ikinci başkanı 

general Asım Gündüz ile rahmetlinin 
fransızca öğretmenliği ettiği Genel 
Kurmay kurs subaylanrun yakın alika
sma ve diğer biltUn akraba ve doetlan
na te,ekkür edilmektedir. 

HalkeYi Poliklinikinin faaliyeti 
Halkevj soeyal yardım komitesinin 

klımesiz ve bakımsız yurddlflara her 
vakit elini uzatmakta olan polikliniği 
gün geÇtikçe müşfik yardunlarını de
vamlı bir şekilde artırmaktadır. Bura
da çalışmakta olan doktorlar Halkcvi
nin sosyal yardım komitesine menıub 
olan arkadaşlardır. Bu doktorlar her
gün artmakta olan hastalarım muaye
ne etmektedirler. Bu hastaların reçe
teleri de sosyal yardım komitesi hesa
bına paraaız yaptırılmaktadır. 

Dün Halkevi poliklinikinde mua
yenesi yapılarak reçeteleri yaptırılan 
hastaların sayısı (112) dir. 

Elektrik ıirketinden 

çıkar.lan memurlar 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Nafia ve

kaleti elektrik tirketinden 9 memurun 
vazifesine nihayet verilmesini istemiş

ti. Şirket bu emri yerine getirmiş ve bu
gün kendilerine alakalannm kesildiği· 
ni bildirmiştir. 

talimatnamesini görüştü 

Belediye meclisi dün birinci reis ve
kili B. Ayaşlının reisliğinde toplanmış 
ve mezat idaresi talimatnamesinin mü
zakeresine geç vakte kadar devam et
miştir. Talimatname, encümene iade o
lunan iki maddesi müstesna olmak üze
re cüzt değişi.kliklerle kabul olunmuş

tur. 
Zelzeleden felake<te ve zarara uğra

yanlar hakkında başşehrin gösterdiği 
alikaya teşekkür eden Yozgat ve Kır
tehir valiliklerin.den gelcın telgraflar 
dllnkU toplantıda okunmu,ıur. 

Belediye meclisi bugün de saat 18 de 
tekrar toplanacak ve elde bulunan itle
ri neticelendirmek mabadiyle lcabet
tiği takdirde toplaıntmın ıs gün temdi
di için karar yerecektir • 

Nüfus müdürleri arasında 
Ordu nüfus müdürlüğüne Sivaa nü

fus müdürü BB. Ali Ulvi Sözen, Sivas
nüfus müdürlüğüne Elazığ müdürü 
Hasan Tepelioğlu, Elazığ nüfus mü
dürlüğüne Bingöl nüfus müdürü Meh
med İzzettin Tunca, Bingöl nüfus mü
dürlüğüne Burdur nUf us müdürü Ha
san Basri Çardak Burdur nüfus müdür
lüğüne Muş nüfus müdürü Ata Kızıl

şara, Amasya nüfus müdürlüğüne Er
zurum nüfus müdürü Mahmud Rüsu
hi Genç, Erzurum nüfus müdürlüğü
ne Çermik nüfus memuru Ömer Ak
gün, Tunceli nüfus müdürlüğüne Ma
latya başkatibi Tevfik Yalvaç, Siird 
nüfus müdürlüğüne Artvin nüfus me· 
mtiru Sadullah Kısakürek tayin edil
mişlerdir. 

Saadet vapuru kurtanldı 

İstanbul, 28 (Telefonla) - İki gUn 
evvel Bandırma civarında karaya ôtu
ran saadet vapuru, bu sabah kurtarıl
mıştır. 

Benim çocukluğum böyle geçti ve 
Ankara'daki benim yaşımdakilerin de. 
Ben timdi oıt beş yaşındayım, kırmı
zı boyalı ev, geniş bir asfaltın kena
rında yükselen modern binların göl
gesi altında son hayatınt yaşıyor. 

IV - C. 453 
Lale Etili 

HUKUK lLMINt 

YAYMA KURU.MU 

Prof. Lamber törenine 

iştirôlC eCliyor 
Liyon hukuk fakültesi profesörle

rinden ve Liyon mukayeseli hukuk 
enstitücU müessisi olup burulan evci 
Hukuk ilmini yayma kurumunun da
vetiyle Ankaraya gelerek bir kOnfe
rans veren profesör Edvar Lamber şe
refine Liyonda 8 mayı&da bir tören 
yapılacaktır. 

Bu törende Profesörün mukayeseli 
hukuk aahasmda kırk seneyi geçen 
hizmetinin tükranı olmak üzere 22 
milletten 174 profesör tarafından ya
zılmıt yazılarla hazırlanmıt olan ve 
mukayeaelıi hukuka aid bulunan üç 
cildlik eaer kendisine verilecektir. 

Törende bulunmak üzere Hukuk il
mini yayma kurumunun da i)tirW ia
tenmiı ve Kurum tarafıınıdan Ankara 
Hukuk fakültesi ve aıyaaal bilgiler o
kulu profesörlerinden B. Ahmed Es
ad Arsebük aeçilmittir. Profcaör ya
kında Liyona gidecektir. 

Lahey Elçiliği 
Viyana orta elçisi B. Cevad ÜstUn'

ün derecesiyle Lahcy orta elçiliğine ta
yini yüksek tasdikten geçmi§tir. 

Daha sonra orta Anadoluda da 
Karst ,eklinde Obruklara tesadüf et
tifimizi ve bunların da bol mikdarda 
Konya çevresinde olduğunu söyliyen 

temizliği i~in 

kati emirler 
Oteller, hanlar, ve misafirhanelerin 

bütün sıhi şartları taşımaları lazım.
geldiği ve ihtiva etmeleri gerek.en 
konfor ve müştemilatın belediyelerce 
tayin ve kontrol edileceği, sıhi şartlar 
rı taşımayan han ve sair misafirhane
.erin her türlü mahzurdan salim bir 
surette ıslahı sabit oluncaya kadar ka
patılacağı kanun isteğinden olmasına 
rağmen mevcud otel, han ve misafir· 
hanelerin mühim bir kısmının her tür· 
lü aıhi şartlardan mahrum bulunduğu 
ve ekseri bclediyeleri.n bu ciheti ta
mamen ihmal edilmiş bıraktıkları an
laşılmıştır. 

konferansçı asıl (karst) hadiselerinin Sağlık ve Sosyal ya.rdmı bakaıilığı 
,.•--'- .A.__..i&-~-·--'- .A -•--1..-- .. ,. ...... ~ h..._ hu.a11•t.2 vilAVAtlr-r..--: h-•- .~-:,- ~ 
larında görüldüğünü, buralarda vadı- mıştır. Bakanhgın o u tamimını yazı-
lcr içinde fevkalade derin mağarala- yoruz: 

rın .. bulundu.ğunu sö!lediler. Barla .. Umumun sıhati ile alakalı olduğu 
daglarındakı Kalkerlı sahaların hu- kadar memleketin içtimai s eviyesine 
susiyctlerini de anlattıktan sonra .. çok de miyar teşkil etmesi ve bilhassa b.ı
meşhur olan Elmalı kazas.ının dude- ş.erelerle bulaşan lekeli humma ve ra
nini, buralardaki polyelerı, Karagöl, cia gibi bazı hastalıkların yayılınaıun
Avlan gölünün su durumunu, Kestel da büyük amil olması dolayısiyle vila· 
gölünün sulu ve kuru zamanlarını ve tl d d b"t" t 1 ha e kl kl' d k ' ye er e mevcu u un o e, n v 
gölün etrafında adacı ar te ın e 1 misafirhanelerin sıkı bir teftiş ve mu-
(yalnız dağları) bun.tarın teşckkü~ rak:abeye tabi tutularak bilhassa ap
tarzlarını anlatarak bılhass~ bc~e~ı tesanelerin temiz tutulması, koku in-
coğrafya bakımından hususıyetlerını . . . . 
b 1

• • hf8rma sebebıyet verılmiyecek suret-e ırttı. 
tc havalandırılması, odalarda yatak ta-

Amerikalı çocuklar türk 
çocuklanna hediyeler 

gönderdiler 
tzmit,28 (Hususi) - Amerikalı ço

cukların Kızılay gençlik derneği umumi 
merkezi vasıtaaiyle türk çocuklarına 

göndcnniı oldukları hediyelerin bir 
kısmını ıehrimiz gençlik derneği tara
fından dUn aktam halkevi salonunda 
çocuklarımıza dağrtılmııtır. Çocukları

mrz bu güzel hediyelerden dolayı ame
rikalı kardeşlerine teşekkür mektubu 
yazmışlardır. (A.A.) 

kımlarının ve lavaboların daima temiz 
bulundurulması, tahta kurusu, bit, pi-
re ve emsalinin bulunmamasının ve lo
kantatsı bulunanların mutbaklarının 

ve sofra takımlarının temiz bulundu
rulmasının temini gibi gereken temiz
liğin ve konforun ikmal ettirilmesini 
ve s ıhi şeraite uygun olmıyan ve ıslahı 
kabil bulunmıyanların ve sıhi tekay
yüdlere itaat göstermiyenlerin hak
kında da kanun hükümlerinin tatbiki 
cihetine gidilme5inin teminini ve bu 

Yurd yavrularını umumi sinema 
filmlerinin ezici, yıpratıcı tesirlerin
den kurtarmak için yeni bir kanuna 
ihtiyaç vardır. Eski kanunlarda (ah
lak ve adaba münafi) filmler hak
kında hükümler varsa da bunun 
maksadı temin etmediği ve kontro
lun yalnız büyüklere göre yapıldığı 
ve çocuk ruhu, çocuk sıhati göz ö
nüne alınmadığı ve 2244 sayılı ka
nunda bunu temin edecek bir mad
de de buunmadığı meydandadır. 
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hususta yakından ve sıksı~ yapılacak 
teftiş neticelerinin peyderpey Veka
lete bildirilmesini ehemiyetle ve ta· 
mimen rica ederim.,. 

Kanuni teklif bu hususların temi
nine matuftur. Sinemacıların bana 
da gönderdikleri telgraf ta müşteri
lerinin yansından çoğunun çocuk
lar olduğu ifade olunmaktadır. Şu 
halde seçecekleri filmlerin çocuk 
noktai nazanna ve faydasına göre 
olmasını düşünmeleri kendi menfa· 
atleri icabıdır. Böyle filmlere analar, 
babalar çocuklannı kendi elleriyle 
seve seve götürürler. Sinemacıların 
istifadeleri de katmerli olur. Yurd 
yavruları da filmlerin tehlikeli te
sirlerinden kurtulmuş olurlar.,, 

İımirde (Ok (Ocuklu aileler 
İzmir, 28 (A.A.) - Şehrimiz Çocuk 

Esirgeme Kurumu şubesi tarafından 
çok çocuklu aileler için bir mOsabaka 
yapıl~ı~ ve altıdan fazla çocuğu olaf! 
lara hediyeler verilmiftir. 

Tan~imat ve pitoresk 
Dünkü Ulus>ta arkadaşım Yaşar 

Nabi'nin "Pitoresk., balrkrnda 1:ü
zel bir fıkrası vardı. Bu pitoresk 
kelimesi dolayısiyle yine "tanzi· 
mat,. a ve "tanzimat,, garpçzlığını 
temsil eden adamlara dokunmak is
tiyorum 

O devrin avrupalı kafasını tqı

yanlarından bir Kimi! Bey varmı.s. 
Bu zat, bir xün, beraberinde fran
sız sefarethanesinin birkaç kitibi 
olduğu halde, Boiaziçinde dolaşı
yormuş. Bir aralık ~ehrin ve•boia· 
zın güze11iiinl kastederek: 

- Quelle Pithagoresque ! demif. 

Fransız kitibler, Kimil Beyin ne 
demek istediiinl anlıyarak: 

- Pittoreaque demek istiyorsu

nuz galiba diye kelimeyi düzeltmi.t
Jer. 

Fransızcayı gayet iyi bildiğine 

hni olan Kimi/ Bey ıu cevabı ver
mlı ı 

- Pithagoresque ve Pittoreaque. 
ikisi de bir; ikisi de Synagogue 1 

Hikaye, burada bittiğine göre artık 
fransızlar bu son kelimeyi de Syno
nyme diye düzeltmeğe lüzum gör
melDİf olacaklar 1 • T. L 

Sandalım 1reliyor varda / 
Mizah muharriri Oaman Cemal 

Kaygılı, ilk önce "Kaygısız,, İoya
dmı almak İ8temİf, fakat bunun 
aynı mahallede bir bqluuı tara
fmcla.n almdıfmı öfrenince bunu 
"Kaygılı,~ ya çevirmiıti • 

Bu arkadq, IOll günlerde bu
brdıiı bir romanmı bana da gön -
derdi. Romanı daha okumadım, 
fakat İ8mİ müdbif : 

"Sandalım geliyor varda!" 
Eier bu mısram bir türkü güf

tesinden alındığını ve ikinci nutra
mm da ı 

"Bir yar aevdim pek hovarda,, 
Oldufunu bilmeaeydim, Omıan 

Cemal Kaygılınm böyle denizden 
bqlık aeçmekle Abidin Daver'in 
hakkmı yedifini iddia ederdim. 

Abidin Daver'in denizaltı, di
retnot, tayyare gemiai ve hatta 
tayyare ıibi motörlü vasıtalarla 

uirattıimı dütüniiraekı sandalı ~ö-

niil nzasile Kaygılrya bırakacafr
nı da umabiliriz; buda ayri ba
his l 

Renk ve boya konırolu 

Şehirde dolatll' ve yeni yapılan 
yapılan gözdea geçirirken içini
ze §Öyle bir arzu geliyor: 

Hükümet, yapıların plinmr, bi
çimini, arsumı kontrol altma al
dıiı gibi, binalann renklerini de 
kontrol etse ••• 

lıte kocaman bir apartunan ki 
arka cepheai çivit rene-ine boyan
llllfl .. ve tehrin uzaktan maozara
amı bozuyor 

itte bir batkuı ki yolun kena
rındadır ve bir kımıı kirli biaaini 
veren aohak bir renge boy&Dllllf, 
bu yetİ.§mİyonnUf gibi, bir de her 
katma aiyaha yakm birer enli ku
tak çekilmiıtir; bakanların içine 
kasvet veriyor. 

Gene 7ol kenarmd& bü,vk bir 

bina; bu binanm kendi rengi ile 
kulesinin rengi birbirinden ayn
dır. 

Küçük bir gezintiden böyle bir 
çok mi .. Uerle dönebilirsiniz. 

, Şehrin ummni manzaraamı bina
ların yalnız şekilleri değil; renk
leri de bozabiliyor. 

Çarpqma / 

Siyasi haberlerin üzerine konul • 
lllUf bir batlık: "Çekoslovakyada iki 
fikir ÇAl'PlflYOrf•• 

insan, bu cümleyi okuyunca için. 
den ıu tanenniyi geçiriyor: 

-Aman, sade fikirler çarpıısm ! 

Yakışık almıyan iaimler ! 

Büyük Çekmece ile Küçük Çek
mec arasmda devrilen bir kam
yon bir kitinin ölümüne aebeb ol
muttur. 

MeMle, mahkemeye intikal et
tiii için kaza h.akkmda fazla bir 
teY söyliyecek değiliz • 

Fakat kazanın vukua geldiii 
yerin ismine bir bakınız: Harami 
deresi ! 

Böyle eskiyi, kötüyü, asayiısiz
lik devirlerini hatırlatan isimleri 
defiıtirmek İçiD neden beıklİ70-
.. z 7 

Hava hafif yağı ıh ge(li 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

kapalı, öğleyin hafif yağışlı geçmiş

tir. En düşük ısı 8, en yüksek ısı da 13 
derecedir. Yurdun Ege ve Cenubi A
nadolu bölgelerinde hava bulutlu, 

Trakya bölgesiyle Orta Anadolu.nun 
garb taraflarında kapalı, diğer yerler
de yeryer yağışlıdır. Son yirmi dört 
saat içinde gene devam eden yağışla
rın karemetreye bıraktıkları su mik
darı Çorumda 27, Kırşchirde 25, Er
zincan da 17, Malatyada 12, Konya ve 
İspartada 10, Samsunda 7, Erzurumda 
6, Beyşehir ve Sıva.sta 4, diğer yağış 

gören birçok yerlerde 1-3 kilogram a
rasındadır. Yurddıa en düşük ısılar 1.z
mirde 10, Kırşehirde 8, Ulukışlada 7, 
Beyşehir, Eolu ve Kütahyada 6 dere
cedir. En yüksek ısılar da Kayseride 
15, Edirnede 17, İzmirde 18, Malatya
da 21, Adanada 23, Diyar.bakırda 26 de· 
reçedir., 
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DIŞ iCMAL ............................................ 
Dünkü ve bugünku 

(ek -Cermen munasebetleri 
Çekoslovakya, bugünkü Avrupa

!Un en büyük tehlike noktasıdır. Ve 
Avusturyanm Almanyaya ilhakm
dan sonra bu tehlike büsbütün art
lllJf hr. Bu tehlikeyi doğuran ihtili
fnı zahiri manzarası, Çekoalovakya
dak.i üç buçuk milyon almanm mu
ka.dd~atı hakkında Almanyanın 
gösterdiği alaka olmakla beraber, 
hakikatte bir taraftan Almanya, di
ier taraftan da Fransa ve Sovyet 
Rusya arasında bir mücadeleden i
barettir. Almanya, Avusturyayı or
ta.dan kaldırdıktan sonra orta Avru
Padaki hegemonyasını takviye et
nıek ve tarka doğru ilerlemek yo -
kanda Çekoslovakyayı engel olarak 
görmektedir. Eğer Çekoslovakya 
yalnız ol~ onu da ortadan kaldır
ınak büyük Almanya için bir mese
le değildir. Fakat Çekoslovakya, 
Fransaıun ve ııovyetlerin müttefiki
dir. Binaenaleyh Almanyanın naza
nnda, kendi.sini ıarktan ve garbdan 
çember içine almak istiyen bu i.ki 
devletin &leti vaziyetindedir. Eğer 
Çekoslovakyayı aovyet ve fransız 
ittifakından ayırarak kendi nüfuzu 
altına alacak oluraa, orta Avrupa 
hegemonyası tamamlamnl§ ve bin
netice aovyet - fraıuız cebhesi de 
zayıflamıt olur. 

Bu manevrayı çevirebilmek için 
almanlarm ellerinde bir vasıta var
dır: Çekoslovakyadaki alınanlar. 
Fıilhakıka Çekoslovakyada üç bu
çuk milyon kadar alman ekalliyeti 
vardır ki bunların bir kısmı, Nazi 
olduklarından Berlinin nüfuzu al
tında.dırlar. Nazi olmıyan zümreler 
geçenlere kadar Çekoslovakya hü
lriimeti ile it birliği yapmakta iaeJer 
de A vuıturyanm ilhakından ııonra 
bunlnr da hükümete kartı vaziyet 
almıılal"dır. 

Çekoslovakya hükümeti için yal
nız alman ekalliyeti değil, diğer 
ekalliyetler de öteden beri bir kay
gı olmuıtur. Harbı takib eden yıllar 

Japonlar 

Muvakkat • 
çın 

hükümetiyle 
anlaşacaklar 

Tokyo, 28 (A.A.) - İyi malfunat al
makta olan mahfiller, Çin.deki japon 
makamları ile Pekindeki muvakkat 
çin hükümeti arasında yakında bir an
laŞ:ma imza edileceğini tahmin etmek
tedir. Bu anlaşma, sene başında akte
dilmiş anlaşma ile evelce halledilmiş 
bulunan iktisadi meselelere müteallik 
olmıyacak, yalnız siyasi ve idari mese
leleri ve bilhassa yeni Pekin hüküme
tinin muhtelif servislerinde bulunan 
japon müşavir muavinlerinin salahi
yetleri meselesini halledecektir. 
Anlaşmanın mühim bir maddesi, §i

mali Çin ile Merkezi Çin arasında mü
nakalatın teessüsü anında merkezi Çi
ne şamil olacağını derpiş etmektedir. 

Bu keyfiyet, japon siyasetinin Çin
deki merkezinin Nankin olmayıp Pe
kin olmasını iltizam eden tezin mu
vaffakyetini göstermektedir. 

Macar nazi ıeflnln aile 
menıei araıhnhyor 

Budapeşte, 28 (A.A.) - Macar nazi
lerinin ıpcfi Salasainin menşei ne oldu
ğu hakkındaki münakaşalar devam et
mektedir. 

Salaaainin macar olmadığını ve is
minin Selosan olduğunu iddia eden 
çiftçi mebuslardan birinin bu iddia.aı
na cevab veren nazi mebus, ecdadının 
her zaman Salassi ismini taşımış ve 
macar ihtilal ordusunda avusturyalıla
ra karşı harb etmiş olduklarını gÖ6te
ren bir takım vesaik ibraz etmiştir. 

İngiliz - İtalyan anlaıması 

avam kamarasanda 
Londra, 28 (A.A.) - Avam kamara

sı, ingiliz - italyan anlaşması hakkın
da aabırsızlılda belclenen müzakerele
re pıuartesi CUnü--..ı.,..eaı..-. Ma.
l<lm olduiu üzere bu aınlapna meriye
te girmek isin parlamento tarafın.dan 
tasdik edilmek Uizımdır. 

Londra görüşmeleri dün başladı 

Askeri iş birliğinde 
anlaşmıya varıldı 

r emaslar müsaid bir hava 
İçinde ilerlemektedir 

Yukarda: BB. Daladiye ve Çemberlayn, Cl§ağula: B. Bone 
ve Lord Halilakı 

Londra, 28 (A.A.) - İngiliz - Franıız görüımeleri bugün mü
MLid bir havcı içinde bqlamııtır. 

Ha•u ajaneınm muh.:l>irine aöre bu eabah yapılmıt olan sö
rilf1Delerin meTZUunu evvela İtalya ile münaeebetler meeeleai tet
kil etmiıtir. 

Görüşmelere girişilmeden evvel B. 

içinde çek hükümetinin entemaayo
nal vaziyeti kuvvetli ve kOmfU}an
nm vaziyeti de zayıf iken, ekalli
yetler çok tazyik edilmiılerdir. Fa
kat aon seneler içinde çek hükümeti 
biraz da koaııularmm tazyiki altm
da ekalliyetleri tatmin etmek için 
milli birliği ile telif kabul eden her 
~J • ~ ... --1.+a,111'! Bilbe-a Avu., 
taryanm ifgiliDclen aıoara Ç-..Wo
T&kya ciddi tedbir almaya karar 
vennit görünüyor. Bqvekil Hodza.. 
nm bildirdiğine göre, hükümet e
kalliyetler için yeni bir statü hazır
lamaktadır. Geçen hafta da cum
hur rei.&i Benea, bir mnumi af ili.n 
ederek birçok aiyasi mahkUınlar ve 
bu arada binden fazla alman aer· 
best bırakılmııtır. Nazi almanları, 
Benq'in bu jeatine rağmen, çek hü
kümetinin hazırlamakta olduğu sta
tünün mahiyetini öğrenmeği bekle
meden ken<lilerini tatmin edebilecek 
asgari tartları dermeyan etmiı bu -
lunuyorlar. Geçen gün liderleri Hen 
layn, söylediği bir nutukta alman -
lar için "Çekoslovakya cumhuriyeti 
içinde muhtariyoti haiz bir alman 
idaresinin,, kurUlmaaını taleb etmiı· 
tir. Bu teklifin alman Nazi partisi 
ta.rafmdan da taavib edildiği, al
man gazetelerinin birkaç gÜnden 
beri yaptığı neşriyattan anlatılmak
tadır. Çekoalovakya hükümeti bu 

Amerikanın 1939 deniz inşaatı 
Çemberlayn fransız arkadaşlarına hoş 
geldiniz demiş ve fransız - ingiliz 
müzakerelerinin muvaffalı:iyetine ina
nı olduğunu söylemiştir. İngiliz na
zırı, İngiliz - İtalyan anlaşmasının ne 
gibi şartlar içinde müzakere ve imza 
edilmi§ olduğunu ve bu anlaşmadan 
istikbalde ne gibi neticeler beklemek
te olduklarını etrafiyle izah ve teşrih 
etmiştir. 

456 milyon dolar sarfiyle 
bir çok harb gemileri ve 

yeni üsler yaptırılacak 
Vaşington, 28 (A.A.) - Cumhur re-l göndererek ~ürü~ Ok~anusta~i den~z 

isi B. Ruzvelt, 1939 senesine aid bahri ve hava üsle.nnın ı?~reaı ve yenıden hır 
ye büdce&ini ta.svib etmiştir. Bu büdce, takrm üsler ihdası ıçın 28,7 51.~0~ dolar 
456.866.000 doları bulmakta olup bil- sarfını derpi§ eden kanun layihaııru 
hassa iki zırhlı, iki kruvazör, sekiz tor- tevdi etmesini istemiıtir. 

teklifi kabul ebnekte iki ehemi-
pido muhribi, altı denizaltı gemisi bir B. Vinson, daha evvelce bir proje 
mayin tarayıcı gemisi ve bir çok tali 
cüzütamların inşaat tezgahlarına ko
nulması için muktazi tahsisatı ihtiva 

yetli mahzur görmektedir: •• 
1 - Evvela teklifin tatbik kabılı· 

yeti olmadığı ileri sürülmektedir. 
Zira almanlar çekoalov&kyada top· 
lu bir halde bulunmıyorlar. Alman
lar, Çekoslovakyanm iki garb mm· 
takaaını teşkil eckn Bohamya ve 
Moraya içinde ve dağınık bir halde 

,bulunmaktadırlar. Binaenaleyh yal
nız alınanlara mahsus mmtaka ayı -
rarak oraya muhtariyet vermek 
nıümkün değildir. 

etmektedir. 
Büdce, iki zırhlı ile üç tayyare gemi· 

si, 43 torpido muhribi ve on altı deniz
altı gemisinin bitirilmesini de derpiı 
etmektedir. 

Bu büdce, ayan meclisi bahriye en
cümeninde müzakere edilmekte olan 
"bahri silahlanma'' projesinden müsta
kil olan büdcedir. 

Yeni üsler de yapılacak 
Bahriye nazırı B. Svanson, demok

rat mebuslardan Vinsona bir mektub 
2 - ikinci bir sebeb de ayrılacak 

olan böyle muhtar bir mmtakanm, 
büyiik Almanyaya ilhakı korkuau · 
dur. Tarihin garib cilvesidir ki, A · 
vusturya idaresi altında iken çekle- da yatadıkları üç buçuk milyon al -
rin de istediği ıey, bugÜn almanla - man da bu hududlar İçine almmıt • 
rm istediği ıeyin aynı idi. O zaman- tır. Şimdi almanlar, çeklerin 1848 
ki Avusturya hükümetini, çek milli den sonra kendilerinden iatedikleri 
emellerini tatmin etm_kten alrko • imtiyazı istiyorla~- .. Çe~l~r ~.• 0 z~
yan düşünce de bugünkü Prag hü • manki Viyana hükumetını böyle b.?" 
kümetini korkutan tehlike idi. konseıiyon yapmaktan alıkoyan du-

Malumdur ki Avusturya impara- ,ünce ne ise, aynı mülihaza ~e al
torluğunun tebeaları arasında bulu- manların teklifini kabul edemıyor • 
ııan çekler istiklal uğrundaki mü- )ar. Garibdir ki o zaman A~ury~
cadelclerinin ilk merhalesi olmak nm idareai altındaki alav mılletlen
iizere idari muhtariyet i.&temiılerdi. nin müdafii Franaa ve Çarlık Rmya
Ve 1867 s nesinde Macaristana muh sı idi. Bu iki büyük devleti~ard~
tariyet veren Fransova Jojef buna mile istiklaline kaVU§an çek ~a .: 
nıüt mayildi. Fakat çekler mühim lann Almanyaya kartı bugunku 
bir noktada m"lcarlara benzemiyor- yarduncıları da Sovyet Rusya ve 
lardı. Slav olduklanndan pan sla· Franaadır. O zamanm Ruayası ~rr: 
viatlerin tuiri altma girecekleı-i dü- bi.atanı korumakta barba kadar ilen 
§Ünülerek, kendilerinden macarla • gitmİ§tİ. Acaba bugünün Fran~ ve 
ra verilen imtiyaz esirgendi. Rusyaıı da Çekoslovakyayı muda-

Bugün çekler kurtulmuılar ve 

1 

f aada bu derece ileri gidecekler 
harbdan sonra çek devletinin hudu- mi? 
du çizilirken, vaktile adareleri altm- A. Ş. ESMER 

tevdi etmit idi. ve bu proje, Midvay, 
Havay ve Hodiyak adalarında üsler 
ihdası için masarif ihtiyarına mezuni

yet veriyordu. 
lnpsı derpiı edilen yeni üssühare

keler, Vqington muahedenamesinin 
tahkimini menetmiı olduğu nuntaka 
dahilinde bulunmaktadır. 

Yeni Vinson kanun lAyihası, Bay 
Svanson tarafından, taleb edilen kre
dilerin verilmesin~ matuftur • 

Kodreanu aslen 

romen değilmiş 

Bükreş, 28 (A.A.) - Maarif nezare
ti, B. Komeliyüs Kodrea.n.unun daima 
gizlemeye çalışmış olduğu şerecesini 

neşretmiftir: 

Baıbaeı, 1902 senesine kadar tvon 
Zilinskt adını tafıyan bir adam olup 
menıci islav - macar ve polonyalı idi. 
Annesi ,tamamiyle alman idi. 

Bu ~erenin neşredilmesi, B. Kod
rea.nunun muhalifleriyle yapılmakta 
olan w:un münakafal.ara nihayet ver
mektedir. 

Geçenlerde tevkif edilmit olan yilz 
elli kadar demir muhafızlar rüeaası, 

bir sene müddetle Eflakda Tismana 
manastırlarında veyahut Bukovina, 
Dragomirnada mecburi ıureıte ikamet 
edeceklerdir. 

B. Daladiye, bu anlaşmanın akdin
den dolayı B. Çemberlayn'ı Fransa 
hükümeti namına tebrik etmiştir. 

İngiliz kamoyuna göre bu diploma
tik vesika, İngiliz siyasetinin esasını 
teşkil etmekte devam eden Avrupada 
umumi huzur ve sükuna doğru yeni 
bir merhaleyi göstermektedir. Buna 
ittirak etmek için B. Musolini tara -
fından kabul edilmiş olması halinde 
ingiliz - İtalyan müzakerelerine itti
rake hazır bulunduğunu beyan etmiı 
olan Fransa, Roma ile normal müna
sebetler tesis etmek maksadiyle ingi
liz - italyan anlaşması akdedilir edil
mez müzakerelere girişmiştir. 

