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Ş EHİR 
Stadyomunda 

30 Nisan Cumartesi ve 1 Mayıs 
Pazar günü saat 14 de atletizm 

teşvik müsabakaları. 

Müsabakalarda duhuliye yoktur. 

rşehir zelzelesinin kati rakamları 
8. Şükrü Kaya dün 
mecliste izahat verdi 

Olenler 148 hasar 
gören evler 6.000 dir 
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Felôket bölgesinde sıhi vaziyet 
iyi; halkın maneviyatı yerinde 

( 

Başbakanımız ve Dr. 
Tevfik Rüştü Aras bugün 

Ati nadan ayrılıyorlar 
Heyetimiz Selôn ikte saat 
Ulu Önderin 

bir kaç 
doğduğu evi z iyaret 

k.alaral< 
edecek 

Atina, 29 (A.A.) -Ati.na Ajansı bildiriyor: 
S',, ı,,, .... ,., .. , 111111111 ı, 

i Başbakanı -
J mızla Dr. Tev -

Türkiye Baıvekili Celal Bayar ile refikası ve Hariciye Vekili 
Rüıtü Aras, Elen Baıvekili ve refikası ve türk heyeti azası ile bir
likte bugün Sunion burnunda ' bir gezinti yapmıılar ve orada B. 
Metaksas ile refikasının yüksek misafirler ıerefine verdiği husu
si öğle ziyafetind e hazır bulunmutlardır. 

Açıkta tek kı.mse kalmadı Bu akıam kıral tiyatrosunda büyük misafirler şerefine gala mü-
sameresi vardır. Yarın öğleden evel müze gezilecektir. 

Kamutay dün B. Tevfik Fikret Sıla- si umuma müteveccihti~. Yardunlaı Türk misafirler Kifisia'da Sesil oteli·nde Başvekil Metaksas'ın 

i 
lik Rü§tÜ Ara -
sın büyük te:z.a
hürlerle karıı -

i landıkları Ati -

i
l na şehrinden bir 

manzara: Om -
nia meydanı ve 
metro istasyonu. Yın reisliğınde toplanmıştır. Kürsüye ve ianeler kızılay şubelerınd: toplana- Başbakan Vekili ve iç Bakanı B. Şükrü Kaya hususi öğle ziyafetinde bulunacaktır. Türk heyeti, a.ktam saat 19 

l B b k kili iç bakanı B cak ve Kızılay Genel merkezı tarafın - dün Kamutayda izahat verirken da hususi trenle lstanbula h a r eket edecektir. (Sonu S. inci sayfada) ge en a~ a an ve · . . 
Şük~K~~&q~~zili~~~~~~~~~.ınp,~w.~~n~-------------------~~----------

. ah • t" . yardım yolları ıle sarfedılecektır. İlk 
da şu ız atı vermı§ ır. . 1 1 k " s k d lar bu ayın ı 9 un- yardım, ımdat olarak vatan aş arın en-- ayın ar a aş , . . . . 

·· ·· t bı"r· ,..eyrek ae,..e Kırşe- dıliklerınden koşması suretıyle olmuş-cu gunu saa on ı ::ı; .,. ::ı; • • 1 f l~k ~ 
· h ı· · d olan zelzeleden ve tur. Koy komşuları derha e a ete ug-

hır ve ava ısın e . . 
· ı · d 0 gün Büyük Millet rıyanlara yardım etmışlerdır. 

netıce enn en O d h b l h""k"" 
1. • maruzatta bulunmuş ve alına- n an sonra a er a an, u umet 

mec ısıne ahali" kil~ .. 1 • k 1 ak afsilatı da tekrar arzedeceğimi ve m ı teş at uye erı ve urum a-
c .. lt · ti Maruzatım hadise ile mü- rı olmuştur. O gün de Kızılay, her va -
soy e~b §l m.k b' az uzu'n sürerse affı- kit memleketin iztirabına koşan bu şef-
tenası o ara ır • y A d 