Daladiye sörüımelerin 
neticelerini anlatıyor 

B. Datadiye, görüşmeler sonunda 
Havas muhabirine verdiği beyanatta 
müzakerat hakkında hiç bir tafsilat 
vermemeyi teahhüd etmiş olduğunu, 
bununla beraber, bugün görüşülen 
bütün meseleler üzerinde anlaşmaya 
varıldığını temin edebileceğini bil
dirmiştir. 

B. Bonne ise, bugün, İtalya ile ya
pılan İngiliz ve İtalyan görüşmeleri
nin Habeşistan meselesinin, İspanya
dalı:i gönüllülerin geri çekilmesi işi
nin ve İngiliz - fransız askeri işbirli
ği meselesinin görüşülmüş olduğunu 
tasrih etmiştir. 

Bugün öğleden sonraki görüşmeler
den sonra, salihiycotli mahfiller, her 
hangi bir tafsilat vermekten imtina 
etmiılerdir. 

Royterin bildirdiğine göre, evvelce 
bugün görüşülmesi kararlaştırılmış o
lan Çekoslovakya meselesi yarına bı -
rakılmıttır. 

Aakeri i§birliğinde anlaşmaya 
varıldı 

fngiliz ve franaız askeri kuvvetle 
rinin ifbirliği meaeleainde tam bir 
anlatmaya vanlmqtır 

Fransız nazırları, ingiliz - İtalyan 
anlaımasının vücuda getirilmiı olma -
ımdao dolayı memnıuni~lerioi • 

Ad anada 

Bir lise talebesi 
muallim ini 

bıçakla yaraladı 
Adana, 28 (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Bu sabah Adana lise
sinde bir yaralama. hadiaeai olmuştur. 
Bütün Adanayı müteessir eden bu çir
kin vakanm tafsilatı şudur : 

Birinci or:ta okul kimya muallimi 
yedinci sınıfta ders verirken bu sınıf 
talebesinden 77 numaralı Nejad Soyer 
dershaneye girmit ve bıçakla Bayan 
muallimin üstüne yürümüştür. llk bı
çak darbeleri muallimin kaburgalarına 
rastlamııtır. Hadisenin sebebi, Neja -
dm geçen sene kimya muallimi tara -
fından sınıftan döndürülmüş olması, 
bu sene de aynı dersten kırık not al
maadır. Muallim ağır yaralı olaralı: 
hastahaneye kaldırılmış, suçlu derhal 
yakalanmıştır. 

Adliye koridorunda Nejad büyük 
bir küstahlkla yaptığını şöyle anlatı -
yordu : 

"-Ne çare öldüremedim. Sınıfta 

yere yuvarlandığı zaman üzerine o
turdum. Gırtlağına yapışrnıttım. İkin
ci defa bıçaklıyacağun zaman arkadaş 
lar ve müdür ellerimi tuttular.,, 

Bu sözleri <Söylerken küstah talebe 
hiç vicdan azabı duymuyor ve tabii gö
rünüyordu. Yüzünde yaptığından piş· 
man olmıyan bir hal vardı. 

XTiran - Nikah törenınden sonra, 
Kıral sarayında muazzam bir ziyafet ve 
rilmiştir. Ziyafetten sonra kıral ve kıra
liçe Draç'a hareket etmişlerdir. Balayı 
ru orada geçireceklerdir. 

XYatington - B. Ford'la oğlu Bay 
Ruzveltle birlikte öğle yemeği yemiş
lerdir. Yemekte iş adamlariyle hükü
metin işbirliği yapması konuşulmuş
tur. 

X Belaırad - Kıral naibinin bir be
yannamesi ile Saray-Bo.sna yüksek is
lim mahkemesi reiai B. Fehim Sipahi 
Yugoelavyadaki islim cemaatı reisliği
ne tayin edilmigtir . 

X Londra- Kıraliçenin annesi Kon
tes Stratamor ağır hastadır. 

X V qington - Amerikanın Meksi
kadaki elçisi, Meksikanın Amerika mah 
süllerinden aldığı resmi indirdiğini bil
dirmiftir. 

X Loadra - Şeker konfer.ansı toplan 
nqtır. Konferans her memlekete ay
nlmlf olan kontenjanlar mc.clesini gö
rilftD(l§tür. 

X Berlin - İsveç imalı İaveç elçili
ğinde bir ziyafet vermiştir. Ziyafette 
BB. Göring ve Ribbentrop da hazır bu
lunmuılardır. Kırahn seyahati hususi
dir. 

XRoma, - Resmi gazete İtalya ile 
Amerika arasında muvakkat tesviye 
suretini tasvib eden kararnameyi neş
retmiştir. 

etmişler ve Roma ile Paris arasında 
başlıyan müzalı:ereler halı:kında malQ • 
mat vermişlerdir. Habeşistan mesele -
sinde, ingiliz ve fransız nazırları 9 • 
mayısta toplanacak olan milletler ce -
miyeti konseyine müracata karar ver
mişlerdir. 

Pres .~sosyasyon'un bildirdiğine gö 
re, bugun, Pragdan bazı mütemmim 
haberler ve malOmat alınmıştır. Mü
zakereler esnasında bu malfunattan da 
istifade edilmek istenmesi üzerine, 
Çekoslovakya meselesinin müzakeresi 
yarma bırakılmııtır. Yarın görüşüle
cek meseleler arasında frangın istik_ 
rari, İsviçrenin bitaraflığı ve uzak 
şark meseleleri de vardır. 

Fransız ruızırları kıral 
taraf ndan kabul edildiler 

BB. Daladiye ve Bonne, öğleden 
sonra Vindsor şatosuna giderek kıra} 
tarafşndan kabul edilmişlerdir. Kıral 
fransız nazırlarını akşam yemeğine a _ 
hkoymuş ve davetliler arasında Lord 
Halifaks ile B. Korbon da bulunmuş. 
tur. B~ D~ladiye ve Bonne geceyi şa
toda mısafır olarak geçireceklerdir. 

Fransız lıeyctinin bir tekzibi 
Londra, 28 (A.A.) Fransız murah -

has heyeti, Fransa hükümetinin kam. 
biyo garantisi ile bir istikraz akdet
mek tasavvurunda olduğuna dair olan 
şayiaları tekzib etmektedir. 

Framız komüniıt partisi 
ne diiıünüyor? 

Paris, 28 (A.A.) - Fransız komü
nist fırkasının matbuat bürosu, neş
retmiş olduğu bir tebliğde ezcümle 
şöyle demektedir: 

"Siyasi büro, her feyden CVTel Lon· 
dra görtipneleri ile mefgUl olmuttur. 
Sulhun muhafazası ve Avrupanın is
tikbali geniş mikyasta bu görüşmele
re bağlıdır. 

Siyasi büro, müteakiben cumhuri
yetçi İspanyanın kurban gitmekte ol
duğu ''ademi müdahale siyaseti,, de
nilen caniyane aiyaacti takbih etmiJ
m._ 

! 
................................................ ~ 
TÜRKiYE BASINli ................................................ ....: 

Yurdumuzda 

son sömürge 
TAN'da B. Ahmed Emin Yalman 

''Yurdwnuzda M>n sömürge,, başlığı 
altmda yazdığı başmakalede lstan
bul elektrik şirketinin vaziyetini sö -
mürgecilik kelimesile vasıfland~ 
makta ve ezcümle tunları SÖylemek
tedir : · 

"Elektrik ıirketine kar§ı olan 
haklı infiallerimiz §U acbeble~den 
ileri geliyor: Bu şirket, senelerden 
beri kendi sahasına bir sömürge gÖ

zile bakmaya cüret etmİ§tİr. Emni -
yetimizi çiğnemiştir. Yalnız Almanya 
bakmıttır. Bunun mukabilinde ken
di teahhüdlerinin en ibtidai icabla
rmı yerine getirmem~tir, Fenni in
kar ctmittir. Eline geçen paralan 
kar adı altmda harice kaçınnak ar
:zusile tebekeyi bir düzüye yiikle
ml§, en esaslı emniyet tertibatını ih
mal etmiş, ihtiyata hiç bir pay ayır
mamıştır. 

Her aene harice kaçırılan üç mil -
yon lira ve maskeli pilde masraf 
diye gösterilen bir milyon lira; ha
kikatte aafi bir kiır olmaktan uzak· 
tır. Vazifeleri yapmamak, §arina
meye uygun cereyan vermemek, te -
aisab yenilememek, fennin hamule. 
ye ve emniyete aid icablarmı yap
mamak, emniyeti ihmal etmek, halk 
tan fuzuli paralar almak suretile 
sömürülmÜf paralardı. 

Yedi, sekiz yüz bin nüfuslu bir 
tehir, elektrik kuvvetini bir tek fab
rikadan alıyor. Fazla hamule, öm
rünü doldurmU§ tesisat, emniyetin 
ihmali bakanından her gün büyiik 
servis inkıtaları tehlikesi vardır. 

lstanbul prketinin 31 ilk tefrİD 
1931 tarihinde Brüksel merkezine 
yazdığı bir mektubda çıplak itiraf
lara tesadüf edilmektedir. Bu mek -
tubda fÖyle deniliyor ı 

"Hiç ihtiyatunız yok. Emniyetaiz 
vasıtalarla çalışıyoruz. Şehrin muh· 
taç olduğu 33 milyon volt dan dan -
na temin ediliyor. Eski takımlardan 
biri dursa veya bozulsa, yenilerden 
biri muvakkat bir mzaya uğrasa u
zun bir aervis inkıtaı olabilir. Bunun 
vahim neticelerini göz önüne getiıı
meğe bile cesaret edemi.yoruz. O za
man cidden feci bir vaZ1yete düte
riz. Şimdiye kadar bunmı olmamam 
bir tali eaeridir~ 

Bütün bir §ehrin hay:tmm talie 
bağlı olduğunu 1931 eeoesinde iti
raf eden fiıicet, o czamndan beri '.Va

ziyeti ....... çal ..... cmdw? Ha,,... 
bir teY yapmamıfbr. Para sarfet
mekten hep kaçmq, hep hakikati 
gizlemeğe çalı§llllftır. Sömürge zih
niyetine amısıkı sarılmqtır. Aynı 

belçikalı fİrketin diğer memleket
lerde iflettiği elektrik tesisatında 
yüz kilometreye bir inkıta diifüyor. 
Memleketimizdeki inkıta niSbeti 
bundan 22 miali fazladlT.n 

SiY ASET DONY ASINDAKl 
BUYUK TEBEDDÜL 

CUMHURlYET'te B. Yumu Na
di yazıyor: 

''Avrupanm aklı lbaıma ge)m{k 
için Almanyanm Avusturyayı topauz 
tüfeksiz, adeta sessiz sadasız kendi
sine ilhak etmeai lazım geldi. Gerçi 
bu it eninde sonunda bu fili neti· 

ceye varacak bir ifdi ama varaıtan 
varrıa fark vardır. Macerada İtalya
nın bile ıaımıcı bir sürprize uğra

mı§ olduğunu söylemek, hadisenin 
ehemiyet ve vahametini göstenneğe 
yetmelidir. balyaya Habeıistan fü

tuhatını sağlayan Berlin - Roma 
mihveri Almanyaya dünyayı yeni
den oynatacak bir manivela vazife -
aini gördü, ve Avmturya itinin ar

kumda büyiik yeni bir dünya har -
bmın kara çehresi ak ditlerile sm&.
tı. Bu korkunç ihtimalin tahakkuku 
ltalyaya yalnız tehlikeler getirebi -
lirdi. Onun için vaziyetin süratle ı .. 
labı bir zaruret oldu Müsbet netice
ye varan İngiliz - İtalyan müzakere
lerinden sonra fransız - İtalyan an
laşmasının konuşulmasına batlan
magınm sebebi buradadır. 

Ve biz zannediyoruz ki fransız -
İtalyan anlatması İngiliz - İtalyan 
anla§masından da.ha kolay olacak -
tır. Çünkü fransız - İtalyan anla§IDA
sı, hemen hemen İngiliz - İtalyan 
anlapnasının dokunduğu aynı me
seleler Üzerinde olacaktır ve İtalya -
nm İngiltereyi memnun eden muva· 
fakatlerini artık Fransaya karıı de
ğittirmeaine scbcb ve ihtimal yok
tur.,, 

Deniz lisesini bitirenlcre 
(liplomaları vcrilyor 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Heybe
lideki deniz lisesini bu sene bitiren genç 
lere mayısın ikinci günü törenle diplo
maları verilecek, deniz harb okuluna 
da aynı gün törenle sancak verilecek
tir. 
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/ Hayat ve lede: 

itirafların ve üzerine suç 
almaların psikolojisi 

Delilik dolayısiyle üzerine suç alanlan: 

olduğu gibi, kışı hapishanede geçirmek 

vardır itirafta • • 
ıçın bulunan auçlularJa 

,arap içtikten &0nra uzun uzadıya iti-

29 - 4 - 1938 

ı __ R A......_D_Y_o_.1 
Ankara: 

Üğle Neşriyatı: 
12.30 Karışık plak 

neıriyatı - 12.50 Pllk: Turk musikisi ve 
halk ıarkıları - 13.15 Dahili ve harici ha
berler - 17.30 Halkevinden naklen inkılib 
dersi (Hikmet Bayur). 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Kanşık plik 
neşriyatı - 19.15 Türk musikisi ve halle 
şarkılara (Hikmet Rıza ve arkada!ilan) -
20.00 Saat ayarı ve arabça neşriyat - 20.15 
Türk musikiıi ve halk şarkıları (Cemal Ka
mil, İstanbul radyosu okuyucularından) -
21.00 Konferans: Çocuklarda hastalıklara 
karşı muafiyet (Dr. Sami Ulus) - 21.15 ke
man solo: Doğan Çaveş. (Piyanoda Mar
sel Bi) - 21.35 Saksofon solo (Nihat E
senrin) - 22.00 Ajans haberleri - 22.15 
Yarınki prorram. 

Bütün civar araziye ha.kim ağaç
lık, çalılık ve fondalıklarla örtülü 
Kocaçimenin Üzerinden düpnanm 
harekat mmtakası ve ihraç yerleri 
görülüyor: Onde ve aıağılarda sivri 
tepeler, dik yarlar, birbİ?'.inden ay
rılnut kesik arazi parç•ları, bu ara
zi parçasmm arkasında sayısız ge
mi ve kayıklarla dolu bir sahil. Bun
lar henüz Kocaç.imene çıkmıf olan 
türk taburlarının ve biricik batarya
nın farkında değil, gemi ateıleri he
nüz baılamanuı. Fakat ilk kıtalann 
yani ikinci taburun bölükleri yayılıp i
leri ablınca dütman tarafından tiddetli 
bir piyade ateti baflıyor. Bizzat on 
dokuzuncu fırkanın genç kumanda
nı bu ateıin en tiddetli yerindedir. 
Kumandandan emir telakki etmek 
Üzere karıısına giden zat ihtisasla
rını §Öyle anlatıyor: 

Geçmişteki hukuk devrinde itiraf, 
delillerin ~ı idi; fakat psikolojik 
araştırmalar neticeeinde, eskiden iti
raf diye kabul edilen bazı suçların 
sahte oldukları anlaşılmıştır. Çok de
fa, sorgu yahud muhakeme esnasında 
Aşilos'un "hatıranın istirabları" adı

nı verdiği bir his neticesinde itiraflar 
pasif olmaktadırlar. 

rafta bulunmUftur. İstanbul : 
Münihteki artist faciasında zanlı 

Analartalarda Küçük Kemikliburnu 

Cephe geri.inde bir top mevzii 

Bundan başka, "hakiki pişmanlık 
insanın sükununu bozduğu için" 
(Lipmon) samimi olarak hissettiği 
pişmanlık duyıgusiyle kefaret peşinde 
olan suçlular da az değildir. İtirafın 
türlü saikleri vardır. 

Bir cinayet davasında bir kundura
cı çekici ve bir çivi ile açılan ceriha 
eksperler tarafından isbat edilince, 
o ane kadar inkarında ısrar eden zan
lı, sırf bu eksper raporuna isyanını 
göstermek maksadiyle cinayeti bir 
balta ile işlediğini itiraf etmiştir. 

olan bir bayanın, şa.hidlerin ifadeleri 
lehinde olduğu halde kendini suçlu 
göstermek için her çareye baş vurup 
cinayeti itiraf etmesi herkesin hay
rete düşürmüştü. Bıu kız, itirafının 

mukabili ölüm olduğunu biliyordu. 
Kendini adalete terkederek isteye is
teye ölen yalnız bu kız değildir. 

Bir klinikte psikiatrik, cezayı istil
zam eden bir vakayı bütün tafsilatiy
le anlatarak kendini suçlu yapan bir 
kız bile görülmüştür. Yapılan araştır
malar neticesinde söylediği şeylerin 
hepsinin yalan olduğu anlaşılınca, 
kız, hayattan bıktığından ve kendi
ni öldürmeğe de cesaret edemediğin
den, mahkum olup celladın eliyle öle
bilmek için bütün söylediklerini uy
durmuş olduğunu itiraf etmiştir. 

Öğle Neşriyatı: P 
12.30 lakta tiirk 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.0S Çocuk 
bayram ve haftası münasebetiyle Çocuk E
sirreme kurumu namına Kadıköy halke'\l.İ. 
koro heyeti - 13.30 - 14 Muhtelif pli.k neş. 
riyatı. 

Akşam Neşriyatı: 17.00 lnkıllb ta

rihi deni: Üniversiteden naklen Receb Pe-
ker tarafından - 18.30 Çocuk bayramı ve 
haftası münasebetiyle çocuk esirgeme ku
rumu namına konferans: Doktor Şükrü Ha
zım (Çocuklarda sinir hıfzı sihhası) - 18.45 
Beyoğlu halkevi gösterit kolu tarafından 
bir temsil - 19.15 Çocuk terbiyesi Ali Ka
mil Akyüz - 19.55 Borsa haberleri - 20.00 
Muzaffer İlkar ve arkadaşları tarafından 
türk musikisi ve halk şarkılan - 20.45 Ha
va raporu - 20.48 Ömer Rıza tarafından a
rabça söylev - 21.00 Nihal ve arkadaşları 
tarafından türk musikisi ve halk şarkıları 
(Saat ayarı) - 21.45 ORKESTRA : 1 • 
Voldtoyfel: Espana vals. 2 - Brahms: Danı 
honruaz. 3 - Driro: La fore anşantc. 4 -
Transla tör: Hohzaytzuk in lilipüd - 22.15 
Ajans haberleri - 22.30 Plakla sololar, o
pera ve operet parçaları - 22.SO - 23 Son 
haberler ve ertesi günün programı. 

"- Piyade at91i adam akıllı tid
detli. Fakat kwnandan ayakta ve 
dürbünle ileriyi seyrediyor. Dii4man 
mesafesi de nihayet 200 metre var 
yok. Muharebe bqlamadan evel he
men her gün tatbikat yaptığımızı 
aöylemiıtim. Bu tatbikatlarda böyle 
piyade ateıi yakından geldiği za
man emir telakkisi de tabii diz çÖ· 
kerde ve hatti. İcab ediyorsa yere 
yatarak yapılırdı. Biz bunu hiç a
let yokken ve düşman mefruz iken 
kemali ciddiyetle hep böyle yapardık. 
Ve bizzat fırka kumandanı da bu
nu bize böyle öğretmi~ti. 

yüksek noktalarına çevriliyor ve fi- Tüm komutanı bu raporu geri<le
lonun ateıi bütün tiddetiyle kendi- ki kurmay batkanı (erkanıharb r:
s~i g~teren kıtalar Üzerinde teka- isi) vaaıtasiyle kolorduya gönderir 
Mıf edıyor. Fakat bu ate~ maddi za- ken tümeninin geride kalmış kısım
rar~an .~iy-:de bida.)ett~ kuvveima- larmı da yeni vaziyete göre cephe· 
~evıye uzennde tesır cdıyor. Çok a- ye yanaıtırıyordu. Verdiği ~mirde 
gır çap, çok fazla adette top ateıi al- hulaaatan "izzettin bey (halen or
tına yeni girenleri biraz Ül'peı-tiyor. du müfettiıi Orgeneral) 72 inci alay 
Kıtalar evela taretlerde çakan tim- Maltepeye takarrüb etmesin sıh
tekleri görüyorlar, sonra da yanla· biye bölüğü Kocader •ye get."in 77' 
rmda yÜk~len .~oca sütunları. Fa- inci alay Kocadere prkma taka.'.rüp 
kat kısa bır muddet sonra bunlara et&İn ve bu raporu üçüncü kolordu 
alıfıyorlar. Zaten piyade hatlarmm kumandanma veriniz" diyordu. 
biribirlerine yakın olduğu yerlerde 57 inci alayı n bu arslanca ileri 
bunlaz:m tH~ de görül~üyor. Da- atılıtının muhtelif noktalardan gö
ha dogruau dıqnum kendı ha•larm- rünüşünü f(>ylece teabit edebildim: 
d~ aldığı iJ:aret14:"le b~~ .da~a Bu alaym ihtiyat taburunu teıkil 
~enlere te~~ih edıyor. ~ı~ımkılerm eden üçüncü tabur dokuzuncu bö
ıae zaten dUflDAnm ı>etmı brraktıir ilikten asteğmen Hüsnü taamızun 
yok. tık yayılma 'Ye aÇllmanm iize- geriden görünüıünü §Öyle anlatıyor: 
rinclen çok bir waman •~em.itti ki "Bizim tabur en geride bulunduiu 
d~.mn ~ hdı.n bu pddetli 'Ye için öndeki iki taburla hatbbalaya va
k ... f ılerley1t ~a tutunamı- sıl olduğu vakit biz henüz a.p.iılar
Y.acağmı anlıyor. Oncu kıtal an tak- da idik. yukarıda tüf enk sesleri 
rıben saat dokuz buçukta müu.de- baılar baılamaz iki taburun birer 
meye tuh19an 19 dok~ frka yelpaze gibi sağa ve aola açıldığmı 
kumandanı saat 10 dakika 24 de gördük. Tam hattıbala üzerinde ol
kolordu kumandanına fU raporu duklan için havaya mürtesem dü
yazıyor: şen bu taburlar tıpkı bir talimhane 

Sorgu hakimi tarafından tevkifine 
lüzum görülen bir zanlı, tevkifhane
de bulunan diğer bir mevkufun, tel
graf direklerinden birinde yapılan bir 
tamiri idam sehpası kurulması diye 
izah etmesi üzerin.e suçunu itiraf et
miş, fakat telgraf direğindeki tami
rin böyle bir şeyle alakası olmadığını 
anlar anlamaz, sözünü geri almıştır. 

Kendine suç yüklemenin saikleri 
aras·nda cinnet nisbeti çok ehemi
yetli bir yer almaktadır. Böyle bir 
ruh haleti ile yaşayan hastalar, her 
şeyi kendi şahıslariyle münasebeti Avrupa : 

Fakat hakiki ateı altına girince it 
Cfeğipnifti. Şimdi bu tiddetli piyade 
ateıi altında kumandan dürbi.niyle 
biraz öndeki harb sahnelerini ve
ya gerideki düpan kuvvetlerini a
rattırıyor, göze batan elbisesiyle a
yakta duruyordu. Ben de tabiatiyle 
ayni tekilde karıısmda durdum, e
lim kabalağımın ön kenarmda biti
fik emir telakki edeceğim. 

Bu müthit ateı altmda dahi meta
netinden ve hatta neıesinden ve 
nüktesinden hiç bir teY kaybetme
yen kum.andan biraz mütebessim ve 
fakat ciddi bir eda ile aordu. 

- Size atet altmda emir teli.kki· 
ain.i biz böyle mi öğretmiftik? Neye 
eliz çökmüyoraun veya yere yatmı

:JOl'SWl 7 
- Beyim zatıilinizi bu vaziyette 

41im dik görür:ken ben nasıl yere ya
tarım. 

ii.A-A .... • n•11111111 meydanında imişler gibi mtıntazam 
U\mul ve talimnameye uygun hareket et-

Düflllalllll karaya çıkannq buhan tikleri görülüyordu. 

- Gördünüz mü bak, nazariye ile 
tatbikat her vakıt birbirine uymu
yor. (eliyle düşmana doğru bir kek
lik •Üratiyle aıçrayıp giden mehmet
leri gÖ&terek) bu aralanlardan böy
le göz kırpmadan ateşe atıl.malan 

istenirken inaan kendi canını saklamak duğu piyadeai Arıbumu ile Kabate
için ta,lann arkasına gizlenemiyor. pe arumda bir buçuk kilometre ka

(Sonu var) 

Tecrübeli caniler, sadece cezalarını 
hafifletmek ve "tekrar faaliyete geçe
bilmek" için itirafta bulunmaktadır
lar. Ruhi tesir altında yapılan itiraf
lar da az değildir; bu gibi itiraflar, 
ekseriya ölünün yatağı başında ve ya
hud da suçun işlenmiş olduğu yerde 
vaki olmaktadır. 

Çiftliğin birinde bir hırsızlık mey
dana çıkarılmıştı. Hırsızın kim oldu
ğu anlaşılamayınca, çiftlik sahibi bir 
akşam bütün adamlarını bir masa ba
tına toplryarak, hepsine kafalarını 

masanın altına 90kmalarmı emrettik
ten sonra kendi de başını masa altına 
sokmuJ-

"Hepiniz başınızı masa altına sok
tunuz mu?" diye sormuş; hep bir a
ğızdan "evet" cevabını almıştır. Bu
nun üzerine, "hırsızın da kafası masa 
altında mi?" diye sorunca, çalınan 

şeyler evinde çıkan ahır uşağı ihtiyar
sız olarak "evet" cevabını vermittir. 
Sırf bir sigara içebilmek için itirafta 
bulunan suçlular vardır. Sahte yüz
başı fon Köpenik, kunduracı Voigt, 

görürler; hususiyle büyük bir tesir 
uyandıran hidiselerde bu münasebet 
daha kuvvetli bir surette hissederler. 
Bu gibiler cinayetlere dair yazılar o
kuyunca veya hikayesini dinleyince, 
bu cinayeti kendileri itlcmiş kanaati
ni hasıl ederek, bu cinnetle kendi a
leyhlerinde ihbarda bulunmaktadır
lar. Ve ekseriya bu iddialarmda çok 
inadcıdırlar. 

Kendi üzerine suç almaların hepsi 

de hastalık nevinden değildir. Kendi

ne suç yükleyenlerin bazıları, tevkif

haneye sevkedilerek, kı'ın ba'larını 

bir yere sokup, tahkikat sürdüğü 

müddetçe iafelerini temin etmek ga
yesiyle de hareket etmektedirler. 

Gene ı~lularm bazıları, cürmün it
lcndigi yerde sorguya çc.ıaımeıc: ıçın 

kendi aleyhlerinde ihbarda bulunmak
tadırlar; bunlar, curum yerlerini 

mümkün mertebe hapishaneden uzak 

bir yer olarak göstermektedir; mak

sadları, gidip gelirken kaçmak fırsa

tını hazırlamaktır. 

Ancak, büyük bir suçu gizlemek 

için, kendi aleyhlerinde küçük bir 

suç ihbar edenler de az değildir. Bir 

Eıkil öğrendiklerimizi saklayalım, dar bir cephedeki sırtlan itgal et- ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ çok defa t<:kerrür eden suçları dola-
Hazer zamanına çıkarsak o vakıt mittir. 27 inci alay düpnanı tark - · ı k'' k 1 y 

kurtun gelmeyen yerlerde gene top- cephesinde aeıkiz yÜz metre meaafe- = Yazan: Alexiı Tolıtoi No: 73 = yısıy e ure cezasma çarpı acagını 
raklara yatarak saklanırız. Sonra de itgal ediyor. Diifmanm tamamen E § hisseden bir hıraız, bir sirkat, kun-
derhal sözün gidifini d'eğiıtirerek sol cenahmda altı yüz metTe meaa- E E dakçılık ve bir de adam öldürmek su-
taarruz istikametini, hedefin yanla- feden taarruza baıladan. Yalnız pi- : : çunu işlediğini söylemiştir; bu hırsız, 
rmı, irtibat almacak yerleri göstet"- yadeden ibaret olan düpn.am bir a- : : zindana girmekten ise ölmeği tercih 
di ve derhal harekete geçmemızı lay tahmin ediyorum. Muharebe de- E E 1 etmiştir. . 
bildirdi. vam ediyor. Bir sat kadar ateı mu- - : j Tamamiyle şeref ve namus kaygı-

ilk sıralarda alayın gemi atqle- harebesinden sonra dÜ§manm 261 : : siyl<: kendini suçlu gösterenler de 

Ol'EkA VE OPERETLER: 10.30 Moe
kova - 19.4-0 Viyana - 20 London - Rec
yonal - 20.10 Hamburg - 20.50 Budape§te 
-21 Milano. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN
FONİK KONSERLER: 14.5 Lüksemburc 
- 17 Berlin - 20 Moskova, Brüksel -
20.15 Stuttgart - 21 Roma. 

ODA MUSİKİSİ: 17 Paris - 18 Stutt
rart, Viyana - 19.10 Bükreıı - 20.30 Pa
riı - Eyfel kulesi - 21.45 Droytviç - 22.5 
Lüksemburg. 

SOLO KONSERLERİ: 14.15 Stokholm 
- 15.15 London - Recyonal - 15.30 Bres
lav - 15 Frankfurt - 15.25 Hamburc -
17.30 Budapeşte - 18.10 Hamburg - 18.25 
Kolonya - 19.30 London - Recyonal - 20 
Monte Ceneri - 22.30 Laypzig. 
NEFESLİ SAZLAR (Marfi v. s.): 6.30 

Könipberc - 12 Fraıikfurt - 12.35 Prai 
- 23 Tuluz. 

ORG KONSERi.ERİ VF. _ıco12n1.A:O· 
~~ u&vy,.&._,-- .ıwz;'wh.o\.uıuatg- ıı:s.ıu-ısu-

dapeşte - 20 Kolonya - 21.35 Stokholm 
HAFİF MÜZİK: 12 Hamburg, Laypzic 

- 14 Laypzic - 14.15 Berlin - 17.15 Viya
na - 18 Berlin - 19.10 Keza, Frankfurt. 
Kolonya. 

HALK MUSİKİSİ: 10.30 Viyana - 18.35 
Post Parizyen - 19.30 Moskova. 

DANS MÜZİGİ: 22.10 Brüksel - 22.25 
London - Recyonal, Poznan, Roma, Vilna 
- 23 Krakovi, Lüksemburc - 23.5 Mosko
va - 23 Floransa - 23.20 Droytviç. 

İlk mekteb muallimlerinin 
mesken bedeli 

Maaşlarını vilayet hususi idareler 
büdcelerinden alan ilk mekteb mual
limlerinin 1932 yılına aid mesken bede
li alacaklarının 1937 finans yılı sonuna 
kadar temin ve tesviye edilmesi karar
laşmıştır. lç bakanlık bu hususu önü
müzdeki günlerde valiliklere bildire
cektir. 

rinden masun kaldığını aöylemiıtik. rakımlı tepeye kadar ilerlemit olan E E vardır. Mesela, oğlunun istikbalini Yeni vatandaı;ılarımız 
Fakat hattı balayı dönüp öte yüzde kıtatmm ricate baıladığı görüldü. : :: kurtarmak, için, suçu kendi üzerine :ı; 
aöriinünce ve hele cebel bataryası On dokuzuncu fırka K E : alan baba vardır; bek§r bir kardeş de, Muhtelif yabancı devlet tebaasından 

:_e_te_~_ü_~_~_fı_~_1~_:_i_c_a_d_:_ü-~un_·~_!r_i_1:_:_iun_n_in_g_o_· =------------M-~_;_~_f,_._·_~_~ ___ ı __ I ~ ~ 1 ::;:_~ı-in_d_~-~-~-~_:_:_:_ .. z-~-· :_~_~_:_~_:_~_~_,_:ı_:_~i_k_a_r---~-~-~_:_:s_t_~n-sd_~_~_:_n_n d_;_:,_~_!ı_~_;u_ti_:_~ __ alı_n_mau--.-
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- Sehr gut ... Kafi derecede gemıcik 
var ... 

- Gut ... 
Petronun nasırlı elleri titriyordu. 

Onun fikrine şekil veren gene her za
manki gibi Lö For oldu: 

- Harb şimdi başlıyor. 
Tikon Streşn.cf ağlıyor, göz yaşları 

sakalları arasından sızıyordu. Petro 
onun yanaklarını okşayarak: 

-Tikon Nikitiyeviç darılma, dedi. 
Hiç vakıt kaybetmeden kıtaları gemi
lere bindirmeli ... Azağı bir hamlede a-
lacağız. 

-Üzerlerine hucum ediyorlar. Yolun bu : 
en güç kısmıdır ... Hele bakınız (kamçı : 
ile o tarafı göstererek) tepelerin arka- : 
sına geçiyorlar ... Ta kendileri. .. Şimdi E 
görürüsünüz, nasıl üz<:rimize atılacak- : 
lar... E 

Suvariler tümseğe ulaşmak için ace- E 
le ediyorlardı. Gordon, çelik zırhı, : 
tüylü miğferi, ve beline dayamış ol- E 
duğu dürbünü ile çadırın önünde du- : -ruyordu. Yüzü kırışıklar içinde ciddt 
ve hatmetli idi. Borular çalıyor, toplar E 
patlıyordu. Höyüğün üatün~n. akşam E 
güneşi altında parlayan körfez, ince : -

1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -"' erzak koluna ehemiyetli mikdarda , 
"": muhafız terfik etmek güçtür ... Güçtür, 
,: diyorum. 
: - Dinleyiniz generaller, erzakı ge= mi ile sevkettirsek? Doğruca buraya 
: yanaşırlardı ... 

Generallerin perokaları gene önle
: rine eğiliyordu. Gordon: 
---
E - G<:mi ile daha karışık bir iJ yap
- mış oluruz: Don nehri zincirlerle ka
: palıdır. Mansabta gayet kuvvetli bir 
: topçu ile mücehhez iki kule vardır ... 
E -- Kuleleri zabtederiz, değil mi ge
: neraller? 

bolması gecikmedi. Artık ağustos bö
ceklerinin sert feryadlarından başka 
bir şey işitilmiyordu. 

Petro çadırına girdi. İki mum iyi 
donatılmış bir sofrayı aydınlatıyordu. 
Davullar üzerine oturdular. Bir et ye
meğinin dumanları tütüyordu. Pctrıo 

iştiha ile ona iki elini birden uzattı. 
Daha iyi eğlenmek için zırhını çıkar
mış olan Lö For, kalaylı maşrapalara 
macar şarabı koyuyordu. 

Kıtalar Mitişef limanına ihr~ olu
nuyordu. Yorgun askerler kumlar üze
rinde uyuyor, onbaşılar ve çavuşlar 
onları baston darbeleriyle kaldırıyor
lardı. Biraz sonra çadırlar ağardı ve 
yakılan odunların dumanları nehre 
doğru süzüldü. Pctro, Lö For ve Go
lovin, üç kazak sotnia'sı ile birlikte, 
Gordon'un, tepecikler arkasında. A
.zak'ın yarı yolundaki, müstahkem ka
rargahına gittil<:r. 'Generalin bir tilin
ıek üzerine kurulmuı olan rengarenk 
çadırı uzaklardan görünüyordu. 

minareler ve Azağın sarımsı gül rengi 
dıvarları, rusların geldiği gün türkler KATERINA 

- Gulovin gülüyor ve garıb tarafında, 
tepelerin arkasındaki mazgallı ve to
parlak bir kulenin zirvesini tetkik e
derek güzel ve abdal bakışlı gözlerini 

Yüzü gözü mos mor olan Golovio 
"Baş kumbaracı terefine !" diye bağı
rınca "Sıhhate l Sıh,hate 1., sözleri ça
dırdan höyüğün alt tarafına, karanlık
lara, seyrek asker dizilerine doğru in
tişa retti. Top sesleni mumların alevi
ni titretiyordu ... Petro bağırdı: "Saa
detimize I" Lö For gülüyor, maşrapa
lara şarab boşaltıyordu: 

Yol üstünde, okla vurulmuş atların 
laıcleri, araba kırıkları görünüyordu. 
Beline kadar çırıl çıplak küçük bir ta
tar, ensesinde kan pıhtıları, up uzun 
yatıyordu. Petronun atı, gözleri şaşı
laprak, aksırıyordu. Kazaklar anlatı
yordu: 

- Arabalarımız Mitisef'den çıkar 
çıkmaz tatarlar, çekirge bulutları gibi, 

tarafından yakılmıt olan kasabanın / cevab verdi. 
yerinde harabeler - avuç içi gibi - iyi- H- ·la bt d · .. .. .. . .. .. - ucum za e erız. 
ce gorunuyordu. lstiıhkimın onunde, Golovin emni tle bu fikre iştirak 
koyu renk tepeciklerde, siperlerin ctt'. ' ye 
münhani hatları ve mahfuz mahallerin ı. .. .. h '' 
beş köşe tekilleri uzanıp gidiyordu. ~ .~ungu ucumu ile. Çok görül-
Uzaklarda, hiçbir rüzgarın sathını kı- muştur bu 1 
rıttırmadığı körfezde yelkenleri sar- Petro, teshir olunmuş gibi, Azak 
kık, çok toplu yüksek gemiler var- denizinin 6eni§: sathına, kale dıvarla
dı. Gordon, bunları gC>.tererck: rına, minarelerdeki yarım ayların par-

- Türkler, geçen hafta Hayfadan layışına, gemilere, batan güneşin haş
bin be' yüz yeniçeri getirdiler. Yeni metli ışığına bakıyordu. Çocukluğun
gelen bu gemilerden d<: asker ihraç o- danberi sevmiş olduğu hayallerin te
lunuyor ... DUn bir esir yakaladık: ta· cessüm etmekte olduğunu sanıyordu 
yet yalan söylemiyorsa kalede altı bin - Bunlar, bu meçhul topraklarda 
ki9ilik bir garnizon, bir de stepi tutan maddeleşiyordu. 
tatar suvarileri var. hiç bir enikleri - Ya sen ne d<:rsin, Piotr lvanoviç, 
yok, deniz onların. Kaleyi açlığa mah- zabtedebilecek miyiz? 
kUnı ederek almak imkirusızdır. Gordon, yüzündeki kırışıkları sert 

Lö For, eldivenini sallaya sallaya bir hareketle ağzının ctraf ında topla-

yarak cevab verdi: 
- Öyle icab ediyor. 
Çadırdan bir harta getirilip bir da

vulun üzerine serildi. Generaller eğil
diler. Petro, tırnağı ile kıtaların bu
lundukları yerleri işaret ediyordu: 
Gordon merkezde, kaleden takriben 
beş yüz adım geride; Lö For solda; 
Golovin sağda. 

- Burada muhasara bataryası; şu
rada havan toplacı. Burada lağımları 
kazmağa ba,larız ... Böyle yapmak la
zım değil mi, Piotr lvanoviç? 

- Olabilir. Neden olmasın? Fakat 
tatar süvarisi arkamızda kalıyor. 

- Onu da mahvetmeli ... Üzerlerine 
kazakları göndeririz. 

- Evet, olabilir ... Ben şu mütalea
dayım ki Mitişef limanından her 

kırpıştırıyordu: 
- l' asıl olur, iki kule? ... 
- Neden olmaaın, bunların zabtı 

mümkündür .... 
- Oyle ise Allah yardımcın olsun 

Piotr lvanoviç ... 
Petro, soğuk avu ~u ile iki yanağın

dan tutarak onu i..,t;ı~U: 
- Yarın ilerle ve kaleye yaklaş. 

Bize gelince, biz d<: bütün ordu ile se
ni taki.bte gecikmeyiz... Bir iki gün 
bombardıman eder, aoara hücuma kal
karız ... 

Bu sırada türk gemilerinden hafif 
bir boru iti.tildi. Ricat borusu çalını
yordu. JCörfez grup renkl<:rine bürii
nüyordu. Minarelerin tepeleri kıp kır
nuzı idi. Fakat o kuıllıklarm da kay-

- Petro, hayat güzeldir ... 
Golovin de zırhını çıkarıp sordu: 

"Bay general, karargahında kızlar var 
mı?" 

Lö For ile Petro kahkahaları attılar. 
- Bu gibi şeyleri Varenoi Madam

lcin bilir ... 
- Bir auvari gönderip Madamkin'i 

bulduralım ... 

• 
Ertesi sabah, iki streliç alayile tak

viye edilen 'Gordon kıtaları Azağa 
doğru yürüdü. Oncülük yapan kazak 
kıtaları kalenin önündeki yokuşa dört 

(Sonu var) 
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Köylerde şehircilik 
Bu tabiri belki garip bulursunuz. köyÜn sağlığı için bil'er mühim me

Şehir başka, köy başka dersiniz. Şe- seledir. 
hirciliğin köyde ne işi olabilir, diye Köylerin temiz ve güzel olması, 
düşünürsünüz... Halbuki köyler de zaten tehirler için de lazımdır. Otomo
şehirler gibi aynı yurdun parçaları- bil bu kadar yayıldığındanberi mesafe 
dil'. Bütün yurdu güzelle§tirmek, kalmadı denilemezae de, mesafeler 
hayatı bütün yurddaşlara sevdir- pek kısalmıştır. Artık fehirlerle köy
rnek isteyen şehircilik köyleri nasıl ler birbirlerinden ayrı sayılamaz. 
unutabilir? Şehircilik yalnız ~hir- Şehirli her defa fına.t bulunca §e

lere mahsus bir ilim değil, insanla- birden çrkmak, bir yere gitmek İs
nn yaşadıkları her yere §amil ilim- ter. Köyler temiz ve güzel olursa 
ler birliğidir. §ehirlileri elbette daha ziyade çeke-

Bizim memleketimiz gibi halkının cektir. Halbu ki ıimdi her yıl bir 
büyük bir kısmı köylü olan memle- çok misafiri de olan Bursadan hay

lıca <>tomobil parası vererek, gideketlerde şehirciliğin köylerle meşgul 
1 l b . · t' K.. 1 · .,.gw ceğiniz me§hur biT gölün kenarm-o ması ace e ır ıı ır. oy erm .,_ - . .. 

1 w d'" ltm k k'" l · gu·· elle,. daki meıhur hır koyde oturacak te-
ıgmı uze e , oy erı z y" • , 

t . k h" ı d 0•• la~ ...... dır mız bır yer bulamazsınız .. 
ırme ıe ır er en nce Zuu • 1 .. . .. 

d w · dT Bunun Koyler temız ve guzel olursa, ıe-

ı emb egebmsanh' m ] 1 1 varmaz. aınan- birlerin pahalılığından sıkılan ve Ö-
a era er, ıç o maua aynı z - .. • • ,__!_ 

d d ek h' h ksrz olmaz. murlerının ya§hhk kısmını saı~J.D, 
a, . em . ıç a .. , . . . gürültüsüz bir yerde geçirmek iste-
Bır çok kımseler koy ıklımmın ··t k 'dl lbtt k"'ylere da-

sağlığa daha uygun, köylülerin da- ~en ?'u de aı w~\ eed e klo ora 
ha sağlam olduğunu sanırlar. Oyle a zıya e rag e b'ece derhvef 

1
-

1 d k .. 1 • h b" • · diye la.rda yorulmadan ıraz a a az a 
o say ı, oy erın er ırı §DD kl d B. h. · ruJ 
kadar koca bir §ehir haline girmiş ya§ay~ca ark;· . ır ~e ır;n yo -
bulunurdu. Vakıa, köylerin hep ol- mb ~ım' ıkıtedn çehi~ ~1

1! w ~ ~l ~mda y;r 
d w 'b' k l 1 b' sebebi u a a şe rcı ıgın ış erın en ı-

ugu gı ı a ma armm ır 'd' B ak • ·· 1 
d k .. l"'l · h" h tına ah•a- rı ır. unu anc temız ve guze e oyuerın§e ıraya .,, k"" 1 ·· bT 
rak oralarda yerle§meleridir. Fakat, oyŞ ehr' gore 1k~· t . ~ 
buda halkm sağlığı için iyi bir şey l ek .. ırl çocd u tat1?"lnınmeanlmıazrmvedaC:~ 

w • • • af h' l halkı ze oy er en a ı za degıldir. Bır tar tan ıe ır er na k d . 'f d d 1_1 • • h t · ffü' · a ar ıstı a e e eceıauerını a ır-
açık ve temız hava tene s ettır- l w b'I 1.• kt 

.. k b' ft d atmaga ı e uzum yo ur. 
nıek istenılır en, ır tara an a v·· 1 d h' ·ı·k k'. ı··ı b ·· .. · · l w 1 k h' .n..oy er e §e ırcı ı . oy u-1ere a· koylulerın §ehir ere yıgı ara §e ır· .. 11. w. • .. w et k O!ıları 
l . f 1 b.. .. . b' b' . d yatın guze ıgmı ogr ere -
erm aza uyumesı ır ırıne zı köylerine daha ziyade ısmdıracak 

olur, ıehirlilere de köyleri daha ziyade 
Şehirciliğin köylerde yapacağı a- sevdirecektir. 

cele iıler saymakla tükenmez. Bir G. A. 
kaç misalini &Öyliyeyim: 

Her §eyden önce köylüye sağlığa 
uygun ve güzel ev yapmak. Güzel
lik de vücud sağlığına yabancı bir 
§ey değildir. Güzellik neıe verir, ne
te vücude sağlık getirir, hayah sev
dirir. Köylü evinde az oturur, öm
l'Ünün büyük kısmı açık havada ge
çer, demeyiniz. Bozuk havaları kı
§m uzun gecelerini hesablarsanız, 
köylü evinde ıehirliden daha ziya
de kalır. Kerpiç.den, üzeri her yağ
murda akan. bir çok köyler de bir 
tepenin yamacma dayanmış, ancak 
üç divarlı, iki kat olaa da alt katm
da ahırlı köy evlerinin sağlrkla hiç 
münasebeti olamaz. 
~ ... y1u cı n.t;.'> • -· • · • "-~,. • ~L.:d ... 

rinin büyük bir kısmını köy kahve
sinde geçirirler. Ah, o köy kahvele
ri! insan kapısmm önünden geçer
ken içerisine baksa yalnız kokusun
dan kaçmağa mecbur olur. Onun 
için köylüye temiz ve gÜzel toplantı 
yerleri lazım. 

Temizliğin, sağbğm temeli sudur. 
Köylünün pınardan getireceği su
yun temiz olmauna imkan yoktUl'. 
Zaten mikdan da az olduğundan 
köylü bol suyla yıkanamaz. Oniın 
yeni, tirin evinin her tarafına, evi
ııin dıımdan, uzaktaki ahırına ka· 
dar, borular içinde bol ve temiz su 
getirmek lazan. 

Köyün toprağı kir ve mikrop 
kaynağıdır. Bir çok köylerde top
rağm yüzüne yakın bir derinlikten 
au geçer ve köyde daima rutubet ya
par. Suyu akıtmak, toprağı tem.izle
ınek, üstünü tehirlerdeki gibi ört
mek köylünün sağlığı için acele bir 
iştir. 

Köylünün hayvanları, hayvanlan
hrn ahırı, oradan alacağı gübre bile 

Hınısta 

Bir eşek bir 
kurda saldırdı 

Halk zavalh kurdu 
güç halle kurtardı 

Erzurum, (Hususi muhabirim:izw 

den) - Vil!yetimize bağh Hınıs ka
zasında tuhaf ve tuhaf olduğu kadar 
di"'g'Ufüç H' tuidiee olaı:upr. 1-l&diısc-

yi görenler şöyle anlatıyorlar : 
"Davarları muhafaza etmek için her 

yerde olduğu gibi Hınısta da köpek

ler bekçili~ yaparlar. Hınıslılar köpek 
terini kurdlara alıştırmak, daha doğ

rusu kurdcul olup olmadıklarını anla

mak için kasabanın ortasına ayağı zin 

cirli bir kurd getirdiler. Herkes kö
peğini getirerek kurdun karşısında 

bir müddet tutuyor, ve bu suretle kö~ 

peğini imtihan ediyordu. 

Gelen otuza yakın köpekten ancak 

bir tanesi kurda saldırmak cesaretini 
gösterdi. Fakat o sırada o civarda ba
şı boş dolaşan imam Hasanm eşeği a

nırarak kurdun üzerine saldırdı. tık 
hamlede kurdun boynuna sarılan e
şek kurdu yere yatırdı. Arka ayakla
rile tepmelemeğe ezmeğe başladı Halk 
günahsız kurdu eşeğin elinden güç 
halle kurtardılar. Hıncını alamadığı 
için anıra anıra tepinen eşeği ahırma 
güç halle soktular. 

if ============================================= 
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- Maalesef şimdi kapıyı açtırmak 

nıümkün değil, anahtarlar gardiyan. 
dadır. O da ancak yarım saat sonra ge
lir, dedi. 

- Esasen şimdi gezmek niyetinde 
değildim. Musaade ederseniz bir baş
ka deıa gelirim. 

Koridora, oradadan da hole çıktık. 

Doktordan müsaade ıstedim, beni oto
tnobilime kadar teşyi etmek nezaketin
de bulundu. 

Ani bir ümid kalbimi daha hızlı 
çarptırmaya başlamırtı: Doktor Vilks~ 
in izahatında nihayet bir zayıf nokta 
bulmuştum. 

Bir gün evel bize, Kenedi'nin, saat 
dokuzda koğu§ları tarassud etmek ve 
bütün gece elektrik ı;pğım kesmek ü-
2.ere 16 ıncı daireyi dolaşmış olduğu
nu söylemişti. Korr · ş ceb fenerini 
kullanmıştı; şu halde ceryan kesilw 
nıişti. Fakat Kenedi neden dönüşünde 
değil de, daha giderken elektrikleri 
söndürmemiş olsun? Bu mantıki bir 
Şey değildi. İşini bitirip de dışarı çı
karken elektriği söndürmesi lazımdı. 

Halbuki dışarı çıkmasına vakit kalma
mıştı. 

Greyston yoliyle 49 uncu yolun bir-
leştikleri dönemece gelince, doktor 
Haley'in otobüs durağında beklediği
ni gördüm. 

_ Sizi otomobilimle götüreyim, de-

dim. 
_Tütün idaresi.of kadar gidiyo-

rum. dedi. Yanıma otururken ilave et.. 

ti: evvela yaya gitmeyi düşünmüştüm, 
ama hava çok sıcak. .. . 

Doktorun gittiği yer ancak. u~ ~lo
metre mesafedeydi. Onunla bır ıki da
kika beraber kalabilmek için otomo
bilimi yavaş sürüyordum. Hale~, b.~r 
gün evel beni polisler yarımda gord~w 
ğünU hatırlamamıştı. Beni sadece mu
dUrün bir dostu sanıyordu. 
Bakışının safiyeti, Ma?i'rnı:.ka~.ıışı 

hakkında pek tabii bir şekılde soz so~
lemesi bu mesele hakkında susması ı
çin emir almamış olduğunu is.bat edi
yordu. Haley gevezeydi, fakat beş da
kika içinde büyük bir şey öğrenıntl: 
mümkün değildir. 

GÜNÜN POLİTİK MESELELERİ 

Henlayn südetlerin isteklerini sayarken 
Çekoslovakya ne olacak? Me

rak içinde bulunan Avrupa 
bunu öğrenmek istiyor. İngilizlere 
soracak olursanız onlar, Çekoslo
vakyaya bir şey olacak olursa es.ef
leneceklerini, fakat başına bir iş ge
lirse hiç bir 11ey yapamıya<:aklarxnx 
söylerler. Bu mC6elede prestij'leri 
bahse ı:ru:vzu olan fransızlar ise ne 
yapacaklarını, yahud böyle bir sua
le ne türlü cevab vereceklerini pek 
bilemiyorlar. 

Almanlar ise memnundurlar. Ma
dam ki bir defa Fürer, söylemiŞ.tir, 
artıık:, Çekoslovakya da Avusturya 
gibi, Berlinden idare edilen merkezi 
Avrupa manzumesine girecektir. 

Bu bahisle en fazla alakalı olan 
çekoslovaklar ise rahat ve huzur i· 
çinde değillerdir. Fakat telaş ve şaş
kınlık içinde de değillerdir. İster 
Hitler ister başkası kime karşı o
l ursa olsun, mutlaka, memleketkri
nin istiklalini müdafaa azmindedir
ler. 

Çekoslovakların bir istiklal hak
kına sahüı bulunduklarını iddia et· 
nıeleri bir çok ingilızlere fevkalade, 
almanlara ise ahmalcça bir şey görü
nüyor. 

Çekler, alınanlarla iyi geçinmek
ten hoşlanırlar. Bu sebeble bu mem
leketle anlaşmak da istemektedir
ler. Böyle bir anlaşmanın Çekoslo
vakyanın iç siyasetine ve dı~.ardaki 
dostluklarına ne türlü tesir yapacaı 
ğını söylemek müşkildir. Fakat ken· 
dilerine bu yolda sual soran herkese 
çekoslovaklarm, verdikleri sarih ce
vab şudur: Onlar, memleketlerinin 
istiklalini hiç bir şeye feda etnıiye
ceklerdir. Memleketin azimkar rei
si Beneş, bu takdirde .. harb edece
ğiz!" dıyor. 

Çekoslovakya. 1918 senes.inde 

eski Avusturya - Macarıstan 
H·-~-·"torluğunun zaten çürük olan 
bünye:oi çöktüğü zaman, onun hara
beleri üzerinde yükselmişti. Asır
larca çekler de slovaklar da Habs· 
burg hanedanının boyunduruğu al
tında yaşamışlardı. Bütün bu müd
det zarfında aralarında kuvvetli bir 
nasyonalizm hareketi baş göstermişw 
ti. Bunu tutuşturan yirminci asır 
Avrupasınm en büyük adamlarından 
birisi olan profesör Mazarik olmuş· 
tur. 

Çekoslovakyaya bir huaud çlzilip 
stratejik emniyetini koruyacak bir 
durum da vermek lazım gelince bir 
takım almanlar, lehler ve macarlar 
yeni hükümetin topraklarında kal
dılar. Buradaki alınanlar, hiç bir za
man Almanyaya tabi olmuş değiller
di. Fakat harbın sonunda bunlar, 
Çekosloval(yaya tabi olmaktansa ya 
Rayh'a iltihak etmeyi, yahud da bir 
muhtariyet idaresi kurmayı tercih 
etmişlerdi. Macarlar ise Macaristan
da kalmak istiyorlardı. 

Bütün bu dilekler dinlenmedi ve 
hepsine toptan Avrupanın öteki az
lıkları gibi, haklarının himaye ve 
muhafaza altında bulundurulacağı 
vadedildi. Mazarik ve arka,daşları, 
Avrupanın başka yerlerindeki de
mokratlardan daha fazla demokrat 
oldukları için bu sözlerinde durdu
lar. Tarafsız bir çok görmenle::in 
müşahedelerine göre Çekoslovak· 
yadaki azlıklar her yerden iyi mua
mele görmüs.ler ve bu memleket o-

~ . 
tokrasiler denizinde bir demokrası 
adası gibi kalmıştır. 

- Zavallı Kenedi'yi kurtarmaya 
muvaffak olamayışınız çok yazık, de· 
dlın. Beyin ameliyatları ekseriya men
fi netice verir, değil mi? 

Mütehayyir bir tavırla: 
- Beyin mi? Dedi. 
- Kafatası patladığına göre bir be-

yin ameliyatı yaptığınızı sanıyordum. 
- Evet, dedi. Fakat, Kenedi'n,in ö 

lümünde kafatasmdaki yaradan ziyade 
sol boyun damarının kesilmesi amil 
olmuştur. Magi'nin bıçağı ·zavallının 
can damarını kesmişti. 

Hayretimi gizliyerek: 
- Anlıyorum, dedlın. Kendisini 

bulduğunuz zaman çok kan kaybetmiş
ti, değil mi? 

Tütün idaresnin önünde otomobili
mi durdurdum. 

- İsterseniz, sizi bekliyeyim ve 
tekrar geri götüreyim. 

- Hayır, teşekkür ederim, dedi, bu
rada epeyce kalacağım. 

Hemen ~ehre hareket ettim. Çok 
memnundum. Doktor Vilks bize Ke
nedi'nin uğradığı tecavüzden bahse
derken boynundan aldığı yaradan bah
setmeyi acaba neden ihmal etmişti. Fa
kat bu mesele üzerinde düşünmeyi ya
rına bırakarak, evimde yapacağım so
ğuk duşu r yatağımın üstünde serili te
miz çamaşırlarunı ve o akş_.a.m Cek 
Kurfiyenin gazinosunda geceyi ken
disiyle birlikte geçireceğim güzel Mil
li Anders'i düşünüyordum. 

III 
Ycu;ihanemin penceresinden cadJe-

Mazarikin memleketi 
kendini müdafaa 

için hazırhk yapıyor 
SüJet Almanlarının §eli 

Konrad Henlayn'ın; parti
•inin i•teklerini Karl•paJ'Ja 
toplanan kongrede ıidJetli 
bir li•anla sayıp dökmesi, 
Çekoslovakya üzerine yeni
den dikkati çekmektedir. A
ıağıdaki yazı, bu memleke
tin nüfus ve cakerlik vaziye
tini gözden geçiriyor. 

YAZAN:--

Seperd Ston 

Bugün Çekoslovakyanın on beş 
milyon, Almanyanın ise 67 

milyon nüfusu vardır. Bir takım 
harta yapanlar, Çekoslovakya ülkew 
sinin ismi yazılamıyacak kadar kü
çük olduğundan da şikayet ederler. 

Beri tarafdan hem coğrafi vazi
yet, hem de azlıkların durumu Çe
koslovakyanın emniyeti meselesini 
güçleştirmektedir. !kisi birleşince 
de tehlike baş gösterir. 

Hitler, buradaki alman azlığını 
himaye edeceğini bir nutkunda söy
lemişti. Bundan başka macar azlık
lar macar ve lehli azlıklar, Lehistan 
sınırına yakın ya~rlar. 

Bu sebeble hem Berlin, hem Bu
dapeşte, hem de Varşova hududun 
öte tarafındaki kardeşlerinden sık 

sık bahsetmekten pek hoşlanmakta
dırlar. 

Çekoslovakya cumhuriyetinin et-
nolijik kuruluşu şöyledir. 

Çekoslovaklar 
Almanlar 
Macarlar 
Ru ten yalılar 
Lehler 

9.700.000 
3.232.000 

691.000 
549.000 
$2.000 

Bu müşkilat yetişmiyormuş gi

bi memleketin ba~ıca en
düstri merkezleri, alman smıriyle 

çevrilmiş olan 'Bohemya'dadır. En 
:ziyade muhiı.fazıa edilmesi zaruri gö
rülen silfilı fabrikaları da buradadır. 
Bu mahzuru önlemek için slovokya
nın içerilerinde Bistris'de yeni bir 
silah fabrikaları merkezi kurulmak
ta.dır. 

Çekler, Hitlerin kendilerine hü
cum edeceğini düşünmüyorlar. Fa
kat bir harb çıkacak ol .ırsa o zaman 
Çekoslovakya, Breslav'dan, Münih
ten Dr.esden'den ve Nuremberg'den 
gelecek bir istila hareketinin karşı
sında bulunacaklardır. 

Asxl esaslı darbenin Moravia'daki 
Oder boyundan gelmesi beklenir. 
Çekoslovakyanın öteki sınırları ma
nialı, arızalı dağlarla örtülüdür. 

Çekoslovakya Almanya ile olan sı· 
nırlarında olduğu gibi diğer hudud
larında da uzun ve kuvvetli tahki
mat vücuda getirmiştir. Bunlar da 
çelik, beton gibi bütün asri vasıta
lar kullarumş, bunlar en modern si
lahlarla cihazlandırılmıştır. Bunun
la beraber çekler bunları kullanma
ğa mecbur kalmayacaklarını ümid 
etmektedirler. 

de hakim Robinson'un cenaze alaymın 
geçişini seyrediyordum. Cenaze ara
basını otomobillerden mürekkeb uzun 
bir şerid takib ediyordu. 

Pencerenin yamadan ayrılmak üze
reydim ki karşı kaldırımdaki seyirci
ler arasında Conas Hatfild'i gördi:ım. 
Geniş kenarlı fötr şapkası diğer se
yırcilerin hasır şapkalariyle garib bir 
tezad teşkil ediyordu. Yanında bir ka
dın vardı; zaman .zaman ona bir şeyler 
söylemek için kulağına eğiliyordu. 
Hemen sokağa fırladım ve alayın geç
mesini bekliyerek kapı yanında dur
dum. 