·· hanızı n·ca ederim. kat ocagı, felakete uğnyanların yar r-
ruzı ve musama .. . . . z ı 1 h ··ç kısma ayrılacak mına koşmuştur. Bugun ıaşesı temın 

1 
e ze eksa .~ u asri zelzelenin ol- edilmemiş hiç bir köy, tek bir ev ve tek o ursa mer ezı AASun • 

d y b"" .. k harabiyi inta,.. ettiği bır vatandaş yoktur. 
ugu ve en uyu ::ı; F lAk ak hA · t• h · ·· ·· ·· getirerek din- c a et mmt asının sı ı vazıye ı 

yer - .a~ıt~yı godz ~nuneşimalen Mana- de gayet iyidir, kafi mikdarda hekim ve 
lemenızı rıca e erım • A . 

b A kara _ Kırşehir şo- sıhı malzeme mahallınde bulundurul -
hos çayı, cenu u n k d Halk h r . . d 
sesi ve §imali garbisi de Delice çayı ol- ma. tad ıdr: A ıkın ah.va ıkmanki evıykeslı e 
mak Uzere bu çizgiler arasındaki katı yenn e ır. ç ta ır te ms~ a ma-

kl" nd b ıunan bir arazidir. Bu ıruştır. Kızılay J,200 den fazJ.1 çadır 
~ şe 1 ~cl~nin merkezim te§kil göndermiş ve Milli Müdafaadan da 400 
arazı, aaıl z E k zarar da burada çadır alıqmıştır. İcab ederse daha da 
eden sahadır. n ço çadır temin olunacaktır. 
olmuştur. • .. A İaşe için de köylünün kc!hdi buğday 

tk.ınci saha., Bu zelzelenın aksulame-
A k larından istifade edilmekte, köy değir-

li olarak Kayseri'de, Yozgad'da, n a- (Sonu S. inci sayfada) 
rarun Haymanasında, Niğdede ve o mer 
keze civar olan yedi vilayet v~ ~n:a-
kada ve civarlarda da hissedılmıştır, 
sonr dalga dalga memleketin ~a~a u
zak yerlerine kadar intişar etınıştır. 

iJlenler, ilk tahminden azdır 
Bu nuntaka içinde 6700 ev vardır. 

Bu 6700 evden dört binine yakını ta
mamiyle harab olmuştur. Bu mınt~ka
nın nüfusu 69 bindir, nüfusça zayıatı
mız o gün arzettiğimden - kemali şük -
ranla söyliyeyim ki - daha az olmuştur. 
O vakit 200 kadar tahmin edilmişti. 
Bugün vcf at eden vatandaşlann sayısı
nın 148 olduğu anlaşılmıştır; Bu rakam 
dahi çok büyük teessür? muciptir. Y~ -
ralılaroan birisi Kırşehır hastahanesın
de vefat etmi§, diğerleri hastahaneden 
çıkmış ve köylerine gitmi~lerdir. ~u
n un haricinde olarak Keskın, Yerkoy, 
Sekili ve Haymanada bir takını has~
rat olmuştur. Hasara uğrıyan evlerın 
hepsi altı bindir. 680 kadar da ha~~~n 
nyi olmuştur, o zaman da arze~gı~ 
gibi, maddi hasarın hiç bir ehemıyetı 
yoktur. Her vakit olduğu gibi en büyük 
t eessürümüzü mucib olan cihet, 149 
vatandaşımızın hazin vefatıdır. Bu zel
zele ve hasar ve bilhassa vatandaşları -
mızın kaybı memlekette umumi bir te
essür ve heyecan uyandırmıştır. O gün
denberi başlıyan ve gittikçe artan tees
sür telgraflarının elan arkası alınma· 

mıştır. Memleketimiz tek bir kalb gibi. 
ölen vatandaşlar etrafında yasla, ma
temle çırpınmaktadır. Kendiliğinden 
her yerde ianeler toplanmağa başlan -
mıştır. "Kendiliğinden" kaydini hassa
tan söylüyorum, ne hükümet ne de ma
halli idareler tarafından iane açılması 
için hiç bir teşebbüs vaki olmamıştır. 
Vatandaşlar kendiliklerinden içlerin
den ve kalblerinden duydukları teessü
rün ifadesi olarak yardıma bu suretle 
koşmuşlardır. 