Rabih ve kadın arkadaşı beraber yü
rüdüler. Kadın otuzunu daha yeni aş
mışa benziyordu; yüzü cazib, bakışı 
parlak, hareketleri canlıydı. 
İçimden: 
- Biraz adice ve hafif meşreb bir 

kadına benziyor, dedim. 
Onları, görünmeden, takib etmiş.tim. 

Hatfil yanındakine diyordu ki: 
- Yemeği bir avukatla beraber yi

yeceğim, siz otele dönün. 
- Evet, dedi; bu akşam yemeğe si

zi bekliyeceğim. 
Ayrıldılar. Kadın Sedar caddesine 

doğru yürüdü. 
Hemen yazihaneme döndüm. La 'Ga

zet'in koleksiyonunu karıştırınca raw 
hibin neşrettirmiş olduğu ilanları ko
laylıkla buldum. Son ilanlar şöyle di
yordu "Dini merasim esnasında B. 
Hatfild'e, süprano bayan Hariyet 
Bentley refakat edecektir ... 

Çekoslovakya. o r t a Avru

panın en müreffeh rne?.1'1e~e~ 
ti sayılabilir. Ticaret ve endustrısı 
ileridir. Memleket içinde fazla sos
yal ihtilaflar, gerginlikler de yok
tur. Büyük arazi parçalanmış, köy
lüler toprak sahibi edilmiş.tir. 

Romanyada, Macaristanda. ve Al
manyada olduğu gibi burada büyük 
arazi mahdud sahıbler elinde değil· 
dir. Çiftçi sürdüğü topraklara sa
hibtir. 

Tabii manzaralar itibariyle de bu
rası guzeldır, r..arlsbad ve Maryen
bad gıbi tedavi şehirleri de burada
dır. !'ilsen şehri ise yaptığı şilahlar
dan faZla Çı.Kardıgı hıra ııe ogünebi
lir. 
Şark taraflarında. güzel ve zengin 

ormanlar bulunur. t;enub tarahnuan 
ise güzel Tuna akar, gider. 

Çekoslovakyaltlar, hem güzel, hem 
iyi kalbli ınsanlardı ... }t'azıa ihtiras
ları yoktur. 

..... askt:ri görmenlerin üzerinde 
ittifak ettiğıne göre Çekoslovakya 
cırdusu ıyı ordulardan birisidir. Ta
bii bu ordu, alman ordusunun ya· 
nında küçük kalır. Bunun hazar 
kuvveti ltı0.000 ile 180.000 arasında
dır ve 1.000.000 da ihtiyatı vardır. 
Şimdiye ka.dar on iki tü.men'den mü
rekkeb olan bu ordu, son zamanlar· 
da. on altı tümen olmak üzere tensik 
edilmektedir. 

Orduda elli piyade, on suvari, o
tuz topçu, beş teknik, altı tayyare a
layı vardır. Şimdilik bir tek tank a
layı varsa da yakında bunun mikda
rı üçe çıkarılacaktır. 

S ilahlarının mükıemmeliyeti ve 
modernliği bakımından çek 

ordusu Avrupanın en iyi silahlan
mış ordularından birisidir. 

Yalnız bu orduya güvenerek al
man istilasının durdurülahileceği ü
mid edilemez. Her halde çekler ce
surane harbedeceklerdir; onların, 
ordularından beklenen vazife altı 
hafta kadar müdafaada kalıp mütte
fik ordularının yardıma gelmeleri
ne im.kin vennek olacaktır. 

Ş 
imdi, asıl mühim meseleye ge

liyoruz. Bu müttefikler kim
lerc..u ve yardıma gelecekler midir? 

Acaba Fransa Çekoslovakyanın 

yardımına koşacak mı<lır? Eğer 
Fransa bu yardımı yapmıya..cak olur 
sa Çelooslovakyanxn akibeti fecidir. 
Eğer Fransa bu işe girişmiyecek 

olursa o zaman küçük antant da böy
le bir yardımda bulunmaktan geri 
duracaklardır. O zaman almanların 
merhametini dilenmekten başka ça
re kalmıyacaktır. Çekoslovakya ile 
karşılıklı yardım paktı olan Rusya
nın ne yapabileceği meçhuldür. 
Çünkü bu memleketin Çekoslovak
ya ile müşterek hududu yoktur. Bir 
yardım yapabilme6i için Romanya 
ve yahud Lehistan topraklarından 
geçmesi lazımdır. 
Şi~iye kadar Çekoslovakyanm 

mevcudiyeti Fransa tarafından bir 

Bir gözden küçük ve yassı bit viski 
şişesi alarak cebime attım. Beş dakika 
sonra Madison otelinin holüne giri· 
yordum. Telefonla bayan Bentley'i 
buldum, ve görüşmek için müsaadesi
ni istedim. Beş dakika sonra odasına 
çıkmamı söyledi. Ziyaretimden pek 
memnun görünmüştü. 

Bir salonla bir yatak odasından mü
rekkeb daireye girince, beş dakikalık 
fa.sıladan istifade ederek tuvaletini ve 
süsünü tamamlamış olduğunu farket
tim. 

Evvel:i rahibin kadına benden bah
setmiş olduğunu sanmıştım. Fakat ba
y~n Bentley'in bana karşı hiç de çe
kıngen davranmadığım görünce zan
nımın yanlış olduğunu anladım. 

- Sizinle tanışmayı çok istiyordum, 
B. Spens, dedi. Biliyor musunuz ki 
ben Midland'da doğdum. 

Bana evelce futbol maçlarını ne t,ü
yük bir ihtirasla takib etmiş olduğunu 
anlattı. Benim bile hatırımdan çıkmış 
tarihleriyle, futbolcu isimleriyle bazı 
mühim maçlarımızı hatırlattı. Vaktiy
le benim kaptanlığını yaptığım futbol 
ekipi yanında şimdiki takmıların hiç 
bir kıymeti olmadığını söyledi. 

- Spordan bu kadar anlayan bi:r ka· 
dına raııtlamak nadir hadiselerdendir, 
dedim. 

Bir ıı,aatten beri konuştuğumuz hal
de, hala ziyaretimin sebebini söyleme
miştim. Beraber yemek yemeyi teklif 
ettim. Derhal kabul etti ve yemeğin 
kendi dair~ine ~ıkarılmıası daha if.i o-

Dİi amizmi kaybetmemek i~in 
Faş.ist parti.si genel aekret-ri ..ıre 

devlet nazrı Bay Staraçe'nin resuıi 
yazılarda lakap kullantlmama.aı 
ha:kkmda ne§rettiği tamimden bah
seden bir Avrupa gazetesi, m sela 
bizim daha birkaç aene evel alını§ 
olduğumuz bu karan, ananeleri yı
kan küçüi. bir ihtilal hareketi telak-
ki ederek tedirgin oluyor. _ 

Prem.leri :markileri, kontları, '°"" 
valyeleri kardinalleri ve piskop06-
ları olan' İn6&nlan hakiki değerle -
rine ve ;ayret ve faziletlerile cemi
yet içinde kazanmış olduklan m~
kilerine göre değil, bilmem kaç. yuz 
sene evelki adetlere göre tefrik e
den bazı smıflı ve imtiyazlı Avrupa 
memleketleri için lakabın ehemiye
ti olduğu muhakkaktır. Bir ziyafet 
sofra&ıida misafirlere aığır külbastı
sı dağıtan metl"Ciotelin hikiye6İDİ 
hatıi'larrz: ... 

- Devletlu prens cenaplan 1ı1gır 
kÜlbastısı almakla bendelerini min
netdar ederler mi? 

_ E.saletlu Marki, aığD" külba.sbaa 
almak lutfmıu esirgemezler mi? 

- Saadetlu Kont, sığır külbutıaı 
almağa inayet buyururlar mı? 

Rifatlu Vikont, sığır kül&a..tısr 
alırlar mı ? 

Sofranın bir ucunda oturan un
vansız zata, tı:mposu mütemadiyen 
alçalan bu teırifat cümleleri kırı,:ı • 
tılarından kala kala, külb.Mtısı ik· 
ram olunan sevimli hayvancağızm. 
it.mi kalmıştı. 

Fakat garb, tarkı :mvahirpereat 
olmakla asırlarca itham etm~tir. 
Halbuki bizler, Nuraddin hoca.n,m 
lisanile bu zihniyeti asırlarca teh
zil etmişizdir: ''Kürküm buyu • 
run!,, la .. 

Bay Staraçe'nin tamimine avdet e
delim. Gazetelerin yazdığına bakı
lırsa balyada lakaplal'm. kaldırıl
masındaki mucib sebebler arumda 
şu mütalea da vardır: " .. Fazla ya· 
:ı.1lryor. Ma&aama mıhlı oturan bir 
faşist idareci, yazıhanesi haricinde 
sarfetm.ek mecburiyetinde olduğu 
pek faydalı faaliyet zaınanmı kırta
siyecilikle ifna ettikten bafka kee • 
disini vasıflandırmak lazım. gelea 
dinamizmi de kaybetmek telılike&i -
ne düşüyor." 

Yazmak ve dinamizmi kaybet• 
ınekl 

Mesele bu ıekli alınca - katib 
vey• muharrir - bütün yazı yazan
lar, kendilerini artsk dinamik ola
mamak tehliıke$İnde görerek kağıdı 
ve kalemi bırakınca faaliyet ve ha
reket sahaları hangileri ise onlara 
atılma.yı bir kurtulU§ çaresi aaya
caklardı:r. Fakat yazı yazmak da di
namizmin bir tezahürü değil midir? 
Pos.a.lqmış hangi a.dam yazı yazar 
da ko:ta.maz, a.ta binemez• veya oto
mobil kullanamaz 1 

Haberi veren gazetenin doğruma
lUınat alamamı!f olduğunu farzede • 
lim: La kaplan kaldırmak veya res
mi yazılarda lakap kullanmamak 
için makul sebebler birden çok fa.z
ladır. - N Baydar 

zaruret telakki ediliyordu. Eğer hu 
fikir değişecek olursa o zaman öte
ki müttefiklerin de manası kalmı
yacaktır. 

O takdirde Çekoslovakyada al
man hükmü altına gireoek, Fransa 
da Avrupanm başlıca devleti olmak 
mevkiinden düşecektir. 

lacağını söyledi. 
Saat dörtte, mutaddan ziyade içmif 

olarak yanından ayrıldım. Fakat öğ
renmek istediklerimi fazlasiyle öğreıı-
miştim. 

**~ 
Yazihanemin üstünde bulduğum bir 

tezkereden Elen Robmsonun beni tele 
fonla aramış olduğunu öğrendim. Nu
marasını aradım, Elen akşam yemeği.
ni beraber yememizi rica etti. 

- imkanı yok, dedim, biraz aarho-
şwn. 

- Nasıl, gün ortasxnda mı? 
- Ne yapayım? Mecburiyet vardL 
· -Fakat pek aklınız başımzdaymııJ 

gibi konuşuyorsunuz. 

- Tabii, dedim. Sarhoşum dedimse, 
sizi ha.berdar etmek içindi. 

- Şu halde sizi bekliyorum. 

- Saat yedide gelirim. Size söyliye-
cek bir sürü şeyim var. 

Mils sofrayı peron da hazırlamı~tı. 
Yemekten sonra, koltuklarımızı yan 

yana yerleştirdik. Güneş ağır ağır ba
tıyordu. Asıl meseleden bahis açılma
sını bekliyerek susuyorduk. 

Elen gözlerini kapadı ve elini elimin 
üzerine koydu. Ve sordu: 

- Bana ne söyHyecektiniz? 
- Yarını bekliyelim; bu akşam çok 

yorgunsunuz. 
- Size söylediğim şey üzerinde dü

~Undünüz mü? 
Canı sıkılacağını düş.ünerek cevabı. 

ım geciktiriyordum. Nihayet: 
(Sonu var) 
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Felaketzedelere yardım • • 
ıçın 

Hayır sever yurddaılar 
birbirleriyle yar111yorlar 

Yurtta çoc 
Türkiye Kızılay Cemiyeti 

Genel Merkezinden: 

Yer sarsıntısından fel.ikete uğra -
yan vatandaşlarımıza yardmı yapıl
mak üzere aşağıda isim ve adrealeri 
yazılı zevat tarafından hizalarında ya
zılı paralar veznemize yatırılmıştır. 
Bu hayırsever zevata gerek cemiyeti
miz, gerek felaketzedeler namına te
şekkürlerimizi sunarız. 

menfaatine &fClğrya yazılmış olan pro
gram dahilinde konser ve ttmısiller 
vermek için hazırlıklarda bulunmakta· 
du. 

Program: 
8 mayıs pazar günü gündüz CGazan) 

opereti, (bu operet türk maarif cemi
yetinin bir yardımı olarak temsil olun
maktadır). 8 mayıs pazar ve 10 mayıs 
salı günleri akşamları (Karamanlı De
li Hazretleri) komedisi; 11 mayıs çar
şamba günü akşamş milli musiki kon
seri, 12 mayıs perşembe akşamı (Kara
manlı deli Hazretleri) komedisi, 13 
mayıs cuma akşamı karagöz ve sinema. 

Lira Kş. 

200 00 Beypazarı kaymakamlığı ta
tarafından 

2 00 Ankaralı Bay Ali ve e,i ta
rafından 

7 00 Sapanca kızılay ~ubesi tara
f mdan 

50 00 Akköprüde emniyet kereste 
şirketi tarafından 

SO 00 Keresteci BB. Mümtaz Yağ
cıoğlundan 

25 00 İlyas Batumdan 
10 00 Şükrü Karacaören'den 
S 00 Ahmed Ôzbayrak'tan 
S 00 Mehmed Ôzbayrak'tan 
S 00 Hakkı Taşkent'ten 
S 00 İbrahim Erman'dan 
3 00 Omer Batum'dan 
2 00 Yakub Erhan'dan 
5 00 Sebat Marangoz fabrikasın

dan 
S 00 Başlangıç marangoz fabrika

sından 
3 00 Yeni Ankara marangoz fab

rikasından 

3 00 Güven marangoz fabrikasın
dan 

5 00 Keresteci Bay Yusuf Tur
han'dan 

5 00 Fiat acantasından 
68 79 Nafıa Vekaleti memurların

dan Bay Tevfik Ozkandan 
bir maaşının itası yekunu 
yardım olarak. 

463 79 
9787 13 Evelki listelerin yekQnu 

10250 92 YEKüN 

Kızılayın teşekkürleri 

Türkiye Kızılay Cemiyed 
Genel Merkezin.den : 

Budapeşte Elçimiz Bay Behiç Er
kin tarafından, vukua gelen hareketi 
arzdan yardıma muhtaç düşen vatan
daşlarımıza cemiyetimiz eliyle mua
venet yapılmak üzere, genel merke
zimize (100) lira gönderilmi..Jtir. 

Istırab çeken yurddaşlarımızm acı
larını azaltmak için yapılan bu insa
ıll yardımdan dolayı gerek cemiyeti
miz ve gerek felaketzedeler namına 
Bay Behiç Erkin'e teşekkürlerimizi 
takdim eyleriz. 

**~ 

Tiirkiye Kızılay Cemiyeti 
Genel Jtferkezinden: 

İstanbulda Selanik Bankaaı tara
fından yer sarsıntısından felakete uğ
rayan vatandaşlarımıza cemiyetimiz 
eliyle yardım yapılmak üzere cemi
yetimize "500", lira gönderilmiştir. 

Selanik Bankası tarafından yapılan 
bu insani yardmıdan dolayı gerek ce
miyetimiz, gerek felaketzedeler namı 
na teşekkürlerimizi takdim eyleriz. 

M. T. A. Memurlarının 
yardımları 

Maden Tetkik Arama Enstitüleri 
memurları Kırşehir felaketzedelerine 
yardım olmak üzere bu ay maaşların
dan 390 lira ayırmışlardır. 

Bir memur, nizan nıaa§ını 
felaketzedelere verdi 

Nafıa vekaleti inşaat dairesinde B. 
Tevfik Ôzkan 68. 79 liradan ibaret o
lan bütün maaşını felaketzedelere 
terketmek suretiyle takdire değer bir 
yardım yapmıştır. 

SAMSUN'DA 

Samsun, 28 - Zelzeleden felaket 
görenler için halkın Kızılaya yardımı 
hararetle devam ediyor. Bütün teşek
küllerin mümessilleri bugün partide 
valinkı başkanlığında toplanarak Kızı
lay heyetine yardımcı arkadaşlar seç
mişlerdir. (A.A.) 

ÇANKIRl'DA 

Çankırı, 28 - Kırşehir ve Yozgat 
ı:elzelesi fetaketzedelerine yardım için 
l>ir komite teşekkül etti. (A.A.) 

Ankara halkevinin çok 

isabetli bir teıebbüsü 
Ankara halkevi, zelzelede felaket 

gören ve yuvasız kalan yurddaşların 

Bu çok eğlenceli konser ve temsille
rin Hatları çok mutedil tutulmuştur: 

4 kişilik localar 200, parter koltuk
lar, 50, balkon 25 kuruştur. 

Hasılat tamamiyle zelzelede felake
te uğramış yurddaşlara bırakılacaktır. 

Yurdsever halkımızın bu çok isabet
li ve hayırlı teşebbüse yardımlarını e
sirgemiyeceklerindcn eminiz l 

SlNOP'DA 

Sinop, 22 - Kırşehir ve Yozgat ha
valisi felaketzedelerine ~niş ölçüde 
yardım için ilimizde kurulan komite
ler faaliyete başlamışlardır. (A.A.) 

DENlZLl'DE 

Denizli, 28 - Kırşehir ve havalisi 
felaketl>edelcri için C.H.P. salonunda 
bir toplantı yapan ilyönkurul üyeled, 
ilk yardım olarak partiden 250 lira 
gönderilmesine ve teberruat kaydına 

ve tahsilatın peypedrpey sevkine ka
rar vermiştir. 

Halkevi de ayrıca faaliyete geçerek 
felaketzede karde§Ierimize yardım 
hakkında konferanslar vermektedir. 
Halk muhtelif suretlerle yardıma koş· 
maktadır. (A.A.) 

MARAŞ' DA. 
Maraş, 28 - Kıryehir felaketzede

lerine yardmı etmek için parti bina
amda toplanan vilayet idare reisleri 
ve kurumlar mümeuilleri, yardun şe
killeri etrafında görüşmüşler ve Kızı
laya yardımcı olarak çalıfmak üzere 
heyetler eeçmiflerdir. (A.A.) 

AFYON'DA 
Afyon, 28 - Kırtchir fclikctzedcle

ri için yardmılar ve teberrular devam 
ediyor. Yalnız bir gün içinde 103 va
tandaş Kızılaya müracaatla tebcmı
larda bulunmuşlardır. 

Afyon belediyesi 500 lira vermek 
suretiyle yardıma iftirik eylemiftir. 

lZMlT'TE 
.(A.A.) 

lzmit, 28 - Orta Anadoludaki zel
zele felaketzedelerine yardımda bu· 
lunmak üzere fehrimizde bir iane ko
mitesi tetekkill etmiştir. Halk yardı
ma seve seve ittiri.k etmiş, ilk günde 
500 lira toplanmıştır. 

Vilayetimiz memurları maaıtarmm 
yüzde yirmisini felaketzedelere ver
meye karar vemı.işlerdir. (A.A.) 

GIRESON'DA 

Giresun, 28 - Vilayet ve mülhaka
tında Krrıehir havalisi zelzele fela
ketzedeleri kardeşlerimize yardım i
çin Kızılay tarafından açılan iatte def
terine tehalükle iştirak ve teherrular 
devam etmektedir. (A.A.) 

İSTANBULDA 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Yarın 
Partide bütün mali ve ticari teşekkül
lerin iştirak edeceği bir toplantı ya
pılacak ve bu toplantıda zelzele fela
ketzedelerine yardım için yapılan te
şebbüslerin bir e iden idaresi kararlaş
tırılacaktır. 

Gene bu iş için bugün vilayette va
linin reisliğinde bir toplantı yapıl

mış ve memurların yapacağı yardım 
şekli konuşulmuştur. Neticede, vergi
ler kesildikten sonra ele geçecek pa
ranın en az % 2 sinin bir defaya mah
sus olmak üzere felaketzedelere yar
dım olarak bırakılması hakkındaki 

vali muavininin teklifi ittifakla ka
bul edilmiştir. 

Zelzele dolayısiyle 

Ataliirkle yabancı 
devlet relslerl 

arasında telgraflar 
(Ba~ı 1. ine sayfada) 

ten izin bana göndermek lütfunda bu· 
lunduğu nazik mesajdan ziyadesile 
mütehassis olarak, en derin teşekkür .. 
]erimin kabulünü ve türk miJletinin 
dost ve müttefik milletin ve onun 
mülahham hükümdarrnrn sempatile
riadea pek ziyade mütehassis bulun-

Mersin çocuk bayramından iki görünü§ 

Aydın miniminileri baloda 

Bayramda EJirneye giden l•tanbulapor gençleri maçtan evel 

duğuna itimad eylemelerini rica ede· ederim • 
rim. 

K Atatürk 
*** 

Ekselans Kemal Atatürk 
- Türkiye Reiaicwnhuru -

Ankarcl 

Türkiyede zelzelenin insan zayia -
trna ve maddi hasarlara sebeb olduğu· 
nu işiterek ziyadesile müteessir ol
dum. Derin sempati hislerimin kabu
lünü ekselansrnızdan rica ederim. 

Afganistan kıralı 
Muhammed Zahir 

Majeste Muhammed Zahir Han 
Afganistan kıralı 

Kabil 

Majestelerinin Kırşehir zelzelesı· 
münasebetile sempati hislerini havi o
larak gönderdiği mesajdan ziyadesile 
mütehassis olarak en hararetli teşek -
kürlerimin kabulünü rica ederim. 

K. Atatürk 
*** 

Ekaelana Reisicumhur Atatürk 

HqemAta.ui 

Ekaelana Hatem Ataui 
Suriye Rei-aicumh1D'U 

Şam 

Kırşehir zelzelesi dolayısile ba
na bildirmek lfı.tfunda bulunduğu 

sempati hislerinden ziyadesile müte • 
hassis olarak en hararetli teşekkürle· 
rimin kabulünü ekselansrnızdan rica 
ederim. 

K. Atatürk 
*** 

Reisicumhur Hazretlerine 
Ankara 

Hareketi arzdan dolayı derin duy
gularımı takdim eder ve zatı fahima -
nelerinin ve aziz Türkiyenin selamet 
ve saadetini cenabı hakdan niyaz eyle. 
rim 

Abdullah 

A ltes Abdullah Hazretlerine 
Ürdün emiri 

Amman 

Ankara Krrşehir zelzelesi münasebetile 
Türk milletinin maruz kaldığı zel gönderilen telgraflarrndan ziyadesile 

zele felaketi hakkrndaki haberler beni mütehassis olarak zatr fehametpenabi
derin surette müteessir etti. Gerek. }erine en samimi teşekkürlerimi suna
§Bhsım, gerek Suriye cumhuriyeti na- rrm. 
mrna ekselansrnızdan teessürlü sem -
~ti hislerimi kabul buyurmaaızı ~iea 

K. Atatürk 
(A.A.) 

29 - 4 - 1938 

bayramı 
r 

r ·J 
EJirnede bir talebe nutuk aöyliyerr 

Aydın çocuklan geçit raıninlle 

EdirneJe miniminiler g~it r~ 

Bayramda Edirneye giden 150 üniver.iteliclen bir grup 

Fena hava yüsünden 

Katalonya cephesinde 
harekat yavaıladı 

Saragos, 28 (A.A.) - Havas muha
birinden: Katalonya, şark ve Terüel 
cephelerindeki fena havalar, harekatın 
yavaşlamasını intaç etmiştir. 
Yukarı Alfambrada general Varela

nın ordusu, umumi taarruzunu inkişaf 
ettiromcmiş ise de Siyerra dö la Ka
nuda ile Siyerra dö Gudar arasında 
hatlarını düzeltmeğe muvaffak olmuş
tur. 

Cumartesi gününden beri general 
Varelanın kıtaları cephenin Terüel ile 
Alkala dö Şivcr arasında teşkil etmek
te olduğu ç.Lkıntı arasında kırk kilo
metre ilerlemiştir. 

Askeri mahfiller, hükümetçilerin 
Akdeniz kıyısında ve Albokaser mın
takasındaki mukavemetlerinin artmış 
olduğunu kabul etmektedir. 

Hükümetçilerin tebliği 
Barselon, 28 (A.A.) - Resmi tebliğ : 

Şark cebhesinde dil~, Alkosebr 
mıntakasında taarruza geçerek bizi 
Barcnko dö San Migel ş.imaline ricat 

İrlanda parlamentosunda 

Yeni anlaşma 
hakkında görüşmeler 

Londra, 28 (A.A.) - Parlamentoda 
bir nutuk söyliyen B. dö Valera, 1o
giltere - İrlanda anlaşmasının blok ha
linde tasviıb edilmesini istemiştir. B. 
dö Valera, bu anlaşmanın imzasından 
memnun olduğunu beyan eylemi' ve 
İrlanda hükümetinin hakimiyetinin 
İrlanda toprağının heyeti meanuaaına 
şamil olup olmadığını maatteessüf 
bugün söylemek imkanına sahib olma
dığını ilave etmiştir. 

Diğer taraftan B. dö Valera, anlaş
manın milli müdafaaya müteallik 
maddelerinden bahsederek demi~ir 
ki: 
"- Bu hükümet, erazisinin Büyük 

Britanyaya kari' icra edilecek herhan
gi bir taarruz için üssülhareke hizme
tini görmeei™! müsaade etmiyecek
tir." 

etmek mecburiyetinde bırakmıştır. 

Burada şiddetli muharebeler olmuş
tur. Düşmanın Alfambra mm takasında 
Lefos mevzilerimize karşı yapm1' ol
duğu ~ı tardcttik.,. 
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San IAcivertliler cuınartesi Ankarada 
... . ····· ... 

Fener, Ankaragücü - Gençlerbirliği 
karşdaşmasının neticesi ne olacak? 

Biz ankaralxlar spor hareketlel'ini 
o kadar benimsedik ki eğer bir hafta 
cumartesi, pazar güniı bir futbol maçı, 
yahud başka bir spor faaliyeti olmazsa 
o tatil gününü nasıl ve nerede geçire
ceğimizi bilemiyoruz. Bereket versin 
ki Ankara gençliğ i bu hususta çok fa
aldir. T . S . .t\.. teuerasyon ve bölge a
janhkları da geniş bir programla biz
lerin arzusunu fazla.siyle yerine ~etir
mektedir. Milli küıne ve bölge kupası 
maçları, bisiklet yarışları, atletizm 
te§ıvik müsabakaları, eskrim ve güre.ş 
birincilikleri biribirini takib etmekte
dir. Önümüzdeki haftaların da boş 
geçmiyeceği muhakkaktır. 

Şüphesiz ki bu spor hareketleri ara
sında gençliği daha çok bir araya top
layan ve umumi bir alaka uyandıran 
futbol maçlarıdır. Yüksek ve orta 
mekteplerle milli küme haricinde ka· 
lan kulüplerimizin yapmakta oldukla
rı bölge kupası maçlarının en az se
yircisi gelen karşılaşması bile diğer 
spor şubelerinin seyircilerinden fazla 
olmaktadır. Halk bilhassa teknik ve i
yi futbol oynayan takımların hayranı
dır. 
Bükreş muhteliti maçları, Först Vi

yenna karşılaşmaları ve milli kümede 
bazı oyunlar bunun misalidir. Hem an
karalılar ayda veya onbeş günde bir 
güzel maça kanaat etmemektedir. He
men her hafta cazip futbol karşılaşma
ları seyretmek arzusundadır. 

lşte önümüzdeki iki tatil günü An
kara futbol meraklıları bu arzularını 
yeri~e getirecek bir fırsat elde etmek
tedirler. 

Ankara gücü • Gençler birliği ku
lüpleri birliği, Feneı:ıbah~ takımını 
Ankaraya davet etmişlerdir. Fener
bahçe cumartesi ve pazar günü bu iki 
kulübün muhteliti ile iki maç yapa
c.a.ktır. 

Fenerbahçenin bazı sebeplerle milli 
kiline dışında kaldıktan sonra Ankara
ya yapacağı bu seyahat, en ala.kasızla
rın bile merakını çekecek mahiyette
dir. Çünkü, birçok kimseler Fencrbah
çenin bu sene milli kümede iyi netice 
alamıyacağını hesab ederek bazı pren
sip ihtilafları icad ettiği düşüncC10in
dedir. Acaba. Hakikat böyle midir? 
Yani T~rkiye milli küme şampiyonlu
ğunu halen muhafaza eden bu değerli 
kulübümüzün futbol takımı, güzel o
yunumı ve rakiplerini yenme azmini 
kaybetti mi? 

Fenerbahçe hakkındaki düşünceleri 
bu yolda olanlar önümüzdeki maçlarda 
alınacak neticelerle ya fikirlerini de
ğiştirecekler yahud da aksi dü.şüncede 
olanlara kanaatlerinin isabetli olduğu
nu kabul ettireceklerdir. 

Fenerbahçe 
Ankaraya tam 

kadrosiyle 
gelecektir 

temaslarında da onlarm oyunlarını ge
çen senelerde olduğu kadar zevkle ta
kib edecekler ve seveceklerdir. 

Fenerbahçenin Ankara seyahati do

layısiy le sokaklara asılan afiŞılerde bir 
nokta dikkatimizi çekti: (Fenerbahçe 

burada Först Viennayı yenen Anka
ra gücü - Gençler birliği muhteliti ile 
karşılaşacak) diye yazdıydı. 

Bu ilandan anladığımız şudur: lki 

kulüp birliği, Ankara spor kamoyuna 
hitaben Fenerbahçenin karşmında 

Först Viennayı saha.dan mağlUb çı
karan azimle yer alacaklarını videt
mektedirler. Filhakika o gün iki ku
lüb muhteliti, bir kulübün yıllarca bir 
arada oynamağa alışmış çocukları gibi 
bir maç çıkardılar. Karşılarındaki ta
kunın oyununu bozdular ve neticeyi 
kazandılar. 

Hiç şüphesiz Fenerbahçe böyle bir 
maç için ta.mamiyle hazırlıklııdır. Bu
rada neticeyi kazanmak için takım bü
tün enerjisiyle oynayacaktır. Acaba 

kazanabilirler mi? 
Bir futbol takımının muvaffakiyeti 

yahud mağlubiyeti karşısındaki raki
be göre değişir. Bu rakip takrm bizce 
malumdur. Çünkü çok ya.kında bir im· 
tiıhan geçirmiştir. Başka bir yazımız
da teşkil suretini tetkik ve tahlil ede
ceğimiz muhteli tle oynayacak Fener
bahçe takımı için düşüncelerimize ge
lince: 

Fenerbahçe takımı şimdiye kadar 
aldığı iyi. neticeleri muhtelif hatları 

arasındaki ahenge borçludur. Her biri 
futbola vakıf sporculardan mürekkep 
bu hatlar, biribiriyle o kadar anlaşmış
tır ki karşısındaki takımın bu ahengi 
bozması ekseriya çok güç oluyordu. 

Mevsim başında takımda utak bir 
deği~klik yapılması bu umumi ahengi 
bozdu ve onun içindir ki bir mağlO.bi· 
yet ve bir beraberlikle milli küme maç 
larınm ilk günlerinde üç puvan birden 
kayıbetti, Oçoka karşı alınan netice, A
nadolu hisar karşılaşması vaziyetin 
oldukça salalı kesbettiğini göstermek
tedir. Onun için, bilhassa haf hattı 
çok yüksek vasıflara malik bu takı.m, 
Ankarada cşki günlerine mahsus bir 
oyun oynayacaktır. Yalnız fenerlilerin 
şansları muhtelitimizin çıkaracağı o
yuna göre değişcektir. 

Bu temaslarda di.kkate şayan bir 
nokta da, ankaralıların Fikret Arıçan 

Esad Kaner, Naci Bastuncu, Angili
dis Aytan gibi cidden mahir fut-

bolcuları seyre imkan bulmalarıdır. 

Harbiyeliler lzmire gittiler 1 

Harbiye idman Yurdunun iki değerli oyuncusu beden terbiyesi 
muallimleriyle beraber Bizce ihtilafın mevzuu ne olursa ol .. 

sun, Fenerbahçe takımı futbol tekniği-
ni kavramış gençlerden mürekkeb Ankara §ampiyonu Hal'lbiye idman Yurdu takımı Çaı'§amha akşamki trenle 
kuvvetli bir ekiptir. Yıllarca halkın lzmire hareket etmi§tir, 
sempatisini toplayan güzel oyun sis- Harbiyeli gençlerimi1z önümüzdeki cumartesi ve pazar günü Izmirde 
temlerini bugün de muvaffaıkiyede O çok ve Aıbanc.ak taknnlartyle milli küme maçlanm yapacaklardır 
tatbik eder vaziyettedirler. Öyle tah- LŞampiyonumuza lzmirde muva.ffa lciyeıtler dileriz , 
ınin ediyoruz ki Ankara sporcuları bu ' 

Hüıamettin Beke FazJ. Arzık Esad Kaner. Angilidia AY,tan ·Fikret Arıcan 

T ellindeki güreş 

müsabakalarında 

Çoban Mehmed 
üçüncülük aldı 

Finlandiya takım 

birincisi oldu 
Tallin, 28 (A.A.) - Avrupa güreş 

şampiyonası son kuru tasni.fi netic.ekri 
aşağıdadır : 
56 Kilo: ..i 

1-Perttun.en (Finlandiya). 
2 - Pettersen (İsveç) 
3 - Schmitz (Almanya) 

61 Kilo: 
ı - Pihlajamaki (Finlandiya) 
2 - Sv~sson (İsveç) 
3 - Solsvik (Norveç) 

66 Kilo: 
1 - Kolskela (Finlandiya) 
2 - Nettescheim (Almanya) 
3 - Andersson (İsveç.) 

72 Kilo : 
1 - Sohaefer (Almanya) 
2 - Svedberg (İsveç) 
3 - Maeki (Finlandiya) 

79 Kilo: 
1 - Johansson (İsveç) 
2 - Ozolins (Letonya) 
3 - Frooman (Estonya) 

87 Kilo: 
1 - Cadie (İsveç) 
2 - Karklin (Estonya) 
3 - Seelenbinder (Almanya) 

Ağır Siklet : 
1 - Kotkas (Estonya) 
2 - Nyman (İsveç) 
3-Çoban (Türkiye) 
Millet itibariyle yapılan tasnif neti

cesinde İsveç 15, Finlandiya 10, Alman 
ya7, Estonya 6, Letonya 2, Türkiye 
ve Norveç de birer puvan almışlardrr. 

Diğer altı millet, tasnif haricinde 
kalmıştır. 

Atletizm teşvik 
müsabakaları 

Bö1ge Atletizm ajanlığı mevsimin i
kinci teşvik müsaıbakalanru bu hafta cu 

martesi ve pazar günleri yaptırmakta

dır. 

Bu müsabakalarda, geçen defa oldu

ğu gibi büyükler, kızlar ve atletizme 
yeni bqlıyanlar arasın.dadır.. 

Atletizmi teşvik etnıek ve seykciaini 
artmnak kararını veren bölge atletizm 
ajanlığı, seyircilerden para a1ınınama
sı dileğinde bulunmuştu. Vali ve bele

diye reisimiz bö1ge başkanı sıfatıiyle bu 

isteği muvafclc görmüştür. 
Bütün Ankara halkı cumartesi ve pa~ 

zar günleri Stadyomda Ankara vfilisi
nin davetlisidirler. Kendilerinden du~ 
huliye alınrmyacaktır. lki günlük 
program şudur : 

Cumartesi s&at 14 de 

G. 200 m. Engelli koşu seçmesi 
B. Sınklı yük.sek atlama 
B. 200 m. Engelli koşu seçmesi. 
G. ve B. Tok admı atlama. 

K. 7 5 m. Sürat koşusu • 
B. 100 m. Seçme koşusu. 
G. ve B. Gülle atma 
G. 100 m. Seçme koşusu 

B. 400 m. .. 
G. 500 m. Koşusu. 
B. Cirit atma • 

.. 

B. 800 m. Handikaplı koşu. 
B. 200 m. Engelli koşu fin<ı li 
K. Yüksek atlama 

B. 5000 m. Koşusu. 

B. 100 m. Final koş~su 
B. 400 m. Final koşusu 

G. m. Final koşusu 

B. 400x300x100 m.1sveç bayrak ko
şusu 

G. 4xl00 m. Bayraık koşusu 

Pazar saat 14 de 

B. 110 m. Engelli koşu finali (106 
sm.) seçmesi saat 1 O da. 

B. Disk atma , 
G. 110 m. Engelli koşu finali (91.4 
sın.) seçmesi saat 10 da. 
G. ve B. yüksek atlama 
K. 100 m. Koşu finali 
B. 200 m. Final koşusu (seçmesi sa
at 10 da). 
B. 10.000 m. Mukavemet koşusu. 
G. ve B. 3 adım atlama. 
B. 1500 m. Orta mukavemet koşusu. 
K. Uzun atlama . 
G. 2000 m. Mukavemet 
K. El topu. 
G. 200xl00x100x200 m. Bayrak ko
şusu. 

B. 400x200x200x800 Olimpik bay
rak koşusu. 

Not: 
G. Gençler, K.. Kızlar, B. Büyülder. 

-7-
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Gürbüz çocuk müsabakası 1 . 

Dün Çocuk Eeiııgeme Kurumu genel merkez salonlarında 50 çocuğUR. 

iştirakiyle gürbüz çocuk müşabakası yapı.lmı~tır. Yukardaki resim, bu JDii.. 
sabakaya giren 50 yavrudan birisidir. 

Ve bu 50 yavru, yaşlarına ·göre dört grupa ayrılmışlardı. Yu.kardaki re
simlerde sağda ikiden beş yaşına kadar olan grupun, solda bir yaşmdaa 
iki yaşn\a kadar olan grupun birincilerini görüyorsunuz. 

Sağdaki küçük beş yaşından sekizine kadar olan grupun iki~iliğini ıı::. 
zanmıştır. Halinden ne kadar memnun olduğuna dikkat ediniz. Solda, mtı. 
sabakanın başlamasını bekleyen iki küçüğü görüyorsunuz. Dikkatle ve cid
di tavırlarla objektife bakıyorlar. 

.. Sağda 5 - 8 yaşında olanlar arasında birinci gelen Kutlu Uzmay, sola 
ıkı yaşına kadar olanlar arasında ikinciliği kazanan Özgül'dür. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun Ke~iören kolı,ı, dün civar köylerdeki mek
teb talebelerini eğitmenleriyle beraber Keçiören gazinosunda bir öğle ye
meğine ve çay şölenine davet etmiştir. Gazinoyu dolduran yavrular burada 
bir bayram neşesi içinde akşam geç vakte kadar eğlenmişlerdir. 

Resimlerimiz, talebenin kendi aralarındaki neşeli eğlencelerinden bir 
sahneyi gösteriyor. 
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Majeste Kıral başbaka·nımızı 
ve Dr. Arası kabul buyurdu 

~·Celal ~ayarın 1 Majeste kral 
zıyafette~ı . nutku Jorjun huzurunda 

(Başı 1. ıncı sayfada) 
!etinin bizi kabulde gösterdiği fevkal
ade samimiyetin hfila· tesiri altında o -
tarak, kelime bulmakta sıkımı çekiyo
rum. Bununla beraber kırallyet hükü
metinin bize ibzal eylediği hltufkir 
misafirperverlikten dolayı ekselansı
nızın §abamda kendisine bütün kal
bimle teşekkür etmek ve bütün elen 
milletine de, güzel memleketinin top
raklarına girdiğimiz andan itibaren 
hakkımızda gösterdiği içten gelen çok 
hararetli alakadan dolayı derin ve sa -
mimi şükranlarımı arzetmek isterim. 
Bunca seneden sonra, bütün Yunanis -
tana ve asil yunan milletine tUrk mil -
Jetinin kardeşçe selamını ve Yunanis • 
tanın refahı ve daima daha yüksek 
görmek istediği saadeti hususundaki 
dileklerini getirmek üzere memleketi
min bir murahhası olarak elen toprak
larında tekrar bulunmaktan müteve2-
lid bu anda duyduğum derin heyecanı 
gizlemek benim için çok zor olur. 

Sağlam ve ç(jzülmez doııluk 
bağları 

(Bap 1. inci aa.ylada) 

kadar giden baıvekilimis ve hariciye 
vekilimiz yolda• ahali tarafından tid -
detle alkıılaniiılar. Çelenk konma me
ra.imi esnasında muzika evveli istik -
lal sonra yunan marflarını çaldı. Ve
killerimiz oradan gene yürüyerek ote
le avdet ederken yol üzerinde toplan -
mıı olan balkın pek aamimt candan 
tezahürlerile kartılaftılar. 

Maje11ıe Kıralın Huzurunda 
Majeste ktral saat 12 de evvela baş

vekilimizi, sonra hariciye vekilimizi 
kabul ettikten sonra 13 te türk heyeti
ni öğle yemeğine davet lUtfunda bu
lunmuşlardır. 

Yemekten sonra Majc.te evveli baş 
vekilimizle uzun uzadıya konuftuk
tan sonra heyet•i.zaamdan birile de te
ma.a etmek arzusunu ishar buyurdular. 

Bqvekilimizin bamızdan birini 
kendilerine takdim etmesi üzerine o -
na da birçok iltifat göstererek günün 
belli batlı mesaili hakkında kendisile 
fikir mübadelesinde bulunmak nezake 
tini ibraz buyurdular. Heyet on beşte 
saraydan büyüle meraaimle ayrıldı. 

Ziya/eıler 
17 de Maraton barajında Metaksas 

tarafından verilen çayda hazır bulun
du. 

Bu akşam türk elçiliğinde yemek ve 
suvare vardır. 

Yarın Sunyonda öğle yemeği yeni
lecektir. 

Heyetimiz hakkında hükilmet maha
filinin ve balkın gösterdiği iyi kabul 
taaavvurun Uatündedir. 

B. Metaksasin 
beyanatı 

(Başı 1. inci sayfada) 
siyatım götürmenizi dilerim. 

Bu mühim dakikada. türk bükü.me
tinin muhterem Reisine karşı olan 
hayranlık ve doetluk hislerimi bildir
mek isterim. O Hükümet Reisi ki mil
letinizi, yüksek mukadderatına götür
mek yolunda azimkir ve kiyasetli bir 
elle idare etmekte ve eski ve mümtaz 
dostum B. Aru gibi ,ayanı takdir ıiıe
saiı arkadaşlarına malik bulunmakta
du. 

AT A.TVRK., e ~imler 
Vasıtanızla, Türkiyenin Biiyük 

Şefi Kemal Atatürk'e tazimlerimi 
anetmek de isterim. O büyiik adam 
ki, dahiyane bir surette, milletin can
lı kuvvetlerini, yiikaek hasletlerini 
tanzim ebniı ve Türkiyede eaaalı bir 
medeniyet oc:aiı meydana çıkanmı
tu." 

B. Mavrudis'in bir ıelgrafı 
Dün türk - elen munzam paktının 

imzasını müteakip BB. Celal Bayar ve 
Tevfik Rüştü Arasa, Hariciye nezare
ti daimi müsteşarı B. Mavrudisin bir 
telgrafı takdim edilmiştir. Nekahat 
halinde bulunan B. Mavrudis, bu tel
grafında, sıhhi se-beplerden dolayı im
zasını, türk vekillerinin ve Elen hükü
met reisinin imzaları yanına koyamı
yacağından dolayı teessürlerini ve ay
nı zamanda yeni paktın akdinden do
layı hararetJi sevincini bildirmekte ve 
iki milletin gittikçe daha sıkı birliği
nin başarılması hakkındaki temenni
lerini sunmaktadır. 

İstanbul llhir meclisinde 
İstanbul, 28 (Teleionla) - Şehir 

mediaiınin bugünkü t.oıQntıvnda feh
rin imar plinı derhal tatbik edileceği t.: 
çin nruri iatimlilderde balunmalı: be
re belediye reialiğiµe 1,5 milyon lira 
kadar borç temin etmek aaWıiy«i ve
ril.mittir. Mcc:liain toplantıamda haman> 
lara verilecek terkoa suyu hakkında da 
valinin verdiği izahat dinlenmiıtir. B. 
Üstündaf, larkçetme kceildikten sonra 
hamamcılann vaziyetinin zorlqtığmı, 
fiatlarm on kunıttan yedi buçuğa indi
rilmesinin de tetkike de~r olduğunu 
söylemittir. 

Hazirandan itibaren fakir halk için 
halk hamamlan, yaptmlacağını hatır
latmış ve belediye tarafından bu iş için 
10 bin lira aynlnuı olduğunu söylemiş
tir. Bu izahat üzerine hamamların u
cuzlatılması için verilmiş olan takrir 
geri alınmıştır. 

Ankara kanalizasyonu 
ve vidaj makineleri 

Ankara şehri kanalizasyon işini tet· 
kik etmek ve bir avanproje hazırla

mak üzere hükümetçe bir mütehassıs 
davet edilmiştir. Esasen kanalizaayon 
işi hakikaten büyük bir ihtısas işi ol
duğu gibi ehemiyetli bir para işi de 
olduğundan bunu ancak devlet eliyle 
başarmak mümkündü. Bu hususta 938 
büdcesine tahsisat konulmuştur. 

Ankaralıların daima üzerinde dur
dukları bir mevzu olan kanalizasyo
nun tesis edilip itletmeye açılmasına 
kadar mevcud çukurların eskisi gibi 
vidaj makinalariyle tahliyesi zaruri 
bulunduğunu, ancak zamanla, çukur
lar çoğalırken bazı topraklarda emme 
kabiliyetinin azaldığını gören beledi
ye üç ay evel bey tane yeni vidaj ara
bası ısmarlamıştı. Bu arabaların inşa 
sı için müteahhide verilen altı aylık 
mühletin eo~u olan ağuatoa bqlangı
cında arabalar gelecek ve mevcud ara
baların kifayetsizliği yüzünden çekil
mekte olan sıkıntı nihayet bulacak
tır. 

Cumhuriyet merkez bankası umumi 
heyeti dün toplandı 

Bankanın geçen yılki 
karı 2. 151 .886.42 liradır 

Yurdun ekonomik vaziyetinde 
iyi ve müsbet bir inkişaf var 

(Başı 1. ine sayfada) 
miş idik.,, 
İdare meclisi raporunun okunması

nı müteakib esas nizamname madde
lerinde yapılması istenen tadiller ve 
ilave okunmuş ve bunlar, Üzerlerinde 
esasla alikalı olmıyan bazı değişik

liklerle kabul edilmiştir. 

Aleliitk toplantı 
Merkez Bankası umwni heyeti bu

nu müteakib alelade toplantısını yap
mıftır. İdare meclisinin, bankanın 
1937 hesab yılı içindeki çalışmasını 
izah eden raporunda dünyanın 1937 
yılında huzur ve emniyete varabil
mekten uzak kalmasına ve bazı mem
leketlerde iç ve dış siyast kararsız

lıkların devam eylemesine rağmen o 
yıl içinde iktısadi müş'irelerin fena 
rakamlar şelc:linde tecelli etmemiş bu-
1 unduğu, toptan fiatların yüksekliği, 
hayat pahalılığının istiksar edilecek 
bir tereffu seviyesinden uzak kaldı

ğı, istokların ehemiyetli bir teraküm 
manzarası göstermediği, cihan ticare
tinin kıymet ve kemiyet itibariyle bi
raz daha inkişafa mazhar olduğu ve 
işsizliğin azalmağa yol tuttuğu kay
dedilmekte idi. 

Gene bu raporda vaziyetteki mah
sus iyiliğe aid müşahedenin bütün se
ne itibarile arzcıttiği manzaraya aid bu
lunduğunu ve 1937 başlangıcında inki 
,af üzere bulunan dünya iktisadiyatı
nın, sonradan baş gösteren bir inhita
tın teairi altında kaldığı ve senenin 
ikinci nnfının zihinlerde müsaid ol
mıyan bir intıba bırakarak kapandığı 

iıaret edilmekte ve bunlam sebebleri 
izah olwımaktadır. 

hiç şüphesiz memleketimizin genel du
rumuna aid kısmı idi. 

M üsbeı rakamlar 
İdare meclisi raporunun bu izahatı• 

na göre 1937 yılı içinde ziraat iyi mah
sul vermiş, sanayi sahasına aid inşa ve 
işletme faaliyeti program dahilinde 
yürümüş, ticaret kalkınmada devam 
etmif, maliye umulanın üstünde neti -
celer, göstermiş, toptan fiatlar umu
miyetle biraz daha yüksek seviyeye 
çıkmış, hayat pahalılığı ise bir sene 
evvelkinden yukarıya o mertebeye 
yükselmemiştir. 

Raporun ticaretimize aid kısmına 
gelince, hariçteki tenevvü müşkülatı 
ve kayıdlara rağmen dış ticaretimizin 
1937 senesin-de de kalkınmasına de-

vam etmiş ve umumi yekunu 137 
milyon 984 bin lirası ihracat, 114 mil
yon 379 bin lirası da ithalat olmak ü
zere 252.365.000 liraya varmıştır. Bu 
suretle dış ticaretimiz muvazenesi ba
kımından memleketimiz lehine kaydo
lunan fark 23.605.000 liradır 

Gene rapordan öğrendiğimize göre, 
1937 yılında ihracatımızın beher to
nuna isabet eden kıymet 101 liradır. 

Bu mikdar 1936 yılında 86, 1935 de 
65 ve 1934 yılında ise 56 lira idi. 

Alıın vaziyeti 
Raporda bankanın tasarrufu altın. 

da olmak üzere bulundurduğu altm. 
mikdarı hak.kında da şu malı1mat ve -
rilmektedir: 

Memleketlerimiz münasebetlerinin 
nüvesini teşkil eden nisbeten kısa bir 
ınaziye göz atarsak, bu münasebetlerin 
bu derece sağlam, samimi ve çözülmez 
bir dereceye bu kadar süratle erişme -
si önünde heyecana kapılmamak im -
kansızdır. Münasebetlerimizin bariz 
vasfı olan bu sağlamlık, samimiyet ve 
çözülmezlik, ekselansınızın da çok gü
zel ifade ettiği gibi, mileyyidesini ka
tiyen insani olan çifte zarurette, müş
terek menfaat ve karııhklı duygular
da bulmaktadır. İftihar ile seyretmek
te haklı olduğumuz bu muhteşem ba -
prı, son .zamanlar tarihinin kaydettiği 
ba§arılarm muhakkak ki en güzelle
rinden biridir. ~ne muhakkaktır ki 
mcmleketlerimiz, bu ölmez eseri, uır
larm tarihinden menfaatleri lehi.ne 
dersler çı:karmıı olan milletlerimizin 

Matbuat müsteıarı B. Nikolidia bu 
giln Kigfiayada Sesil otelinde türk 
gazetecileri ıerefine bir öğle ziyafeti 
vermittir. 

Bakanlar heyeti zelzele mıntakası 
hakkında mühim kararlar aldı 

Raporun en dikkate değer ciheti 

az zarara uğramJ!, evlerin adedi, her 
köy ayrı ayrı gösterilmek üzere cet
vellere kaydedilecek ve her evin sahi
binin adı, soyadıı evin nüfusu da gpa
tıerilecektir. 

1936 gayesinde 24.103 kilodan iba
ret olan altın mikdarı sene zarfında 
gelenlerle birlikıte yıl sonunda 26.107 
kiloya varmıştır. 1937 senesi için<ie 
mevzuu bahis altınlardan bir kısmı 
terhin edilmek suretile istikraz edileıı 
mebliğlar 16 teşrinisani 1937 de 8 mil· 
yon 448.314 lira olarak en yüksek sevi
yesine baliğ olmuştur. Sene nihayetin
de ise 26107 kiloluk altın her türlü 
kayıddan izade olarak bankanın mut -
lak tasarrufu altında bulunuyordu. 

hikmet ve kiyaaeıtinc medyundurlar. kendilerini bil'ibirine bağlıyan rabı- (Ba~ı 1. ine sayfada) 
taları daima daha ziyade aıkı.18ftırmı9 · ilmi" · • ftan L--

D.ört bal'-- dev'-•:nin -::--1 • lCftir tlerdır. Bır tara ~rm 
.. ıuı11 w... s- uimlerinin bir ifadeaidir. Bu, bıuat te&bitine devam olunmakla beraber dil 

ıeaanüdii kendi menfaatlerimiz bakımından ol- ğer taraftan da yıkıntı altında kalan 
Yalnız memleketlerimiz için delil, dutu kadar beynelmilel sulıhun men- zahireler çıkarılmakta ve programİı 

----..:ı.. Balkan tantı faati bakımından da tahakkuk: ettiril-fakat aynı zcr.m&ı...- an bir şekilde zahiresiz kalanlar iaşe e-
blokunun doğmasına phid olan yarım mit kati bir sulh vesikasıdır ve bugün, dilmektedir . . 
adamız için de mceud Wiaclerle bu bu muhabbet eacırini, tUrk • yunan bir- Bakanlar heyeti Krr§Cllir ve Yozgad 
derece dolu olan son sekiz seneye a.tı- liğinin bu remzini bütün dünyaya, viliyetleri havalisindeld yer sarsıntı-

ak da · · · · mahiyet Balk.an .azSJarı arasında hüküm süren lac nazar ıtmın.an vcrıcı - sı vaziyetini eaaalı bir surette tetkik 
tedir. Filhakika, çok kara bulutların tam tcaanüd ve geniJ ve halisane teş- etmek üzere bir komisyon tetkilini 

·· · d ks k k , ___ rga rı"kı" mesainin bir misali olarak iftihar-kıtamız uzerın e sı ı yı ıcı -ı derpiş eden bir kararname ile 9u ka-
tehditleri doğurduğu zamanlarda, la gösterebiliriz. rarları almıştır: 
dört memleketin bütün müteyakkiz ve "- Bay Başkan, . 
yapıcı gayretlerini bundan bôyle ebe- Milletlerimizin yarattıiı bu derece Kızılay'a beı yüz otuz bin lira 
di müJterek caerleri olan Balkan an- milhim ve neticeli bir eseri tahakkuk verilecek 
tantına aarfetmelerindcıı daha ziyade etti~k devlet adamlarına her zaman 1 - İlk imdad oalrak: iate, aıhat ve aa-
muhtCfCGl bir manzara tasavvur olu- nasib olamaz ve .gerek benim için ge- ir yardımlar Kızılay kurumu marife
nabilir mi? Bu i,ıe de milletlerimizin rek arkadatım doktor Aru için, türk- tiyle yapılacak ve hükümetçe son defa 
hikmet ve kiyueti galebe çalınıftır. elen birliği yolunu tevsik ve teyid alınan 30 bin liralrk tahsisat bu kuru
Mcmlekctler.imiz ve aynı zamanda en- eyliyen bu vesikanın altına, ekaclan- ma verilecektir. 
ternaayonal sulh için çok hayırlı bir aınız gibi, yl1kac.k aiyul ehliyet ve 2 - Bir lcıaım çadır ihtiyacını karşı~ 
büyük cecr doğmu9tur: Balkan aıııtan- vatanperverlik faziletleriyle, son ae- lamak ve sonra iade etmek ü.ıere şiın
tı, ittifakları dört memleketi yegi.n neler içinde yaptıfı hizmetlerden do- dilik'400 çadır Milli Müdafaa bakanlı
yegin biribirine bağlıyan rabıtaların layı vatanının filkranına hale kazan- ğından mazbata mukabili Kızılay ku
beliğ bir scmbodlünü te9kil eden Yu- mıt ve birliiimizin hararetli bir taraf rumuna verilecektir. 
nanistıan, Romanya, Yugoelavya ve tarı olarak ismi tUrk • yunan münase- 3 - Zelzele sahasının jeolojik duru
Türkiyeyi bundan böyle çelik kanat- batı tarihinde altın harflerle yazılı munu Kültür ve Ziraat bakanlıkları
ları altında toplamaktadır. kalacak olan milmtaz bir ıahsiyetin nın göstereceği profesörler tarafından 
Mühim bir merhale: yeni pakt imzası yanına imzamızı atmak büyük acilen tetkik ve neticesi rapor halin-

bir saadettir. de bildirilecektir. 
Böyle bir hava içinde türk - elen 4 _ lakin umwn müdürünün reisliği 

Entente Cordiale'i. memleketlerimi- c:L- .._ __ , yoluıida 
,.nun ~ .g altında, İç, Milli Müdafaa, Finans, 

zi biribirine çeken bu dereee yakınlık atılan adım Kültür, Ziraat, Sağltk ve Sosyal yar-
ve benzerLiklerin tesiri altında tabii Sevincim çok büyüktür. Hususiyle dım bakanhklariyle tapu ve kadastro 
inkip.fını takib etmeketcn başka bir ki umumi sulh davasına samimi bir umum müdürlüğünden memur edile
fCY yapamazdı. Pek güzel ifade buyur- hi~ette bulunan muahedemizin im- ceklerden mürek1'ep bir komisyon ku
duğunuz gibi türk - elen birliği yolun- zaaı, ufukta beliren ve mustarib be- rularak derhal zelzele sabasına gönde-
da bir yeni mühim merhale daha tetkil !'ı • B k · 1 1 L-hed şeriyete ferahlık getiren bir sükunet rilecektır. u oınısyon ze ze e sau..ı-
eden bugün imzaladığımız mua e- devresine tesadüf ediyor. Cihah barı- sını tahdid ve tetkik ederek yıkılan ve 
yi, bu düşünce ile ve bu aynı sulh ide- 1 d 1 d ı d ki yıkılacak olan evlerle kayıpları tesbit 
ali ile hareket ederek akdeylcmiş bu- fi yo un a atı an a un, ara arın a 

antant bir sulh kaleai olan biz Bal- ve yıkılacak ve yahud yerinde bırakı-
lunuyoruz. kanlıların ancak tasvibine mazhar o- lacak köylerin yerlerini ve evlerini ve 

Bay Bafkan, labilir ve bilhassa Türkiye ile Yuna- evlerin tiplerini malzeme mikdarını ve 
Yeni· türk - clen muahedesinin ma- dunl 

nistan Akdenizde tefriki mesaiyi ve yapılacak inşaatın cinsini ve yar a-
hiyetini ve tilmulünti sarih ifadelerle münasebetlerin ahenkleştirilmesini rm tarzını ve sair hususları tayin ede-. 
o derece iyi tarif eyledinıi.z ki bu mu- istihdaf eden her eseri daima büyük cek ve nihayet on gün içinde raporu
ahededen bahsederken benim için Ek-

bir memnuniyetle kartı.layacaklardır. nu hükümete verecektir. 
selanamızın beliğ sözlerine ittirikten kad 

Çilnkil böyle bir eser, bu mınta a 5 - Finans bakanlığı bu işler için 500 bafka bir fey kalmamaktadır. Hak et- da hak 
tikleri refah ve saadeti milletlerine olcJufu kadar biltiln kıtamız mu - bin liralık tah,sisat almağa teşebbüs e-

kak sulhun taninini intaç edecek ve decek ve Kızılay kurumuna verecek
cidden temin edebilecek yegane imi- bu suretle tUrk • yunan birliğinin c- • 
lin sulh olduğuna kani bulundukları i- m"ın ve feyizli ı"nkiaı1fı hususunda en tır. B.. .. b "f 1 Sa~l k 
çin ancak sulhu istiyen iki mcmleke- . r- S Ih 6 - utun u vazı e er ı; ı ve aos-
tin bu huaretli azminden, bu gerait milaaıt hav~yı yaratacakt~. u a yal yardım bakanlığı tarafından yapı-
dahilinde 1930 ve 1933 vesikalarına i-. memleketlerımizde nasıl ebcdıye~ p - lacaktır. 