Dostlarımızın teessiirlcri 
Bu teessür harice de taşmıştır, bu

gün dost milletlerden Reisicumhuru -
muza, Başvekilimize, hariciyemize, hü
kümetinize ve Dahiliye Vekaletine de 
teessür telgrafları gelmekte devam et
mektedir. 

Portekiz Franko 

hükümelini tanıdı 
Lizbon, 29 (A.A.) - Portekiz hükü 

meti Frankist İspanyol hükümetini 
tanımağa karar vermiştir 

Casusluk ve firar sularından 
idam edilenler 

Bilbao, 29 (A. A.) - Barselonadan 
gelen haberlere göre albay Garcia ve 
diğer birçok subay firara teşebbüs 
cürmünden dolayı kurşuna dizilmiş
lerdir. Alikante'de de 7 kişi casusluk
tan idam olunmuştur. 

Asilerin tebliği 
Salamanka, 29 (A.A) - Umumi ka

rargahın tebliği: Alhambra cephesin -
deki kuvvetlerimiz, her türlü faaliyeti 
güçleştiren fena hava şartlarına rağ -
men ileri hatlarını tanzim etmişler ve 
Ejulve ile Alakala mıntakaları arasın
da irtibatı tesis eylemişlerdir. 

Londra görüşmeleri tam 
anlaşma ile neticelendi 

bi r 

Bir harb çıkarsa hava 
kuvvetleri 

beraber çalııacaklar 
İngiltere Almanyonın Belçika ve 

Fransaya taarruzuna göz yummıyacak 
Londra, 29 (A.A.) - lngiliz v e Fransız nazırları bugün d e öğ

leden evel ve sonra görüpnelere devam etmitlerdir. 
Bu görüşmelerin sonunda fransız nazırları, Fransa Büyük E l

çiliğinin matbuat mümessillerini kabul eylemitlerd ir. 

B. Daladiye, Fransa ile İngiltere 1 
arasında bütün sahalarda sıkı bir an
laşmaya varılmış olduğunu bildirmiş 
ve görüşmeler sonunda çıkarılan res
mi tebliği kendilerine okumuştur. 

Bu tebliğin metni şudur: 
"Fransa ve ingiliz nazırları, evvel

ce 19 mart 1936 anlaşması ile tesbit 
edilmiş olan pakta müşabih bir tarz
da iki ordu genel kurmayları arasında 
münasebet tesisine karar vermişler -
dir. 

Fransız nazırları, son ingiliz - ital-
yan anlaşmasına varan Lord Pö~t -
Kont Ciano müzakerelerinin netıce

sini tasvib eylemişlerdir. İngiliz na
zırları fransız - italyan müzakerele
rinin ~ynı tarzda memnuniyet vcri7i 
neticeler vermesi ümidini ızhar etmış 
lerdir. Fransız ve ingiliz nazırları bu 
müzakereler vasıtasiyle Akdenizde el
de edilen sükunu tasvib eylemekte, 
İspanyadan gönüllülerin geri çekil
mesi hakkındaki 14 teşrinisani anlaş· 
masının tatbiki şartlarının daha iyi 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Hatay seçimine 
fesat karıştırmak 

isteniliyor 
Adana, 29 (Hususi muhabirimiz bil

diriyor) - Suriyeden alınan malfıma
ta göre kontrol heyeti reisinin son 
beyannamesinde "Hataylı olduğunu 
herhangi vesika ile ispat etmek seçime 
iştirak hakkını verir,, şeklindeki hük
mü, İttihadı vatani mensupları tara
fından istismar edilmeğe başlanmış

tır. lttihadcılar bu hükmü kendi men
faatlerine uygun görmüş ve Lübnan
dan birçok arapları otomobillerle Ha
taya doldurarak yalancı şahitlerle 
bunların hataylı olduklarını ispat ( 1) 
etmeğe yeltenmişler ve bu arapları se
çim cetvellerine kaydettirmek iste
mişlerdir. Vaziyet türk halk mümes
sillcrince derhal komisyon nezdinde 
protesto edilmi~ir. Komisyon bu pro
testoyu sok ·yerinde bulmuş ve buna 
karşı tedbirler almıştır. 