. ' yidar olacaksa bOtiln dilnya ilzerınde 7 • Bakanlıklar, zelzele Mlı.aeı için 
live ~ılmekle kal~ı~an. ve Entente d katt olarak hüküm allrdilğünü gör- yapacakları iş ve yardımları ve bu iye 
Cordıale muahedemızın bızzat ruhunu e h d k 1 n yu"k 
da 1 . .,1 b mek us usun a e se anaınızı - ayıracakları memurları sağlık ve aos-

tamam ayan ve genı~eten u mua . 1 i bil il kalb" ı · t" Ak 1 ğ · k 
hede doğabilirdi. O Entente Cordiale •ek dılek er ne t n ım e lf ır yal yardım bakan ı ı cmrıne verece -

. . . . . ederken, kendi aralarında yıkılmaz terdir. 
muabede~ı kı yal~ız ıamı,ğmuhı::;.1r.a- bir bale getlrmcğe muvaffak oldukla- 8 - İa9e, inşaat ve bununıla alakalı 
~~~ rul un: ,_'08~~rı;::. e 

1 ır. rı bu sulhun en kiyasetli ve en mert her türlü muameleler Kızılay kurumu 
Ur - e en ar eş ır ıgı. klfili olan milletimizi tebcil etmek marifetiyle yapılacaktır. 

Kaıi bir ıulh veıikaaı iaterim. 9 - Uçüncü ve dördillM:ü ~lerde 
Balkan antantı konseyinin sön top- Kadehimi, Etenler Kıralı Majeste sayılan komisyonlar tetkikleri netice-

Jantısında müzakere edilen, romen ve İkinci Jorj'un aıhatine, dost ve müt- sinde köylerin zelzele aahaamda tah
yugoslav mUttefiklerimiz tarafından tcfik Yunanlstanın refah ve itiliaına did edilen yerlerde tekrar kurulmaaın
hararetle taavib olunan ve bizzat Bal- kaldırır ve ekselansınızın ve sevimli da fennt ve kati mahzur gördükleri 
kan antantı zilmiyetiyle, tuerlanan bu Bayan :Metabas'ın phat saadetlerine J takdirde bu cihet Bakanlar heyetince 

- yeni muahe.de iki QXmlekedmizin içerim. .,.-ıca "tetkik ve mütalea olunacaktır. 

Delegelerden bir lcıamı giııller 
Haber aldıf rmıza göre komieyonda

ki delegelerden bir kısmı dün akfam 
Kırtehire hareket etmiflerdir. Diğer 
bir kısım delegeler de bu gün hareket 
edeceklerdir. K.omiayoo ilk toplantısı
nı yarın saat 8 de KıifChir vilayet da
iresinde yapacaktır. 

KültUr ve Ziraat bakanlıkları tara
fından jeolojik tetkikler için gönderi
lecek mütehauıslar bu komisyondan 
ayrı olarak tetkiklerde bulunmakla 
bcraıbcr komisyonun çalıpnasını ko
laylattınnak üzere taleıb vukuunda ge
reken izahları bu komisyona verecek
lerdir. 

Sağlık ve sosyal yardım bakanlığı, 

Bakanlar heyetinin yukarıya yazdığx
mı.z kararı mucibince iakin umum mü
dürü.nün reialifi aıtmdıa zelzele aaha
smda tetkikler yapacak olan komisyo
nun çallflllUına dair bir talimatname 
hazırlamıt ve komisyonda delegesi bu
lunan dairelere bu talimatnameyi göo
dermittir. Talimatn~cye göre: 

Komisyona bir Kızılay müfettiti re
fakat edecektir. KomiayOOI 10 gün i
çinde tetkiklerine aid raporu vermeye 
mecbur olıcluğundan bu tetkiklere en 
kısa bir zamanda batlanacaktır. Ko
misyon çahflDUında lhım gelen ça
bukluğu temin etmek üzere Bakanlık
lardan bu iıe memur edilecek zetların 
hep&i yarın sabah saat eekizde Kırıe
hir viliyet dairesinde toplanmıt bulu
nacaktır. Yozgad viliyetinin memure
deceği bir zat da aynı zammıda Kırte· 
hirde bulunarak bxniayona icab eden 
izahatı verecektir. 

Komisyona iskin teıkilitından bir 
mimar, bir mühendis ve lüzumlu me
murlar refakat edecektir. 

Komisyon Kır9ehir merkezinde top
lanarak burada verilecek malUınat w 
izahlara göre sarsıntı sahasının Kır-
9c.hir ve mücavıiri vilayetlCl"deki kı
sımlarını bir harta üzerinde tahdiıd e
decektir. 

Tahdid edilen sahadaki köy1erin her 
biri komisyona menaup aza ve bunla
ra terfik edilecek vilayet, finans, ba
yındırlık, ağlık, ziraat memurları, 
jandamıa zabitleri tarafından grup ha
linde gezilece)gtir. 

Teabit edilecek uaalar 
Gezilen sahalarda tetkik olunacak 

husuelara aid eeMlar talimatnamede 
ayrı ayrı göıtedlmc~edir. Bu esasla
ra göre .zarar ıc>ren köylerin adları, 
nüfuaları tcebiıt olunacaktır. Zeılzelc
dcn müteeair olmut olmak kaydına 
dahil olabilmek için bir awhalde bir 
veya birden fula evlerin tamunlyle 
yıkılmı9 veya oturulmu bir bale gel
miş olması llzım gelecektir. Zelzele
den milteeaair olan bu köylerdeki yı
kılmış veya tamiri ve iskanı kabil ol
mıyac:ak derecede haaaı: gönnüı ve ta
mir ıu.retiyle ıaıalu milmkikı fClldlde 

Bu köylerin ekıime müsaid era.zitıi ve 
otlakları da 1ahkik olunacaktır. 

Bu köylerde zelzeleden yıkılmış ve
ya hasara uğramış olan evlerin ne tarz
da ve hangi malzeme ile inşa edilmiş 
olduğu ve zelzeleye mukavemet ede
rek yılulmamış veya az hasara uğraJ111ş 
evler vanıa bunların zelzeleye dayan
malanı11ın fenni sebepleri araştuıla

caktır. 
Bunların tesbitinden sonra Ziraat 

ve Kültür bakanlıkları tarafından ay
rıca ve sarsıntı sahasıının jeolojik du
rumunu tetkik için gönderilen miite
hasaJ&larJa tcmu edilerek bu yerlerde
ki toprak tabakalarının vaziyeti tesbit 
ve bu yerdlerde yeniden köy inp.tunda 
mahzur olup olmadığı tayin olunacak
tır. Mahzur olduğu anlatılırsa rapor
da bu dabi zikrolunacaktır. 

Komisyonun tili grupları tarafın
dan evleri yıkılmış olan köylerin yer
lerinde bırakılması veya başka yerle
re nakilleri husuelarmdan hangileri
nin faydalı olduğu tetkik olunacaktır. 
Komisyon tili kararından evel vilaye
tin mütaleumı da alacaktır. 

Büyük köyler kurulacak 
Erazi, su ve aaire gibi, halkın hayati 

ihtiyaçları daima göz önünde bulun
durulmak ,artiyle evleri tamamiyle 
yıkılmıt köylerin birkaç taneainin bir 
araya toplanması ve büyücek köyler 
tesisi imkinları aranacaktır. Sıtma 

mıntakalarından ayrı yerlerde olması 
imkinları da ara.,tırıla.caktır. 

Komisyonla beraber olan mimar ve 
mUhendi•ler bu mıntaka için muvafık 
ve sihi vaaıflan haiz, iktisadi olan 
ev tipleri tesbit ve inşa malzemesini 
tayün edecektir. Ev tipleri ve inşa mal
zemesi için mahalli memurin ve köy 
ihtiyar heyetlerinin de mütalea&ı alı
nacaktır. 
İDfUt ke~itleri, mahalli rayiçlere 

göre tanzim olunacaktır. Zelzele aıaha
sının genişliğine ve havaların tetkikle
re müaaid olup olmayıyma göre ko
misyon reisinin münasip göreceği bir 
günde gruplara ayrılarak tetkikler 
yapnııt olian till heyetlerin hepai ge
DC Kırtehirde birleıcrek umumi top
lantılar yapacaklar, kararlarını bir 
rapor halinde bazırlıyacaklardır. 

Bütün bu itler en geç 10 mayJB çar
pmba akpmı bitmiı ve komieyon azi
ıı Ankaraya 10 maymta dönmüt bulu
nacaktK. 

Çü;ekdağı kaymakamı 

~kaüde aevkedildi. 
yer' depraımeai mmtabaına dahil 

olen Çiçekdağı ka.zaaı kaymakamı 1-
roç, ilk sanın tı haberini çok geç ver
diği ve böyle fellkctli bir zamanda va
ziyetin icab ettirdiği baasaaiyet ve fa
aliyeti gösteremediği anlatıldığından 
tekatlde aov,kedilcnifıtk. (A.A.), 

Para piymaaı 
Vadeli veya vadesiz paralar memleket 
bankaları tevdiat ve alacaklı hesabla -
rında seneden seneye artmakta devam 
etmifti-r. Gerek alacaklı hesapta, ge
rek borçlu heeabda ve iskontoya aıid 
faiz mikdarları azami hadler etrafında 
bulunmuştur. Banka evvelce ıtesbit et• 
miş olduğu reeskont haddini 1937 sene 
sinde de çoğaltmamıştır. Paramız 1937 
senesinde dahili iatikrarını mu~afaza 
etmig ve bu istikrarın temini hususun
da hükümetimizin öteden beri göster• 
diği ha88a.Siyet ve ihtimam bu muvaf
fakiyetin en mühim 8m.ili olmuştur. 

Tedavüldeki banknoılar 
Rapordaki izahata göre bankanuı 

kasalarındaki banknotlar da dahil ol -
ma.k üzere 1936 sonunda mevcud 187 
milyon 683.952 liralık mütedavil bank· 
notlara 1937 yılı içinde 4.000.000 lira· 
lık daha banknot mı.ve olunarak 191 
milyon 683.952 liraya baliğ olmuştur. 
Bu mikdardan gene 937 de 15.007 .451 
liralık banknot çekildiğinden sene 9C>

·nunda tedavülde bulunan mikdar 176 
milyon 676.501 liradır. 

Sene nihayetinde banka kasaların .. 
da 8.046.54 lira bulunduğu dikkate a
lındığı takdirde piyasada fiilen teda
vülıcle bulunan banknot mikdarmm. 
186.630.447 lira olduğu görülür. 

Kar ve wnu hesablarına 
gelince: 

Banka 1937 yılı muamelelerinde 
2.151.886.42 liralık bir kir temin etmit
tir. 

Bu miktardan 430.377.29 lirası ihti
yat akçesi olarak ve 630.000 lirası da 
yüzde altı nisbetinde temettü olarak 
ayrıldıktan sonra geriye 1.091.509.14 
lira kalmaktadır ki, bundan da memur 
lar hissesi ve yüzde on fevkalide ihti 
yat akçesi olarak 163.361.37 lira çıkarıl 
makta ve mütebaki 928.147.77 liranm 
yarısı hazineye ve diğer yarw da hisse
darlara bırakılmaktadır. Hissedarlara 
kir hisseleri olarak aynlan bu miktar
lara geçen sene kinndan müdevver 
1.361.91 lira da ilive edilmek suretiy
le elde edilen yekQn kazanç ve buhran 
vergileri in<iirildikten sonra beher hisse 
ye 632 kurut temeddü dağıtılması mü
said görUldüğilnden raporda, temet
tUün bu suretle tevzii istenilmekte 
idi. 

Umum! heyet raporu ve kar ve zarar 
hesaplannı tasvib ve idare meclisini 
ibra ederek müddetleri biten mürakib
lerden C. ve B. hiaaelerine aahib ban
kalar ile prketler tarafından .seçilmesi 
liznn gelen mUrakibliğe AbdullahNaci 
Akbay'ı ve D. sınıfı hisselerine sahih 
bulunanlar tarafından intihabı lazım ge
len mürakiblife de İf3et Sirmeıı'i seç.-
miftiı:. 



ULUS 

H 1 K A y E iJK•Jll•Z•Hl1i 
Aile saadeti 

Nöbetçi Eczaneler 

Pazartesi 
Salı 
Çarpmba 
Perıembe 
Cuma 
Cumartesi 
Pazar 

: Ankara ., 
: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya ,. 

Memleket içinde dört ay süren sc
yahatından dönüşte, Selim Can'ın ilk 
İ§i, bütün bu müddet zarfında kendi
sinden hiç haber alamadığı arkadaşı 
Şefik Gürkan'ı aramak oldu. Onu ev
velce oturduğu bekar odasında bula
madr. Kapıcının kendisine verdiği ad
resle, arkadaşının Cebecide yeni tut
tuğu evi, bir hayli aradıktan sonra, 
nihayet buldu. Kapıyı Şefik açtı. Şap
kasr elinde, dışarı çıkmak üzereydi. 
Arkadaşını görünce "vay, vay 1 dedi, 
yahu neredeydin bunca zaman? İnsan 
bir haber olsun göndermez mi?" Son
ra misafirini içeri davet edecek yerde 
onun koluna girdi. "Zaten çıkıyor

dum, dedi, içim sıkıldı evde, gel, se
ninle §Öyle biraz dolaşırız." Selim 
Can, dostunun bu hareketine hayret 
etti. ''Canım, biraz otururduk, niçin 
beni içeri almadın? dedi, halbuki o 
kadar da yorulmuttum ki." Öteki bu 
siteme aldırı' etmeden onu •lirWde
di; "Zararı yok, yoruldunaa, turada 
köşe başındaki kahveye girer, oturu-
ruz." 

Kahve tenhaydi, pencere önündeki 
masaya iliştiler. Şefik arkadaıının 
yüzUne hayretle bakıyordu. ''Bilmez
sin, ne kadar sevindim geldifine 1 de
di. Senden baş.ka candan bir ahbabım 
yok!" 

- Fakat Yıldız apartmanındaki o
dandan pek memnun olduğunu söylü
yordun, Neye oradan çıktın da bu sa
pa mahalleye tıkıldın? 

- Senin haberin yok galiba 1 
- Neden? 
- Evlendiğimden. 
-Yok canım, sahi mi söylüyorsun? 
- Evet, bir felikettir batıma gel-

di. 
- Ne diyorsun Şefik. Bir yeni evli 

için böyle söylemek hiç de hayre ala
met değildir. 

- Hayri yok ki alametini arıyor
sun. Ah, dostum, ah, nasıl oldu da bu 
çürük tahtaya bastım, hala anlayamı
yorum. 

- Evlenmenin hep aleyhinde bulu
nurdun, birdenbire bu kararı nasıl 

verdin? 
- Sen de şaş, ben de ıa.-yım. Ba

zan insanın dili kolu bağlanıyor. An
nem, İstanbuldan kalkıp bu iş için 
geldi, eş dost üstüme düştüler, o ka
dar ısrar ettiler ki dayanamadım. Bir 
"peki" dir ağzımdan çıktı. İstanbula 
gittik iki hafta içinde nikah mikcih 
hepsi olup bitti ve biz soluğu çift o
larak tekrar burada aldık, senin anh
yacağın. 

- Hepsi iyi ama, memnuniyetsizli· 
ğinin sebebini anlayamıyorum. 

- Onu ben de anlayamıyorum, ama 
ne yapayım ki bizimkine kanım bir 
türlü kaynamadı. Evleneli daha iki ay 
olmadı, ayrılmayı bile aklımdan geçi-
riyorum. 

- Ne söylüyorsun Şefik. 
- Ama haklı değil miyim, daha 

ba,ıangıçta bu hotnudsuzluk olursa, 
sonrası tabii beter olacak. 

- Bu düşüncene iştirk etmiyorum. 
- Niçin? İnsan sevmediği karısını 

sonradan nasıl sever? 
- Bunun kabil olduğunu sana is

bat ec!eyim mi? Fakat bana söz ver ki 
anlattıklarımı kimseye tekrarlamıya
cakaın. Çünkü bu macerayı ilk öğre
necek sen olacaksın. 

- Beni meraka sokuyorsun. 
- Sabırlı ol. Bu hikaye on sene ev· 

vel başlıyor. Ben de tıpkı senin gibi 
akrabalarımın ısrariyle evlendimdi. 
lnanırmısın ki, ta düğün olup da ka
rımla bat başa kalıncaya kadar bir de
fa olsun yilzünli görmü, değildim. O 
zamanlar için böyle şeyler vakidi. 
Herkes çekilip ikimiz bat bata kalın· 
ca duvağını kaldırdım. O anda içim· 
den bir ürperme geçti. Gelini hiç ama 
hıiç beğenmemittim. Karım hislerimi 
yUzUmden okumu' olacak ki sapsarı 

kesildi, titremeye başladı. Fakat bir 
ıtey söylemedi. Saatlerce karşı karşı
ya bir tek kelime telaffuz etmeden 
durduk. Ben yaptığım bu cahillikten 
dolayı kendi kendimi yiyordum. O, 
artık vaziyetin gizlenemiyecek bir şe
kilde ortaya çıktığını görerek ağla
maya ba,ıamıJtı. 

Böyle put gibi iki saat karıı kar
şıya durduktan aonra ayağa kalktım. 
Ne yapmak istiyordum, bilmiyorum 
ama, dışarıda hala benim saadetim şe
refine eğlenen misafirleri ve çalgıcı
ları defetmek, o kadınla yaşayamıya
cağımı anneme haykıra haykıra söy
lemek istiyordum. Birden karnn ya
nıına yaklaştı. Mahcup bir tawrla 
gözleri önüne eğik olarak: 
''- Anlıyorum, dedi, benden h09lan 

madrnız. Zorla güsellik olmu. Yalnız 
sizden insaniyet namına bllyiik bir 
ricada bulunacağım. Beni bu üpm 
rezil etmeyiniz. Hakikati herkese illn 
etmekle hayatımı ebediyen kıracağı· 
nızı unutmayınız. İzzeti nefsim bu 
kadar ağır bir darbeye tahammül ede
miyecektir. Onun için yalvarıyQrum 
sizden, bir kaç gün sabredin. Sonra 
bir sebeb bulur, anlatamadığımızı, 

kavp ettilimizl aöyliyerek ayrılırız. 
Si&den muhabbet dllemniyorum. Ba
nım imklnsız olduğunu biliyorum. 
Yalnız zevahiri kurtarmak için bir 
kaç gUnlük bir fedaklrlık rica ediyo-
rum.'' 

Sesi istirabından titriyordu. Acısı
nın derecesini yüreğimde hissettim. 
Ona usulca "müsterih olun, dedim, is
tediğinizi yapacağım. Sizin bir kaba
hatiniz yok." O geceyi bir ıezlong Ü· 
zerinde uzanarak geçirdim. K.aruııla 
yalnızken hiç bir 9ey konu§Dluyor, an
cak başkaları yanında, hakikat hisse
dilmesin diye vaziyet icabı bir kaç 
kelime teati ediyorduk. Gerçi evde
kiler bir şeyler geçtiğini farkediyor
lardı, fakat vaziyetin ne derecede tra
jik olduğundan tabii haberdar değil
lerdi. 
Karımın ricasını yerine getirmek 

için bu ağır ve tahammül edilmez ko
medyaya bir iki hafta sabretmeye ka
rar vermiftim. Bu esnada onun yüzil
ne bakmamaya çalışıyordum. Hiddet 
ve hakaret yerine minnet ve şükran 
dolu o bakışlar içimi ıızlatryordu. 

: Ese eczanesi 
: Sebat ve Y cni:ıehir • 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez 

dALK ve YENi 
SİNEMALAR 

Seans saatleri 

YENİ 
Her ıün 

HALK 

14.45 14.30 
16.45 16.30 
18.45 18.30 

Cumartesi günleri 
YENİ HALK 

13 13 
14.45 14.30 
16.-45 16.30 
18.45 18.30 

Pazar giinlerı 
HALK YENİ 

11 11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

13 
14.45 
16.45 
18.45 

Geceleri ıaat 21 de 

Lüzpmlu Telefon 
Numaraları 

Yanım ihban: (1521). - Telefon, müra
caat ıehir: (1023-1024). - Şehirlerara
aı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
Arıza Memurlatu: (1846). - Mcujeri 
Şehir Aııban: (3705). - Ta 1ı: ı i Te
lefon numaralan: Zincirli cami civan: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazan civa
rı: (2806. 3259). - Yeniıehir, Havuzba
ıı, Bizim takli: (2323) - Havuzbaıiı: 
Giiven takıl: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Canlan caddeıi, Ulus taksi: (1291). 

Otobüalerin i 1 k ve aon 

Seferleri 
Sabah Akşam 
tlk Son 
sefer sefer 

Ulus M. dan K. dere'ye fı.4!> 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 

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

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

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

Uluı M. dan Etlik'e 6.30 20.30 
Etllk'ten Ulu M. na 7.00 21.00 

Ulaa il. dan Cebeci',.. 7.00 23.00 
Cebeci'denUlu M. aa 7.00 23.00 

CebeePden AL fabL ra 7.00 --AL fabL dan Cebed')'e -v- 17.00 

Yeniıehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeniııehir'c 7.10 23.00 

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

1 U. Meydanı ile !ıtuyoa aramada her 
bet dakikada bir Mfer olup tren sa
mmalan seferler daha mktır. 

' U. llerdam ite Yenfıehlr, Bakanlıklar, 
Cebecı, Samanpazan arasında uat ı 
den 20 ye kadar vasati her bet dalı:ib
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; ıaat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her ıs, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam ıcferler vardır. 

1 Akt_amlan Uluı Meydanından 1aat 23 
deki aon aeferlerle bunlann Ulu Mey
danına donüısleri sinemalann daiılıı 
uatlerine tıbidirler. 

Posta Saatleri 
Posta nat 19 a lı:adar İltanbul cihetine 
mektub fı:abul eder. 
Teahhütlil 18 e kadardır. 

Tren Saatleri 
HB7darpa1&'ya : Her abah 8.20.Her 

akpm 19.15 ve 19.50 
de (salı, perııembe, cu· 
martesi Toros sürat.) 

Samsun hattına : Hergün 9,35 (Kayse
ri, Sıvaa, Amaıya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Herıün 9,35 
Zonıuldak hattı : ,. 15.00 
Kınldı:ale'ye rayotobüa • 16.05 

GONDELIK 

Hicrt - 1357 
Sefer: 28 

s. o. 
Güneı: 5 00 

Rumi-1354 
.Nisan: 16 

S. D. 
Akpm: 19 03 Sabahleyin erkenden, daha ben u

yurken kalkıyor, elbiselerimi fırçalı
yor, iitUlüyor, kahvealtımı hazırlaya- --------------
rak bir tepsi içinde baş ucuma koyu- lef bir lokanta sofrası kurmuıtu. Ta· 
yordu. Evin eski peritanhğı kalma- knnlar pırıl pırıldı. Evli arkadaşlarun 
mıştı. Annem hiç de intizamdan anlar karılariyle gelmif oldukları için tabii 
bir kadın değildir. Onun için küçük- annem ve karım da yemeğe iştirak et
denberi hep dağınıklık içinde büyü- tiler. Yemekler birbirinden mükem
müştilm. Birdenbire evin böyle değit- meldi. Karımın aldığı tedbirler aaye
mesi ve temizlenmesi tuhafıma gitti, sinde yemek en küçük bir akaaklık 
hoşlanmadım da değil. Asıl hayret et- görülmeden büyük bir intizam içinde 
tiğim şey, benden yalnız surat ve ka- geçti. Arkadaflarım, bu kadar zeki ve 
ba muamele görmesine rağmen karı- zevk sahibi bir zevceye malik oldu
mın buna hiç ehemiyet vermeden, ses· ğum için beni ayrı ayrı tebrik cdiyor
siz sadasız etrafımda pervane olması, lardL Koltuklarnn kabarmıştı. O ak
arzularımı gözlerimden hissetmeye tam odamızda yalnız kalınca, ilk defa 
çalışmasıydı. olarak yilzfine daha dikkatli baktım. 
Düğün yalnız kadınlara yapılmış Tuhaf, birdenbire yüzü bana daha şi· 

olduğu için erkek arkadaşlarnn hak- rin göründü; munis ve tatlı bir ifade
larının yenildiğini söyliyerek ille ai vardı. Hele ıgığa doğru çevrilince 
benden bir ziyafet istemekte ısrar e· ela &Özleri adeta güzel denilebilecek 
diyorlardı. Tabii karıma verdiğim IÖ- bir hal alıyordu. İçimde ona karfr kaç 
ze uyarak, onlara hakiki vaziyeti an- gündenberi kayn&Jmakta olan aempa· 
}atamıyordum. tileri kendi kendime ilk defa o akşam 

Nihayet iti bir emrivaki haline itiraf etmek cesaretini gösterdim 
getirerek benden bir gün ertesi ak- Sonra da, evet sonra da nihayet ka· 
şam için ziyafet vadi aldılar. İster r?11~r. Bekarlık hayatımda yU% kat 
istemez gelip eve bu zoraki daveti ha- çırkın kadınlara kadın gözüyle bak
ber verdim ve lazım gelen hazırlıkları mıf olan ben, ne diye ona bu kadar 
yapmalarını tenbih ettim. O akşam aoiuk davranıyordum. O bir iyilik ve 
arkada§larımla eve gelince hayret et· şefkat melefi gibi, gene bir şey aöy
tim. Muntazam bir .ofra kurulmuftu. lemeden, uzaktan gözlerime bakıyor
Evimizde böyle bir ziyafet için lU- du. Bir şey söylemit olmak için: ''Ya
zumlu takımlar olmadığından ben pek tağınızı b~n temu değittirdim, de
fakirine bir manzara ile karfılaşaca- di, hiç merak etmeyin." Birdenbire 
ğnnı sanıyordum. Halbuki karım, ken- içimden gelen hamleyi durdurama
di getirdiklerine komfulardan teda- drm: "Beyhude zahmet etmif8İD, de
rik ettiklerini de ilin etmi~ miikel- dim, bu altpm orada 7atmıyacaiım" 

• 

Atina gazetelerinin 
imzalanan munzam pakt hakkında 

yaptlkları tefsirler 
Atina, 28 (A.A.) - Atina Ajanıı bildiriyo~: Hemen hemen 

yalnız dünkü günün kliteleri ve röportajlan ile dolu olan bu sa
bahki bütün gazeteler, b&fJDakalelerinde dün imzalanan türk -
elen munzam paktıını tefsir etmektedir. 

Eleftrun Vima diyor ki: 
"Halkın yeni pakta karşı gösterdi

ği heyecanlı hüsnü kabul ve türk ve· 
killerine yapılan tezahürler, iki mem
leket arasında işbirliği lüzumunun, 
iki hükümetin şuurlarına girmeden 
evvel, iki milletin ruhunda hissedil
miş bulunduğunu göstermektedir. 
Dün imzalanan pakt, elen - türk it
birliğinin hayatiyeti ve dinamizmi -
nin ve aynı zamanda iki millet ve iki 
hükümet arasındaki dostluk önünde 
açılan yeni düşünüşlerin mütemadi 
genişlemesinin bir bürhanıdır. Yuna
nistan ve Türkiye, yalnız barışmış ve 
bir daha çarpışmamağı teahhüd etmiş 
iki millet değil, fakat lilzumu takdi
rinde mülki tamamiyetlerini ve istik
lallerini müşterek surette müdafaa 
için kuvvetlerini birlikte hareket et
tirecek iki müttefik devlettir . ., 

Dostluğun silinmez mühürü 
Katimerini diyor ki: 
''Bu pakt, faal elen - türk dostlu

ğunu silinmez mühürlerle teyid et
mekle kalmamış, fakat aynı zamanda 
samimi ve heyecanlı yeni beyanatlara 
da bir vesile teşkil eylemiştir. Elen 
milleti, müttefikan, Celal Bayarm 
"dostluğumuz ebedidir ve ebedi ka· 
lacaktır,, cümlesini alkışlamaktadır. 
Bu dostluğun bozulmaz mahiyetini 
kaydetmek için iki Baıvekil "Birlik,, 
kelimesini kullanmJllardır. 

l ki a:smin birle§mesiriden 
doğan kuvvet 

Filhakika, enternaayonal sahada iki 
müttefik devletin biri.birlerine yaptı
ğı karfıhklı yardımlar hatırlardadır. 
"Birlik.. kelimeai, aöriilüyor ki, ~e
liti efizel arfedilmit delildir. Zira. 
her yerde ve her zaman. Yunanistan 
ve Türkiye, bir tek deovlet gibi, kati 
bir surette sulh idealine kendisini 
vermif iki umin birlcımesinden ha
sıl olan bir kuvvet gibi kendilerini 
g<>-termitlerdir." 

Pakt mlhün tezahürüdür 
Proia diyor ki: 
''DUn alttam söylenen nutuklarda 

herhangi bir protokol nutku mahiye
ti mevcud değildir. Bu nutuklar, ara
larında muallakta kalmış eski mese
lelerin tasfiyesinden •onra biribirle
rini hiç bir teyin ayırmadığını değil 
fakat Akdenizin ,ark havzasında müş 
terek menfaatleri için her feyin ken
dilerini aamimt bir birliğe sevketti
ğini gören iki milletin hissiyahna 
tam terceman olmaktadır. Bu zihni
yet dahilinde, munzam pakt, ferah ve
rici yeni bir ruhla ve yeni bir ileri 
hareket için bidayet noktası teşkil et
mektedir.,, 

Ellinikon Mellon diyor ki: 
"Bu paktın imzası, sulhun bir zafe

ridir . ., 

Fransa 
"Politika yerine if I'' 

Figaro diyor ki: 
"Bize öyle geliyor ki Fransa ve 

İngiltere hadiselere seyirci kalacak ve 
başkalarının manevralarına kurban 
gidecek yerde müştereken teşebbüs
lerde bulunm.lk ve harekete geçmek 
mecburiyetindedirler. Teknik planlar 
üstünde Fransız - İngiliz anlaşması
nın temdidi etrafında bir çok şeyler 
yazıldı. Biz, her ,eyden evvel "siya
set" diyoruz." 

Çekoalovakya için harekete 
geçmek lazım 

Popüler gazetesi, bilhassa Çekoslo
vüya meselesiyle meıgul oluyor ve 
,<)yle yazıyor: 

ve yanına sokuldum. 
O gündenberi on sene geçti. Bizi 

aile saadetine numune bir çift diye 
gösterirler. Hakikaten de öyledir. Ka
rıma kartı ilk günlerde yaptığım bü
yUk haksızlığı ve hakareti tamir için 
elimden geleni ardıma koymadım. 

Bak bizim hayatımızdan ibret al. Ça
buk ümidsizliğe düşmemelisin. Bu
gün sevmediğin karına bir sene sonra 
perestiş ettiğini görürıem, hiç şaş-
mam. 

HlKAYECl 

''Tehlikenin önüne geçmek için İn
giltere ve Fransanın "Çekoslovakya
nın istiklalini garanti edeceğiz" de
meleri kafi değildir. İngiltere ve 
Fransanm Varşovada, Belgiadda ve 
Bükreşte. de hareket geçmeleri icab 
eder. Eğer Fransa ve İngiltere bu hü
kUnıet merkezlerinde Almanyanın 

sarfettiği gayretlerin onda birini sar
fedecek olurlarsa kati neticeler elde 
edebilirler. Her yerde ve her an ha
zır olmak lazımdır. Orta Avrupa me
selesini ve diğer meseleleri halletmek 
için işte yegane çare budur." 

8. Çemberlayn'ın reali.zmf. 
Maten diyor ki: 
"İngiltere Bafvekili Çemberlayn'm 

dörtler paktına teveccühü olduğu 

söyleniyor. Fakat hakikat şudur ki, 
İngiltere başvekili plincı değil rea
listtir. Şakuli veya amudi akisler ve
ya daireler onca hiç bir şey ifade et
mez. Onun istediği Avnıpadaki siyasi 
rakabetlerin ıükOnet bulmasıdır. Bu, 
ister ikiler, ister üçler, dörtler veya 
beşler paktı ile elde edilsin, hiç bir 
ehemiyeti yoktur." 
Romaya henu!n elçi göndermeli 

Pöti Parizyen Fransız - İtalyan 
müzakere:leri hak.kında tunları yazı
yor: 

"öyle görilltlyor ki, Fransa her iki 
memleketi alikadar eden biltiln mese
leler üzerinde katt bir anlaşma elde 
edilmesini istediği halde İtalya, umu
mt mahiyette bir anlapmayr terviç et
mektedir. Fakat müzakereler ba•lar 
başlamaz iki memleket araamda açı
lacak havayı ba gCSrilf farkı hiç bir 
suretle lblll edemes. ÇUnJdl her iki 
hftkftmet de bu baYanm idame ve ln
kfpfmı aynı derecede arzu etmekte
dir. Diğer taraftan İtalyan hllkfuneti 
bir an evvel Romaya bir Fransız bü
yük elçisinin tayinini arzu eylemekte
dir. Bu tayin artık dahıa fazla geci
kemez." 

fugoslavya 
Enlerna•yonal laadi•ela 

karııaınJa 
İtalyan - İngiliz müzakerelerini bü

yUk bir ali.ka ile takip eden ve iki 
memleket arasındaki dostluk münase
betlerini yeniden tesis eden itilif ın 
akdini selamlayan Yugoslavya matbu
atı Dalidiye ve Bone'nin yakında 

Londraya yapacakları seyahatla uzun 
uzadıya meşgul olmaktadır. 

Pravda gazetesi bu münasebetle 
Franaız devlet adamlarını karşılamak 
için Londrada yapılan hazırlıklardan 
bahsetmekte ve Fransa ile İngiltere 
arasında yapılacak daha aıkı bir teş
riki mesainin Avrupa sulhunu tersin 
edeceğini ve bunun da Yugoslavya 
harici siyasetinin esas temellerine te
vafuk edeceğini ilave eylemektedir. 

Almanya 
M ana.ı.z bir reJ cevabı 

Berliner Lokal Anzeyger gazetesi, 
Alm~n ·~~et ~artiai reiıi Henlayn'ın 
teklıflerının bır müzakere esası ola
mıyacağına dair ÇekO&lovak bü.kume
ti tarafından yapılan beyanatı bahis 
mevzuu ederek diyor ki: 

''Bu usul demokrasi devletlerinde 
"hayır" dememek için revaç bulmuş 
bir ananedir. Bu suretle hem menfi 
ce.~ verihn~t oluyor, hem de gfiya 
muzakere edılmck istenildiği hissi 
veriliyor. Fakat Çekoslovakya cum· 
hurreisi ile başvekili bu meseleyi böy
lece halledebileceklerini zannediyor· 
laraa çok vahim bir hataya düşüyor· 
lar. Çünkü üç buçuk milyon taraftarı 
olan ve Çekoslovakya parlamentosun· 
da da en kuvvetli partiyi teıkil eden 
bir teşekkülle müzakereye girişmek 
istememek çok manasızdır. Çekoslo
vakya hükfuneti Henlayn tarafından 
ileri sürülen ve mümkün olabilecek 
yegine hal tarzını te9kil eden teklifi 
reddedene Çekoslovakya devletine 
her halde hizmet etmif olmıyacaktır." 

Avrupa nycuetinJe lıargQfalık 
Jurnal dö MoUu, Avnrpa siyaae-

9-

tinde kargaşalık başlığı altında yaz· 
dığı makalede İngiliz - İtalyan anlaş
masının Avrupanın umumi vaziyetin
de fena bir tesir hasıl ettiğini ve İn
gilterenin müstakil Avrupa devletle
rinin mütearrızlar tarafından yutul
masını terviç ettiğine kani olan bu 
devletlerin tehlikeyi kendilerinden 
uzaklaştırmak için her türlü manev
ralara tevesslil ettiklerini yazıyor. 

Bu gazete, yakında yapılacak Fran
sız • İtalyan müzakerelerinin de Av
rupa siyasetinde bir dönüm noktası 
teşkil edemiyeceğini kaydediyor. 

... Ve karga§alığa yeni bir delü 
İngiliz - Fransız müzakereleri hak

kında da şöyle diyor: 
"Fransız nazırlarının da Londra 

seyahatine çıktıkları bu andaki şart
lar da Avrupanın umumi kargaşalık 
vaziyetine bir delildir. Onlar görüşe 
dursunlar, mütearrızlar sergüşetleri
ne devam ediyorlar. Garb Avrupasın
da tek bir devlet yoktur ki siyaseti 
kollektif emniyet ve Milletler Cemi
yeti paktı prensiplerini tanımamazlık 
yüzünden çıkmaza girmiş bulunmasın. 

Sovyetler Birliği, bugün Avrupada 
mevcud karışıklığın .kendi kudretini 
zayıflatamıyacağına ve harict siyase
tini de idameye mani olamıyacağına 
katiyen kani olarak emin adımlarla 
kendi kendine çizdiği yolda yüriimek
te devam edecektir." 

iki romcn gemisi havuzlarda 
tamir edilecek 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Bir ro. 
men. denizaltı gemisiyle romen donan
masına mensub diğer bir gemi havuz
larda tamir edilmek üzere buraya gel· 
miştir. 

Nakkaş çayın fındıklık 

yapılacak 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Halkah 

ziraat mektebinin yanındaki Nakkaı 
çayırlarının fındıklık yapılmak üzere 
istimlaki kararla.şmıştır • 

Aleni teşekkür 
Böbreğimdeki taşı hayrete pyan 

bir hu&katle almafa muvaffak oJa.. 
rak aenelerdenberi çektiğim ıatırab

tan beni kurtaran Nümune hastanesi 
Bevliye mütehassısı Dr. B. Feyzi Taner 
ile arkadaşları Bay Nurettin ve 'Fa· 
ruk İlhana ve tedavim esnasında bana 
en müşfik ihtimamı gösteren hemşi
relerden Bn. Azime ve Zehra ile has
tabakıcı Fatmaya aleni teşekkürü bir 
borç bilirim. 

Şerif Tahsin °'81' 
Hariciye Vekaleti 
memurlarından 

l>IUZ 
KCL\MflfR 

Dünkü ~.apraz kelimelerin 
halledilmiş şekli 

Soldan safa ve yukarıdan aşafıya: 
1- Kıl"3ehir köylerinin bafjına gelen fe-

Ui.ket. 
2- Uydurma hikiye. 
3- ~z. - llllç - Üçüncü şahıs. 
-4- Vılayct • Gök yüzünün en yüksek 

kısmı. 

S- "Hakikat" romanını yazan realist 
fransız romancısı. 

6- Traıı makinesinin ince usturası • yay
la atılır - bir nota. 

7- Eımckten emir - kırmızı • üçüncü şa
hıs. 

8- Üstüne öte beri konan scd - bir no
ta. 

~ Yarım karanlık - atcıtcn ı;ıkan ııık . 
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Mütekaidler: Siz bu fikre ne der:.~.~~.:. .. ~ ........ J -- -- -- -- -... """ ..................... .. - --------- --
Bir mütekaid diyor ki • 

• 
----------

----------- -- -- --
'' Türkiyenin örnek 

bize 
köylerini 
bırakın" 

-- -- -- --- ----- -
kurmak 

U mumi harb içind idi. Filistin

deki karargah kumandanlığı
nın bir emriyle Kudüse gitmi~tim. 
Orada iki büyiik misafirhane vardı. 
Filistine yerleştirilmek üzere gelen 
alman yahudileri buraya misafir o. 
1uyorlardı. Bir arkadaş!a beraber 
önünden geçerken, bir.ibirine yakın 
olan bu iki ve bizim hanlara benze
yen koca yapıların kum gibi muha
cirle kaynaştığım gördüm. Sıcak, 
tahammülü güç bir güneş beynimi
zi sulandırıyordu. Çoluk, çocuk, 
genç, ihtiyar, kadın, erkek bu bir 
sürü kalabalığa, artık ömürlerini bu 
suyu az, yeşili hiç yok, toprağı be
reketsiz kum çölü üzerinde geçire
cek olan kalabalığa acıdım. Arka -
şrma dedim ki: 

''- Bu zavallıların çoğu burada 
ölür. Soğuk bir memleketten söl or
tasına getirmişler ... Rahata alışmış 
bu adamlar Filistin çöllerinde nasıl 
yaşarlar? 

Epi zamandanberi burada oturan 
arkadaşım güldü: 
"- Sen kendine acı, dedi. Onla • 

rın kurdukları köyü görmedin mi? 
Ve beni, ismini hiç unutmam, 

pek uzak olmıyan iki köye götürdü: 
Zummarin ve Mülebbes... Bunlar, 
çöl ortasında bembeyaz evleri, yeşil 
ağaçları, çimeni, suyu, kenarlarını 
aüsliyen portakal ve mandarin ağaç
lariyle cennet gibi yerlerdi. Yeşilin 
ve suyun gözümüzde tüttüğü uçsuz 
bucaksız çöllerde, bize ana vatanın 
zümrüd vadilerini hat:rlatan bu iki 
köy, acaba nasıl kurulmuştu. Arka
daşım şöyle anlattı: 

"- Alman hükümetinin garan
tisi ile, zengin iki baron buraya ge
len siknajlara çok ucuz faizle bol 
kredi açtı. Buuya gelenler, Alman
yada faal işi olmıyan ailelerdir. 
Mesela az gelirli rantiyeler, devlet 
dairelerinin mütekaidleri, yani 'u 
sıralarda bir işi olmıyanlar ... 

Bizim bomboş topraklarımızı ve 
ağzına beraber dolu kahvelerimizi 
gördükçe, Filistin çölünün ortasın
daki hep bu Zummarin köyünü ha
tırlarım." 

••• 

Bir mütekaid zabitimizin Tür. 
kiyede (mütekaidler köyle • 

ri) kurmak için bir proje hazırhya
rak hükümete verdiğini öğrenince, 
yukardaki satırları hatırladım. Fi
kir, ne kadar enteresandır: Çünkü 
bizde mütek.aid, değerlenmiş bir 
tecrübe, olgun bir bilgi, müsbet bir 
meleke denyektir. Onun kuracağı 
köy, en büyük meselemiz olan kö
ye geçebilir, yeniden neler getire
cek ... 

Proje sahibi ile karşı karşıyayız. 
Gülerek anlatıyor: 

"- Zaman zaman şehirden köye 
doğru, bir mlinevver akını temayü
lü görülür. Bu, pek haksız ve boş 

bir arzu değildir İyi teşkilatlandı
rılırsa dört başı mamur bir iş olur. 

Şimdi yalnız: Türk iyede, dev • 
letten aldığı aylıkla geçinen ve hiç 
bir işi olmıyan en aşağı 50 bin müte
kaid var. Bu, elli bin ev demektir. 
Normal olarak her ev, dört kişilik 
qüfusu olarak hesablandığma göre 
200.000 kişi .. 

Benim projeye göre, köyler 100 
zer evlik, yani dört yüz nüfuslu o -
lacaktır. Bu mikdar, bugünkü öl
çümüze göre büyük köyler arasına 
girer. Köyün toprağı için uzun 
boylu düşünmeye lüzum yoktur. 
Bugün Türkiye, dünyanın en çeşid
li mahsul veren topraklarına bolca 
maliktir. Devlet, esasen devlete aid 
olan veya muhtelif kanunlarla hazi
ne uhdesine geçip, "arazi emval, 
arazi haliye, arazi miriye" adını a • 
lan devlet topraklarından verebilir. 
Bu toprakların, muayyen bir imar 
haddi içinde verilmesi, zaten kanun 
icabıdır. 

Benim şartlarım şudur: Her mü
tekaid, 750 lira sermaye koyacak-
tır. Nakid olarak parası olmıyan

lara, Ziraat Bankası, maaşlarından 
kesmek üzere bu parayı derhal ve -
rebilir. Çünkü mütekaidler köyleri
nin kurulması, köy kalkınmasını ve 
ideal türk köylerini, dolayısiyle Zi
raat Bankasrnr yakından alakalan -
dırır. 

Bizde mütekaidlerin aylıkları 
vasatisi 50 liranın aşağısına pek 
düşmemektedir. Bu itibarla 750 li
ra, onlara çok ağır gelmiyecektir. 
Çünkü, ilk seneden sonra, kuracak-

-• • • 
ışını 

------
-------------- -

Bu şeklin fay dalarını anlatan 
proje alakalı devlet makamları 
tarafından tetkik edilmektedir 

----------------

----------------
ları köyden temin edecekleri gelir. 
ler, onlara garantili bir hayat te -
min edebilecektir. 

Her ev, geni' bir bahçe içinde 
olacaktır. Her mütekaidin, arazinin 
vaziyetine göre, 200 • 300 dönüm 
tarlası bulunacaktır. 

Evler, modern, sıhi ve fakat en 
ucuz çıkması için tip üzeriiıe yapı
lacak, kura ile dağıtılacaktır. 

Ş
imdi size, köyümüzün en en -
teresan ve bir hususiyet teş

kilden taraflarını söyliyeceğim: 
Yiyecek, içecek ihtiyacını temin 

için bir istihrnk kooperatifi olacak
tır. Bunun köy içinde güzel bir 
mağazası bulunacaktır. Çift hay
vanları için ahırlar ve tavuk evle
rimiz, köy dışında olacaktır. Köyü
müzde bir ana ve bir de tam devreli 
ilk okul bulunacaktır. 

Köy, tam bir kooperatif halin • 
dedir: Her ortak en aşağı 750 lira 
koyacaktır. Fazla sermaye de koy
mak serbesttir. Tabii şimdi bu pa
ra ile neler yapacağımızı soracaksı
nız: Köyümüzü kurduğumuz top
rağa uygun bütün ziraat işleri .. 
Bağcılık, bahçecilik, inekçilik, arı
cılık, tavukçuluk, hayvancılık ve sa
ire ve saire ..• Sermayemizin umumi 
kasası, Ziraat Bankası olacaktır. 
Zirai kredi kooperatif ç:ıuk.avelesi 
yapılarak Bankayı, köyümüzle ala
kalandıracğız köyümüzdeki işleri 
çevirmek için aal&hiyetli komiteler 
kurulacaktır. Bir muhasebe, bir sa -
tmalma, bir satıt yapma servisleri
miz olacak... Ortakların bilgisine 
göre; mektebte, tarlada, bahçede, 
bağda, tavukhanede, hayvanlara ba
krm sahasında, istihlak kooperati -
finde, mübayaada, muahsebede, ma
kinelerde muntazam bir programa 
dayanarak it bölümil yapılacaktır. 

Hilkümetten bir öğretmen ver -
mesini dileyeceğiz. Mekteb binası. 
nı biz yapacağız. Ana okuluna ya -
hancı dil bilen bir türk mürebbiye 
getirtmek isteriz. Mümkün olursa, 
birkaç köye şamil olarak bir orta 
okul da kurulması arzumuzdur. Ge
ne birkaç köy birleşerek bir ufacık 
sinema binası yapmayı dü,ünebili -
riz amma, şimdi değil... 

Dürüstlük ve karşılıklı emniyet 
andı içeceğiz. Hoş geçinmek için 
bunun kUi geleceğini sanıyorum. 
Bütün hayatı nizam altına alınmış 
ve her ferdi okumuf, bilgili, tecrü
beli olan mütekaidler köyünde an · 
lafmazlık çıkacağını hiç zannetmi -
yorum. 

İstihlak kooperatifimizde, şehir
de yaşadığımız zaman aldığımız eş. 
yadan az çok bulunacaktır. Bunlar, 
toptan maliyet fiatına münasib bir 
zam yapılarak satılacaktır. Satışlar 
pefin pra ile ve idare heyetinin ka· 
rariyle veresiye olacaktır. Köyü -
müzde endüstri hayatına kıymet ve
receğiz. Evvela ev endüstrisinin ge-
lişmesine çalışacağız. Ev endüstri -
si; yünlü, pamuklu, ipekli, el doku
maları; dikiş ve örgülerle buna ben-
zer işlerden ibarettir. Diğer taraf. 
tan marangozluk, demircilik, süt • 
çülük ve süt mahsullerine ebemi -
yet vereceğiz. Köyün yakınında su 
varsa bundan faydalanarak; yokla 
ufak bir motörle elektrik temin et-
meye çalışacağız ve bunu yaptıktan 
sonra köyde kurulması faydalı di -
ğer endüstri işleri üzerinde çalışa
cağız. 

B ir mütekaid köyüne, 90 bin 
liralık tesis klfi gelecektir. 

Bu paranın be' bin lirası ile kaope
ratif binası, muhasebe bürosu, 2500 
lira kitabhane, köy odası, süthane, 
3000 lira köy sokaklarını yapma mas
rafı, 3000 lira ahır, samanlık, işçi ev 
leri ve kümesler, 2500 lira bir trak
tör, 1000 lira ziraat alat ve edevatı, 
orak makineleri 1000 nakliye arabası 
ve hayvanları, 2000 lira bir aded 
kamyon, 1500 lira demirhane ve mal. 
zemesi,. 500 lira civciv makinesi ve 
arı kovanları, 5000 lira istihlak koo
peratifine sermaye, 3500 lira 50 
yerli kısrak iki aygır, 3500 lira 100 

ve saire, 2000 lira birinci defa bağ
cılık için 4000 lira birinci defa bos
tan ve bahçe için, 10000 lira türlü 
hububat ekimi için, 8000 lira işçiler 
ve çobanlar için, 2000 lira tavuk ve 
hayvanlara yem için, 5000 lira ev 
endüstrisi tesisleri için, 10000 lira 
her hangi bir sahaya lüzumunda 
ilave edilmek üzere ihtiyat olarak 
ayrılacaktır. Köyümüzün bankada 
daima 15000 lirası bulunacaktır. 

Hatıra şu gelebilir: Mütekaid

-------------------------------
ler, idmansız ve kuvvetsizdir. Bu E 
kadar işleri nasıl yaparlar? İhtiyar- : 
ler, hafif işleri bir zevk olarak ya · E 
parlar. Bahçe merakı, çiçek merakı, 
ağaç merakı, ev hayvanları merakı 

----,. en çok onlarda değil midir? Kendi. 
leri filen çahşamıyacak olanlar, 
hesablarma bir işçi bulabilirler. 
Biz de köylerde kuvvetli bir hiz
metkarın senelik ücreti 60 - 70 lira
dır Yüz evlik bir köy için lüzumlu 
olan 20 işçinin aylık masraf, yiye
cek, içecek dahil, nihayet 300 lira· 
dır. Bu meseleyi de böyle hallede
biliriz. 
Şimdi asıl mühim tarafa gelelim: 

Biz mütekaidler bu köyler sayesin-

--------------------------------de temiz hava, sıhi hayat, geçim E 
tarzının ucuzlaşması, az paranın iyi 
çalışmasını elde edeceğiz. Bir de ev 
sahibi olacağız. Yuva sahibi olmak 
ve onu bir evtad gibi süslemeş, mü. 
tekaidler için idealdir .. 

-----------------

f .E./A!J 

.:. 

;-Yavrunı Oya! buqün yatıracaqım. para ile 
I~ Bankasındaki hesabın 50 lirayı bulacak. Taliin varsa, 
hazitatı l<eşidesinJe bu paran birden 1000 Lita artabiliı-. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Bu işten hükümetimizin de fay
daları yok değildir: vergi alacak 
bir zümre bulacaktır. Bizim köyü -
müz, yakın köylerin kalkınması i
çin bir örnek olacaktır. Hükümet, 

büyük davası olan köy kalkınması 

üzerinde güzel bir örnek mah,iyeti 
taşıyan mütekaidler köyünü, şüp

hesiz bcnimsiyecektir. Sonra, böy..: 
lelikle mütekaid, hükümet büdce -
sinden ikinci bir maaş almak arzu
sunu güdmiyecek ve kendisine ye. 
ni işler aramıyacaktır. Köyde ya
~ayan mütekaid, bir köylü unsur o· 
tarak, bir münevver müşahid vazi
fesini de ifa edecektir.'' 

':iaııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır:' 

•• * 
Mütekaidler köyü, iyi ve ideal 

köy en büyük davası olan bir mem
leket için bu yolda atılan adımlar
dan birisi olur mu dersiniz? Müte· 
kaidlerin birçok vasıfları, bu suale 
müsbet cevab vermemizi mümkün 
kılıyor. Projenin sahibi olan müte· 
kaidin son sözü şudur: 

"- Bir tecrübe yapınız!" 

1 .JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 
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1 31 fttJ :ım:ı ~ 
Satılık: 

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

Acele satılık kelepir araa - Yenişe

hir garajları yanında nsfalt 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 

Küçük ilan şartları 
Dört u.tırhk küçük ilinlardan : 
Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Uç defa için 70 Kuruı 
Dört defa için 80 Kuruı 

Devamlı küçük itlnların her defası için 
10 kuruş alınır. Mcıeli 10 defa neıredi
lecek bir ilin için 140 kuruı alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her aatır, ke
lime aralarındaki boşluklar müıteına 
30 harf itibar edilmiıttir. Bir küçük ilin 
120 harften ibaret olmalıdır .. 
Dört satırdan fazla her aatır için ayrıca 
10 kuruı alınır. 

Satılık - Yenişehir Cebecide Küçük Kiralık : 
çapta satılık inşaata elverişli arsalar. 
Telefon 2406 2427 

Satılık - Yenişehir Cebecide irat 
getirir satılık apartımanlar ve evler Te· 
lefon 2406 2428 

Kiralık mağaza - Balıkpazarmda 

Hanef apartımanı altında köşe başında
ki mağaza kiralıktır. İçindekilere müra-
caat Ti. 2429 23 7 4 

Kiralık - 4 oda, 1 hol müstakil ant· 
Acele satılık arıa - Alman sefaret· reli birinci kat. Yeni şehir Adakale 18-1 

hanesinin arkasında asfaltta 1408 met- gusçuklu Fahri Ti. 3753 2413 
re arsa H. Alıcıoğlu Tel. 1538 2450 

Kiralık- Kavaklıdere Güven mahal
lesinde 31 No. lu evde 2 oda 1 hol ve 1 
banyodan mürekkep müstakil kat için-
dekilere müracat. 2455 

K.uab ve sebzeci için - Yenişehir 
Kazım Özalp cad. Ataç sokağında ö
zenç Apr. bakkal yanında 2 dükkan u-
cuz kiralrktır. Tel. 3319 2465 

K.iralrk - 2 odalı daire. Sağlık Ba
kanlığı karşısı tıkiz sokak No: 20 
Mahir Esen apartımaru No: 2 ye mü
racaat alt kattadır. 2476 

Kurslar: 

Arar liaan okulu - Almanca, fran
sızca, ingilizce kurları için 3 aylık tah
sil devresi mukabilinde 1 O lira almak
tadır. Yeni hamam apart. Tel: 3714 

2330 

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

Yenihamam apart. Kat 2 Tel: 3714 
2433 

DIŞ TABIBl 

, 
Azimet dolayısiyle acele satılık 

(150) liraya iyi bir alman marka piya
" no: Yenişehir Atatürk Uram Ercan 

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

2414 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün hu
talannı kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 

Ankara Borsası 

28. 4. 1938 

Londra 
Nevyork 
Par ıs 
Milano 
Bruksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Madrid 
Beri in 
Varljova 
Budapeşte 
Bükreı; 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

ÇEKLER 

Ac;llıs 

6.2975 
0.792075 
25.475 

15.0535 
4.70 

86.78 
3.<H4 

63.5175 
1.4228 

22.7660 
12.7034 
1.9690 
4.1970 
3.9896 

106.0738 
34.5375 

2.7219 
23.8175 

3.0812 

Kapanı~ 

6.30 
0.791760 

25.465 
15.0475 
4.6980 

86.746 
3.4425 

63.4920 
1,4222 

22.7575 
12.6984 
1.9682 
4.1950 
3.9880 

106.0317 
34.5238 

2.7210 
23.8275 

3.08 

ESHAM VE T AHVILA T 
1933 türk borcu 1 19.70 19.70 

C. Merkez bankası 
(Vadeli) 

98.SO 98.SO 

apartımam No. 11 2470 

Satılık Arsa - Yenişehirde temyiz 
mahkemesi karşısında meşrutiyet cad
desinin büyük asfaltla birliştiği noktada 
ki apartman bahçesinin bitişiğinde bu 
cadde üzerinde apartman ve mağeza 
inşaasma elverişli arsa. Telefon N- 2637 

2485 

iş arıyanlar : 

Almanca fransızca tercüme muhabe
re diğer lisanlarda yazı işleri. Daktilo 
ile evde çahşıhr. Ulusta mütercim ru. 
muzuna mektupla mü~accat. 2426 

Aranıyor: 

Günde bir iki saat çalıtmak üzere 
almancadan türkçeye tercüme edebilen 
daktilo aranıyor. 1stiyenler vesaikile be 
raber Yenişehir Dikmen Cd. Tevfik ba-
lıkçı oğlu Ap. 1 N. 2436 

Kiralık Mobilyalı oda - Kooperatif 
arkası Orhun sokak Köklü Abdullah 
bey apartımanı birinci kat No. 6 2432 

Kiralık - Yenişehir Belçika sefareti 
arkasında Karanfil sokak 43 No apartı
manm 1 ci katı 3 oda bir hol konforlu 
ve garaj Tl. 2591 2451 

Kiralık bir oda- Yenişehir Sıhhiye 
Vekaleti, Çağatay caddesi Yukaruç A
partımam 5 No. ya müracaat (Ehven 
şeraitte). 2453 

Hakkı Apartımam No. 1 

Zayiler 
Zayi - Akşehir orta okulundan al

dığım 28-7-937 tarih ve 174 sayılı orta 

okul diplomamı zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin kıymeti yoktur. 
Zafir Ünsal. 2486 

Umumi toplantl 
Kızılay merkezi umumisinden : 
Cemiyetimizin 1938 senesi alelade umumi içtimaı 30 ni

san 1938 cumartesi günü sabah saat (10) da aktedilece
ğinden sayın murahhuların ve sayın merkezi umumi aza
sının mezkGr saatte cemiyetin Y enitehirdeki merkezi umu-
mi binasını teırifleri rica olunur. 2487 

y~rli iyi inek ve damızlık boğa, 2000 "" ~ 
lira etlik yetiştirilmek üzere dana '-·------------_,,,, 

Kuvvetli hesap öğrenmek için - Ye 
ni bir metod sayesinde en az hesap bi
lenlere dahi azami 45 günde mükemmel 
hesap öğretilir. Şerait ehvendir. Ulusta 
hesap rumuzuna müracaat. 2467 



ULUS 

RESMİ İLANLAR 
M. M. bakanlığı 

Çam kerest.esi 
ah nacak 

. P. T. T. · 
Porsölen fincan ahnacak 

P. T. T. Levaznn Müdürlüğünden : 
1 - İdare ihtiyacı için 50.000 aded 

2 No. lu porselen fincan kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedel (12500), mu
vakkat teminat (937,5) lira olup ek
•iltmesi 25 mayıs 938 çarşamba günü 
aaat (15) de Ankarada P. T. T. umum 
müdürlük binasındaki satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubunu. kanu
ni vesaikle beraber mütea.hhidlik ve
sikasını ve teklif mektubunu muhte· 
vi kapah zarflarını o gün saat (14) 
e kadar mezkfıf komisyona verecek
lerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. levazım. İstanbul Beyoğlunda P. 
T. T. ayniyat şube müdürlüğünden 
parasız verilir. (930) 1948 

Demir satın alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için 75 ton 

40 X 45 ebadında U. maktalı demir 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedel (13500), mu
vakkat teminat (1012,5) lira olup ek
siltmesi (26) mayıs 938 perşembe gü
nü saat (15) de Ankarada P. T. T. u
mum müdürlük binasındaki satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubunu, ka
nuni vesaikle beraber müteahhidlik 
vesikasını ve teklif mektubnu muhte
vi kapalı .zarflarını o gün saat (14) e 
kadar mezkur komisyona verecekler
dir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. levazım, İstanbul Beyoğlunda P. 
T. T. ayniyat şube müdürlüğünden 
parasız verilir. (931) 1949 

luqunlu kablo ılınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüfünden: 
1 - İdare ihtiyacı için 5000 metre 

:Uç nakilli kuI'funlu kablo, açrk eksilt· 
meye konmu~tur. 

2 - Muhammen bedel (1250), mu
vakkat teminat (93,75) lira olup ek
ailtmeai 26 mayıs 938 perşeınQe günü 
saat (11) de Ankarada P. T. T. ı=um 
müdürlük binasındaki satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ve kanu· 
ni vesaikle o gün saat (11) de mezkur 
komisyona müracaat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T . 
T. levazmı, İstanbul Beyoğlunda P. 
T. T. ayniyat 'ube müdürlüğünden 
parasız verilir. (929) 1947 

Gf:lmrük ve inhisarlar B. 

lstinad duvarı ve filitre 
dairesi inşası 

inhisarlar Umum Müdürlüiün· 
den: 

1 - İdaremizin Paşabahçe fabrika
sında şartname ve projesi mucibince 
yaptırılacak Kargir ve Betonarme i .. 
tinat duvarı ile Filitre dairesi inşa
atı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmU§tur. 

II - Keşif bedeli 16730 37 kuruş 
ve muvakkat teminatı 1254.78 liradır 

III - Eksiltme 9-V -938 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat 15,30 da 
Kabataşta levazım ve mübayaat şube
sindeki alrm komisyonunda yapılacak 
tır. 

IV - Şartname ve projeleri 84 ku· 
ruş bedel mukabilinde İnhisarlar le· 
vazım ve mübayaat şubesiyle Ankara 
Başmüdürlügünden aiınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek is
tiyenlerin fenni evrak ve vesaikini 
İnhisar İnşaat şubesine ibraz ederek 
ayrıca vesika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaik ile V inci ma?dede ya
zılı ehliyet vesikasını ve o/0 7,5 mu· 
vakkat teminat parası veya mektubu· 
nu ihtiva edecek ola11 kapalı zarfla
rın eksiltme günU en geç saat 14,30 
.za kadar yukarda adı geçen alrm ko
misyonu başkanlığına makbuz muka
bilinde verilmiş olması la.zımdır. 

(2327) 2394 

Dahiliye bakanhOı • 

leqehlr klSlblsa • suyu 
teslsahnı ıld proje tanzimi 
Dahiliye Veületinden: 
Nev,ebir kaaabaaı içme suyu tesisa

tma aid projelerin tanzimi ifi kapalı 
zarf usuliylc ekailtmeye konulmu,ıur. 

Keşif bedeli maktuan 3000 liradır. 
Muvakkat teminat 225 liradır. Eksilt· 
me 30 nisan 1938 cumartesi günü öğle
den evet saat 11 de dahiliye vekaletin
de belediyeler imar heyetinde yapıla
caktır. Şartnameler bilibedel belediye 
ler imar heyeti fen ıefliğinden alına
bilir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tublarırun iadeli teahhüdlü olması ve 
nihayet saat ona kadar komisyona gel
mif bulunmuı lazımdır. (998) 2126 ,... '*' • Siyi 

tesisatına ıld proje tanzimi 
münabsası 

Dahiliye Vekaletinden: 
Yozgat şehri içme suyu tesisatına a

id projelerin tanzimi işi kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 4000 liradır. Muvakkat 
teminat 300 liradır. 

Eksiltme 30 nisan 938 cumartesi gü
nü öğleden evet saat 11 de dahiliye ve
kiletinde beeldiyeler imar heyetinde 
yapılacaktır. 

Şartnameler bilabedel belediyeler i
mar heyeti fen şefliğinden alınabilir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek· 
tublttrının iadeli teahhüdlü olması ve 
nihayet saat ona kadar komisyona gel
miı bulunması li.zımdır. (999) 2127 

A. Levazım Amirliği 

Taze kabak alınacak 
Ankara LevazllD Aınirliii Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birUk ve mü

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

2 - Muhammaı bedeli 4500 lira ilk 
teminatı 337 lira 50 kuruftur. Şartna
mesi komisyonda görillür. Kanuni ve
sika ve teminatla belli vakitte komis-
yonda bulunulmaaı. (1181) 2372 

Sabwı ahnacak 

Jandarma 
Kışhk elbise ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı 

Ankara Satm. Alma Komisyonun. 
dan : 

1 - Bir metresine 290 kuruş fiat 
tahmin edilen vasrf ve örneğine uygun 
iki bin metre erat kışlık elbiselik ku
maş 29-4-938 cuma günü saat onda ka
palaı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek bu eksiltmeye gir
mek istiyenlerin (435) liralık ilk: te
minat makbuz ve şartnamede yazılı 
belgeleri muh,tevi teklif mektubları
nı belli gün saat dokuza kadar komis
yonumuza vermi§ olmaları. (1025) 

2082 

Demiry~lları ~ 
Avrupa hattmda mühim tenzilat 

D D. Yollan Umum Müdürlüğün

Avrupa hattında 5 mayıs 1938 tari
h.inden itibaren eşya nakliyatına mü
him tenzilat yapılmıştır. 

1) Sirkeci • Yeşilköy kuımındaki 
istasyonlardan Avrupa hattının her 
hangi bir istasyonuna ve bilmukabele 
yapılacak nakliyatın ücretleri, sınıf 

farkı aranılmaksızın, ton ve kilometre 
başına; perakende (3), asgari beş ton 
ücreti verilmek şartiyle (2,5) ve as
gari on ton ücreti verilmek şartiyle 
(2) kuruşa indirilmiştir. 

Tenzilat mikdarı yüzde elliye ya
kındır. Bu suretle Kırklareli - İstan
bul arasında (peynir, manifatura, tu
hafiye, kavafiye, bakkaliye, züccaci
ye gibi •.• ) bir sınıfa tabi egyadan ton 
batma: 

Perakende 1470 kuruf yerine 840, 
asgari beş ton prtiyle 1223 kunı9 ye· 
rine 700 ve ugari on ton prtiyle 1195 
yerine 560 kurut alınacaktır. 

2) Sirkeci - Yeşilköy kısmındaki 
istasyonlardan Avrupa hattının her 
hangi bir istasyonuna yapılacak tuz 
naleliyatınm ücreti, asgari beı -to1l üc-

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
miayonundan : 

1) Hepsine tahmin edilen fiatı 31265 
lira olan 65 metre mik~bı amerikan ça
mı pazarlıkla eksiltmeye konmuıtur. 

2) Pazarlığı 6 ·mayıs - 1938 cuma 
günü saat 15 de Ankarada M. M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3) Şartnamesi 192 kurup M. M. V. 
satın alma Ko. dan alınır. 

4) İlk teminat 2345 liradır. 
5) Ek5iltmeye gireceklerin kanuni 

teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde ya.zıh belgeleriyle 
birlikte pazarlık günü ve aaatında M. 
M. V. Satm alına komisyonunda bulun-
maları. (1128) 2263 

MamOI yatak kıhfı ahna<ak 
M M. Vekaleti Satın Alma Komia.. 

yonundan: 
1) 2000 adet mamul yatak kılıfı a -

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

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

nü saat 10 dadır. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa

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

Yatakhane yaptır1lacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko 

miayonundan : 
1 - Eskitchir hava okulunda yap. 

tırılacak yatakhane inşaatı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bu inşaatın kefif bedeli 

(375.151,90) üç yüz yetmiş be' bin 
yüz elli bir lira doksan kuruştur. 

3 - Eksiltme 9 mayıs 938 pazartesi 
günü saat 15 de Ankarada M. M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

4 - İlk teminat 18756 lira 10 ku· 
ruştur. Şartname keşif ve projeler ıs 
lira 76 kurup M. M. V. satın alma 
Ko. dan alınır. 

Ankara Le•azaa Amirliii s.tm reti verilme,k: şartiyle, ton ve ldlome~ 
~ ~~··• 1 re batına (1.SO) kurUf& lndirftmlttir. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanunf 
teminat ve 2490 aayıh kanunun Z ve 
3 Uncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte idari prtnamenin 4 üncü 
maddesinin (F) fıkrasında yazılı bel
gelerle birlikte teklÜ mektublarmı 

ihale saatından behemehal bir saat ev
veline kadar M. M. V. satın alma Ko 
na vermeleri. (1127) 2262 

MenclD 
1 - Kırklareli tümen birliklerinin . 3) Avrupa battmm her hangi bir 

938 maU yılı ihtiyacı için 28,000 kilo istasyonundan Sirkeci - Yetilköy kıs· 
sabunun kapalı zarfla eksiltmesi 10 mında bulunan istasyonlardan birine 
mayıs 938 saat 16 da Kırklareli tümen en az on ton ücreti verilmek prtiyle 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. nakledilecek dökme ve çuvallı .zahi-

2 - Beher kilosunun muhammen relerin, yağlı danelerin, tohumları ve 
fiatı 40 kurut 50 santim olup tutarı çekirdeklerin nakil ücretleri bütün 
11340 lira ilk teminatı 850 lira 50 ku- mesafe için ton başına ( 400) kurup 

77,000 ...... 
M. M. V ek&leti Saim Alma Ko

mi.yoaundan ı 
1 - 77.000 tane mendilin eksiltme 

gününde beher tan.eaine teklif edilen 
15 kuru' 34 santim fiyaa vekiletçe 
gimi görülerek tekrar kapalı zarf 
uauliyle münakasaya konulmuştur. 

ruştur. Şartnamesi komisyonda görü- indirilmiştir. 
tür. Kanuni vesikalarda bulunan tek· 4) Fazla tafsilit için istasyonlara 

2 - İhalesi 16. 5. 938 pazartesi gü
nü saat 11 dedir. 

lif mektuplarının belli gün ve saatin· müracaat edilmelidir. (1225) 2475 '----------------
den bir aaat evveline kadar komisyona 
vermeleri. (1140) 2279 

İçme suyu eksiltmesi 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alına Komiayonundan: 
1 - Cebeci merkez hastanesi için 

200.000 litre içme suyunun açık ek· 
siltmesi 24 mayıs 938 saat 15 de An· 
kara Lv. imirliği Sa. Al. Ko. da ya· 
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1400 lira ilk 
teminatı 105 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülür. Kanunt vesika ve 
teminatla komisyonda bulunulmalı. 

(1235) 2477 

Çayır eksiıtmesi 
Ankara Le•azan Amirliii Satm 

Alma K.omiayonundan ı 

ı - İdareleri amirliğe bağlı birlik 
ve müesseseler hayvanatının çayırla
tılması için 614 dönüm çayırın açık 
eksiltmesi 14 mayıs 938 salı saat 11 
de Ankara Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2456 lira ilk 
teminatı 184 lira 20 kuruftur. Şartna
mesi her gUn komisyonda görülUr. 
İsteklilerin eksiltme gününden evvel 
çayırlarını amirlik muayene komisyo
nuna muaytne ettirerek mevkt ve sıh
hi vaziyetinin muvaf~k oldu~u~~ da
ir alacakları veıika ıle bellı gun ve 
saatte komisyonda bulunulmaı. 

(1236) 2478 

Demir boru ahnacak 

4 grup tezgah ah nacak 
D. Demir Yollan S.bn Alma Komia yonundan ı 

Aşağıda muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı muhte
lif 4 grup tezgahlar ayrı ayrı ihale edilmek şartiyle 9.6.938 pel"fCınbc günü 
saat 15 den itibaren sıra ile ve kapalı .zarf uıulü ile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenler aşağıda gösterilen mikdarda muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa milteahhidlik vesikalarını ve 
tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lizım-

dır. 
Şartnameler 150 kuruşa Ankara ve Haydarpqa vemelerinde satılmakta-

dır. (1165) 2397 
Sıra Tezgahın cinai :Mikdar muhammen muvakkat 
No. r adet bedel lira teminat lira 
1 Muhtelif frezeler 9 55.000 4.000 
2 Freze tezgahı 2 30.000 2.250 
3 Demirhane tezgihı 8 125.000 7.500 

4 Revelver tornalar 8 65.000 4.500 

Yün fanila ipliGi ahnacak 
latanbl Jandarma Satm Alma KomiaJ'OIMIDClan : 

Mikdarı Kilo Cinsi Tahmin bedeli lira İlk teminat lira 
8.000-9.000 Yün fanili ipliği 23400 1755 

1 - 938 aeneıine sari mukavele akdı ıuretiyle 11 nisan 938 tarihinde ka
palı zarf eksil~sine kcmulan yukarıda t cinai. mikdarı, tabınin bedeli ve 
ilk teminatı yazılı yün fanila ipliği için istekli çmlanadığı cihetle evvelki 
şartnamesine göre s mayıs 938 pel'fembe günü saat 14 de Gedikp•daki 
jandarma satın alma komisyonunda pazarlıkla alım muamelesi yapılacaktır 

2 - Şartnamesi her gün adı geçen komisyonda görülebilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanuc ve ,artnamede yazılı evrak ve iHc te· 

minatlariyle pazarlık günü saat 14 de komiayonda bulunmalan. 
(2159/1138) 2300 

Ankara <>nnan Fidanlık Müdür 1 ktisat veka .. leti ı·ç ticaret umum müdürlüg~ ünden·. 
lüiünden : 

Orman teşcir sahası için alınacak 
4000 metre iki parmak demir boru 15 
gün müddetle eksiltmeye konulmut
tur. 13. 5. 938 cuma günü saat 15 de 
ihalei kattyesi yapılacağından istekli
lerin% 7,5 teminatlariyle Ankara ~r: 
ma müdüriyetine gelmeleri ve şeraıtı 
öğrenmek için de Tophane civarında 
Onnan Fidanlık müdüriyetine mtlra
caatları illıı olunur. (1243) 2481 

TUrkiyede yangın sigorta işile meKUl olmak üzere kanuni hükümler daire
sinde tescil edilerek faaliyet halinde bulunan ecnebi sigorta firketlerinden 
Kompani Dasürana Jeneral Yangın sigorta Şirketi bu kere müracaatle şir
ketin Türkiye umumi vekilliğini yapan Abdi Vehbi Dural istifa ederek tir
ketle alakasını kestiğini ve şirket 1-1-1938 tarihinden itibaren Türkiyedeki 
faaliyetini tatil ettiğini ve 'irketin taafiyesile lstanbulda Galatada Voyvo
da caddesinde Jeneral hanında "Roger Debeire" in mefgul olacağını bildir
miıtir. Bu Jirketle alakası olanların "Roeer Debeire,, ve icabında İkt11ad 
Vekiletlne müracaat etmeleri ilin olunur. 2005 

3 - tık teminatı (885) lira 89 ku
nıttur. 

4 - Eveaf ?C prtnameaini almak 
ve görmek isteyen bedelsiz olarak her 
.gtin öğleden sonra M. M. V. aatm al
ma Ko. nuna müracaat. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin ~ 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
delerinde gösterilen veaaikle teminat 
ve teklif mektublariyle birlikte ihale 
saatinden en az bir saat evvel komi .. 
yona vermeleri. (1238) 2479 

Vilôyetler . . .. -
Kapah zarf usulile 

eksiltme ilônı 
Trabzon • lran Transit Yolu ikin

ci Mmtaka Batmüdürlüğünden : 
25 mayıs 938 çarşamba günü saat on 

befte Erzurumun Mumcu mahallesin
de İran Transit yolu ikinci m:ntaka 
ba§müdürlüğü binasında tegekkül e
den eksiltme komisyonunda (66686) 
lira (80) kuru' keşif bedelli Trabzon
İran Transit yolu üzerinde ve Erzu. 
rum vilayeti dahilinde Kopdağı mın
takasında 10 + 474 kilometrelik tes· 
viyei turabiye ıslahatı ve şo&e esaslı 
tamiratı ile sekiz aded büz inşası ve 
iki aded menfezin betonarme tabliye
ye tahvili ifinin kapalı zarfla ihalesi 
yapılacaktır. 

Muva.kkat teminat mikdarı (4585) 
liradır. 

Evrakı keşfiye ve mukavelename 
projesiyle eksiltme ıartnamesi ve bu
na aid diğer evrak Ankarada şose ve 
köprüler reisliğinde, lstanbulda Na
fıa müdürlüğünde ve Erzurumda 
Transit yolu ikinci mıntaka başmü· 

dürlüğünde görülebilir. İstekliler bu 
ite benzer en az otuz bin liralık i' 
gördüklerine ve yahud (67.000) lira
lık taahhüde girebileceklerine dair 
1938 senesine mahsus Nafıa vekale
tinden alacakları ehliyet veaikalarını 
havi kapalı zarflarını ihale günü saat 
on dörde kadar komisyon riyasetine 
makbuz mukabilinde vermeleri iltn 
olunur. (1242) 2480 

Bir makine müdürü ahn.-
v oqat Viliyetinden ı 
Halen yib lira aylak ücretli Ye ha

.ziran 938 den itibaren ilci yüz_ liraya 
çıkarılan VilAyet atelyesine sanayi 
mektebinden mezun ve sanat melırteb
lerinde muallimlik yapmif ve sanat 
müesseselerinde çalıpnıı makine ifle· 
rinden anlar bir müdür alınacağından 
bu evsafı haiz taliplerin evrakı müs
biteleriyle birlikte doğnı4an villye
te müracaatları iJan olunur. 2403 

Pazarlık suretile 
eksiltme il6nı 

Biqöl Nafıa Müclürlülündea ı 
1 - Ebiltmeye konulan it: Bingöl 

ili merkezi olan Çabakçurtla yapılacak 
bükümet konağı inpatı olup keşif be
deli (46607) lira (91) kuru9tur. 
2- Eksiltme 30.4.938 cumartesi ıtı· 

nü aaat 15 de Çabakçurda nafıa mü
dürlüğü odasında açık pazarlık sure
tiyle yapılacaktu. 

3 - Eksiltme prtnamesi ve buna 
müteferri evrakı istekliler Ankara, E
luığ, Tunceli ve Bingöl nafıa müdür
lüklerinde görebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için; is
teklilerin (3496) lira muvakkat temi
nat vermeleri ve kanuni vesikaları ha
iz ve nafıa vekiletinden alıDIDlf yapı 
i'leri müteahhidlik vesikasını ibru 
etmesi lbımdır. 

5 - latekliler ikinci maddede yazılı 
saatten bir saat eveline kadar komis
yon reisliği odaıında hazlı' bulunma-
lan muktuidir. 2110 

Hikiinlet kollllı yıpllnl1<1k · 
Mardin Defterdarlıimclan ı 

1 - (44319) lira 54 kuruıluk bedeli 
k:etifli Midyat kazasında yapılacak 
hükfunet konağının 937 malt yılı zar
fında inp edilmek Uzere ketif bedeli 
olan. 44319 lira 54 kuruı üzerinden 
11 nıaan 938 pazartesi g\inll aaat 13 de 
tekrar yapılan eksiltmede biç bir ta
raf~ alıcı ıörillmediğinden . ebllt
menın 2490 sayılı kanunun 43 ilnıcU 
maddesi mucibince bir ay milddetle 
ve ~&zarlık suretiyle ve kapalı sarf 
uıulıyle 11 mayn 938 Ç&rflmba &ilnil 
saat 14 de kadar uzatılmıttır. 

2 - Muvakkat teminat mikdan 
(3323) lira 96 kul'llftur. 
. 3 - Bu ite aid fenni tartname. ke· 

ııfname; model n proje gibi evrakı 
müsbite bedelsiz olarak Mardin def. 
terdarlığı ile Nafia dairelerinden ara· 
nacaktır. 

4 - İsteklilerin mimar veya mD· 
hendiı olmaları veya reamt ceride ile 
ilin olunan talimatnamede yuılı eh
liyet vesikalarını ibraz etmeleri mec· 
l?uridlr. 

S - MezkQr inıaat için malire .e. 
kileti tarafından ıönderilen (39750) 
liralık tahıiaatm asıl bedeli ketif o
lan (44319) lira 54 k:uruf& iblağ edil· 
mediği takdirde ıözU geçen kefifna
menin 6, 10 ve 11 inci maddelerinde 
yazılı ,ap, ııva ile renkli badananm 
kıefif bedelleri olan 45«19 lira 54 b-

-1t-

ruı tenzil edildikten sonra geri kalaa 
39750 lira üzerinden eksiltme yapıla. 
caktır. Eksiltme neticesinde mevcud 
tahsisattan tasarruf vukubulduğu tak
dirde tasarruf mikdarı keşifnamenin 
6, 10 ve 11 inci maddelerinde yazılı 

,ap, sıva ile renkli badananın yapıl
ması imkiru olduğu takdirde bu iş~ 
rin de bu meyanda yapılacaktır. Vı 
1050 sayılı muhuebei umumiye ka· 
nununun 83 üncü maddesinin (H) 
fıkruına tevfikan bedeli ihale mik.. 
darının ıülüsünün milteahhide temi
nat mukabilinde avans olarak ve-rile
cekiir. 

6 - İhale, defterdarlrk dairesinde 
yapılacak ve isteklilerin teklif mek
tublarını ihale gününde saat 13 kadar 
defterdarlık makamında toplanan ko
misyona vermeye mecbur oldu:C:lan 
ilin olunur. (1142) 2281 

Kapah zarf usulile 
eksiltme ilônı 

Elazıi Nafıa Müdürlüğünden ı 
1 - Görülen lüzum üzerine Elizıl 

• Palu yolunun 48 - 53 kilometreleri 
arasındaki Gülüşkür varyant yolunun 
toprak tesviyesi ve menfezler intaatl 
47275 lira 15 kurut muhammen bedel 
ve vahidi fiat eaaaı il.zerinden 14-4-
938 tarihinden itibaren kapalı zarf u
suliyle yeniden eksiltmeye konmUf
tur. 

2 - Bu işe aid evrak flllllardır. 
A - Bayındırlık işleri genel ~ 

namesi, 
B - Fenni şartname 
C - Husust şartname 
D - Hulisai keşif 
E - Eksiltme prtnamesi 
F - Mukavelename projesi 
İstekliler bu ıartname ve evrakı ft. 

layet Nafıa Müdürlüğünde görebilir-
ler. . 

3 - Eksiltme 2-5-938 tarihine rast.. 
layan pazartesi günü saat 15 de Ell
.zığda Nafıa müdürlüğü odasında mtl
te,ekkil eksiltme komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için g.. 
teklilerin 3545 lira 63 kurugluk ıma
batk:a apğıdalri vesikaları getirmeel 
lizımdır. 

A - Nafıa Vekiletinden alınımt 
938 senesi için muteber asgari 20.000 
liralık müteahhitlik: ehli.yet vesika& 

B - 938 yılına aid ticaret odaaı ve. 
sikaaı. 

C - İntut müddetince it batında 
diplomalı bir mühendis veya diploma 
1ı bir fen memuru bulunduracağına 

dair teahhüdname. 
5 - Teklif mektupları yukarda 

3 üncü maddede yazılı saatten bir aa
at evveline kadar komisyon reisli~ 
ne makbuz mukabilinde verilecektir. 
Poeta ile gönderilecek mektuplara 
nihayet 3 UııcU maddede yuıh saate 
kadar gelım. olması ve dl'f zarfm in6-
hllr mumu ile iyice kapatılmıt bulun
ması ,arttır. 

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

İlk okul blnısa yapt1rlllCH 
Tokat Vilayetinden : 
1-Zile kaza merkezinde yarım Iı. 

lan ilk okul inpatının bitirilmesi Iı. 
palı .zarf uauliylc ebiltmeye lıııonul

muftur. 
2 - Eksiltme Tokat daimi eacümm 

daireainde 15.5.938 tarihine raatlaym 
cuma günü saat 14 de yapılacaktır. 

3 - Bu infaatiıı ketif bedeli 21620 
lira 50 kuruf olup muvakkat teminatı 
1622 lira 21 kuruştur. 

4 - İatekliler birinci sarim içim 
ticaret odaaı veaikaaını ve mali itibar 
mektubunu ve nafıa bakanlıimdaıı al
dıkları mUtcahhidlik Teaikumı n in
,.atin f ennl meeuliyetini kabul edecek 
mimar veya fen memurunun adrea w 
ehliyetini gCS.tereıı bir dilekçeyi lıııo

yacaklar. 
İkinci zarfın içine de munkkat te

minat makbuzu ile teklif mektubun• 
koyacaklardır. Ve ihaleden bir aaat 
önce encümene tevdi edeceklerdir. 

S - Proje ve ketif veaair ferait hak
kında daha fula malOmat almak iste
yenler Tokat daimi encümenine eksilt
me pnünden bir ıUn önce.ine kadar 
her meeai ıünil müracaat erebilirler. 

(1191/2259) 2385 

İlk okul binası yıpt1rllacak 
Muila ili Denizova Kamuma Yerlre

aik köyü muhtarbğından : 
ı - Yerk:eaikte on bir bin dört yUz 

doksan bir lira yetmif dokuz kurut 
kqif bedelli ilk okul inşaatı kapalı 
zarf uıuliyle ekailtmeye çıkarılmıftır. 

2 - Ebiltme 8·5-938 puar günü 
öf leden sonra saat onbe,te Y erkesik· 
te ihtiyar heyeti tarafından köy oda
aında yapılacaktır. • 

3 - 1 s t e k 1 i 1 e r i n ebiltme
ye gi~bilmeleri için bu gibi itleri 
yapabıleceklerine dair ehliyet vesika
sı göstermeleri mecbur!dir. 2490 sayı
lı eksiltme kanunu ahkamına göre 
muamele olunacağından ticaret oda
aına k:ayrth olmaları ve yüzde yedi 
buçuk teminatı muvakkate vermeleri 
Jhımdır. 

4 - KeJif, proje Ye prtnameleri 
lıı&y oduından temin edilebilir. 2405 
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Bat ve diı ağnsı iztirablarm 
en müthitidir 

En şiddetli diş ağrılarını 
dindirir 

G İPİN 
Bütün ağrı, sızı ve 

sancılan keser 

Baş ağrısına. nezle, grip ve 
romatizmaya karşı 

Bilhassa müessirdir. 

icabında günde 3 
kaşe alınabilir. 

2035 
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Yalnız 

MAZON MEYV A TUZU 
Hakikaten müessirdir 

KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 

Mide 
Ekşilik, şişkinlik ve yan
malarını giderir. Mide ve 
barsaklan alıştırmaz. A
ğızdaki fena kokuyu, tat
sızlığı ve dildeki pasltlığı 
defeder. 
Son derece teksif edilmi:ş bir 
tuz olup müşabih isimli müs
tahzarlarla kıyas kabul etmez. 
Horos markasına dikkat. 

2200 

2474 

KANZUK 

En hoş meyva tuzudur. Inkibazı 

defeder. Mide, bağırsak, karaciğeden 
mütevellit rahatsızlıkları önler. Haz· 

mı kolaylaştınr. 596 
İngiliz Kanzuk eczanef.i 

İ 111' "' '!R"i'":~ llll l l l l l l llUUllUUlll llll 11 

1 Almanca, fransrzca, İngilizce 

1 
yalnız 10 lira mukabilinde 3 ay 
ders. Yeni hal arkası Yeni ha
mam apartımanı Tel: 3714 2438 ........................................................ 

Her çeşit büro makinelerinin bütün 
yedek parçaları vardır 

Tamirat yapılır. 
Emin Said Ersan. Erdoğan sokak 
16-18. Telefon: 2686 1924 

46 iNCi DEVRE 
MAYIS 1LK HAFTASINDA 

BAŞLIYOR 

Dersler sabah saat 8 den akşam 
10 a kadar devam eder. 

Y enihal arkası Yeni hamam a
pa.rtma.iıı Tel : 3 714 

Kiralık daireler 
Ulus meydamnda yeni yapılan 

AK HAN 
mda 

Resmi ve hususi müesseselerle şir
ketlere çok elverişli daireler vardır. 
Büyük müesseseler için kat halinde 
de kiralanabilir. Asansör, kalorifer 
ve her türlü kolaylığı havidir. 
Altındaki Burla biraderler mağa-

zasına müracaat. Tel: 1780 2484 

Borsacılara müjde 
Telefonlu, Möbleli, banyolu 

Borsaya yakın, asfaltın üzerinde 
havadar bir oda kiralıktır. 
İsteyenler 2868 No. ya telefon-

la müracaat. 2482 

Talebe ahnacak 
Harb Okulu Komutanhğrndan : 
Bu yılda hariçten aşağıda yazılı 

şartları taşıyan okurlar; okulumuza 
alınacaklardır. 

1 - Kayıd ve kabul muamelesi için 
Ankarada bulunanlar; doğrudan d<ığ· 
ruya harb okuluna, Ankara haricinde 
bulunanlar da bulundukları yerlerin 
askerlik şubelerine müracaat edecek
lerdir. 

2 - Kayıd ve kabul muamelesi an· 
cak 1 temmuz 938 gününe kadar de
vam edecektir. 

Şartlar: 

A) Sivil lise mazunu bulunmak ve 
olgunluk imtihanını vermiş olmak. 

B) Tam teşekküllü askeri sxhh1 he· 
yetlerden (Harb okuluna girer) ka
rarlı sıhat raporu almak. 

C) Diğer şartlar askerlik şubele

rinden ve yahud harb okulundan öğ-
renilebilir. (938) 1899 

Dr. M. ~eril Korkut 
Nümune Hastahanesi 

Cerrahi Şefi 

Hergün saat üçten sonra evin
de hastalarım kabul eder. 

Telefon: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 

Nazmi Apart. No. 9 D. 5. 1985 

-
Hastalık, ölüm ve pislik getiren far eler 

FAR 
Has n fare zehiri 
İle . öldürünüz 

Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fa. 
releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 

Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlr bir ek· 
meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruştur. 

1868 

Baı, diJ, nezle, grip, romatizma ve bütün agrllanmıı derhal 

keser, icabmda günde üc kase ahnabDir. 
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F o 
J\ile saadeti; sıhhatle kaimdir. Sağhk en büyük zenginliktir. 

Şu resimde gördüğünü aile hep zevk, sihat ve neşe içinde. Bu milyonlar değen saadetin esası 
nedir biliyor musu..,uz? Yemeklerden evvel seve seve içti.kiri CFOSFARSOL) kan, kuvvet, işteha 
ilacıdır. Muhterem doktorlarımızın binlerce hasta üzerinde itimatla kullandıklan bu yüksek tesir
li ilaç bütün eczanelerde satılır. 

(FOSFARSOL) kam tazeleyip kuvvetlendirir, iştihayı arttırır vücude dinçlik ve çalışkanlık 
bahşeder muannit inkibazları ceçirir sinirleri tamamiyle yatıştırır, uykusuzluğu, fena düşünceleri 
giderir. insanı tam maaıasiyle azim 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 ıetaret saçar. 

(FOSF ARSOL) Emniyetle kullanılabilecek yegane ilaçtır. 
Sihat vekaletinin resmi nıhsatmı haizdir. 2391 

E Dr. Bösıt Ürek a - -- -- -: Cebeci Merkez Hastanesi : 
§ iç Hastalıklan mütehassısı § 
: Her gün hastalarını Y enişe- : 
: bir Meşrutiyet caddesi ÜrekE 
: apartmanında saat 13 den: 
§ sonra kabul eder. Tel: 1694 : ., .....................................• ;: 

ULUS- 19 uncu yıl.-No: 6014 

İmtiyaz sahibi 
Nureddin Kamil Suner 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

YARIN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR 
u _...-._ıw,u 

T.C. 

Ulus Basımevi: Ankara 
Z iRAAT BANKASI 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GECE SAAT 21 DE 

Ankara Palas orkestrasrnm iştirakiyle 
fevkalade dans numaralan 

BU GÜN BU GECE 

YOZ ERKECE BiR KIZ 

Mu.siki· Ses - neşe ve güzellik şaheseri 

Baş Rolde : DEANNA DURBlN 

Film seans saatleri 
2.45 • 4.45 - 6.45 Gece 21.3'0 de 

........... - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -.,ımır 

BUGÜN BU GECE 
Tabii dekorlar ve heyecanh harıb sah-
neleriıyle dolu mevsimin en muazzam 

filmlerinden 

DENİZ ATEŞLER lÇlNDE 
Baş rollerde: 

NOAH BERRY - R!CHARD 
CROMVEL 

Seanslar: 2,30 • 4,30 - 6,30 gece 21 de 
Halk Matinesi 12,15 de : 

AŞK TANGOSU 

-1 
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Yangın, hayat, otomobil, cam sigortaları 1 Halil Naci Mıbcıoğlu. Telefon: 1230 

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

_ • '1.tnyon'• Ankara accntalığı 1334 