ittihatçılar difrt türkii 
yaraladılar 

Adana, 29 (Hususi muhabirimizden) 
- Son dakikada Antakyadan gelen 
bir habere göre Sami, Osman, Abdül
kerim ve Adli adında dört türk, propa
ganda yapıyor diye İttihadı vatani 
mensupları tarafından dövülmüş ve 
yaralanmışlardır. lş, kontrol heyetinin 
mahkemesinde görüşülecektir. 

Hankeu üzerinde büyük 

bir hava muharebesi 

B. Hitler mayısın 
2 sinde Romaya 
hareket ediyor· 

Dün Romada geçid 

resmi provası yapıldı 

B. H itler'in ziyaret edeceği 
Roma ıehrinden b ir manzara 

. Berli.1:, 29 (A. A.) - Neşredilen 
bır tebhgde alman istihbarat bürosu 
1:it1.erin 2 ~yısta Romaya gideceğini 
bıldırmektedır. Aynı tebliğde Hitlere 
refakat edecek zevatın isimleri bildi
rilmektedir. 

BB. von Ribbentrop, Hes, Göbels, 
Frank, general Kaytel ve polis müdü
rü Haynrih Himler Hitler ile beraber 
Romaya gidecek zevat arasındadır. 

B. Hitlerin İtalyayı ziyareti esna -
sında sesli ve renkli filimler alacak o
lan alman filim operatörleri ekibi bu
gün buraya gelmiştir. Ekip, 82 opera -
törden mürekkebdir. 

Resmen bildirildiğine göre, alman 
diplomatları bundan böyle, tesbit edil 
mit olan üniforma giyeceklerdir. Bu 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

R:i1IJ(ltlO ..... 2 soın sısn ...... 

BUGÜN ----------
16 sayfa 
İlôvemiz 
Kütahya 

Fıkra 

Mekteb ve dışarısı 
llk, orta ve yüksek mekteblerimizle 

muhtelif kurslarda okuyan türk tale
belerinin yekunu 1.000.000 u çoktan 
aştı. Küçük vilayctlcrimizden yalm:z 
birinin merkezinde 4000 talebe bir kaç 
sene içinde 17.000 i bulmuştur. Bu ka
dar kalabalık içinde hastalar, kötü 
mizaçlar, sillir zaifleri ve her şey 
bulunabilir. Ara sıra en hazin hadise
ler de vukubulabilir. Bunun ne ter
biye sistemi ile, ne mekteb disiplini 
ile münasebeti yoktur. Sonra şuna te-
şekkür etmeliyiz ki bizde bu vakalar, 
seneler içinde ancak bir iki diye sayı• 
lacak kadar azdırlar. 

Fakat, kendimiz dahi düşmüş oldu
~umuz bir hat§ olduğu için, itiraf e-
delim: Bu hadiseleri teşhir etmekte 
ne fayda var? Bilakis çocuk hassasi
yetleri düşünülecek olursa, bunları 

neşretmek intihar vakalarını neşret• 
mekten daha zararlıdırlar. Biz öte
denberi m e k t <.' b' in gündelik me
rak ve münakaşa çerçevesi içine a
Jrnm:ısının halclı olaralc aleyhinde bu
lunduk. 

Bu fıkra ile kendi muhabirlerimiz 
kadar, bizimle hemfikir olduklarına 

şüphe etmediğimiz meslekda.~ları bir 
daha ikaz etmek istedik. Eğer inti
har yazrları intihar hadiselerini ço
ğalttığı sabit olmuşsa, dışarrdan mek
teb hadiseleri ile meşgul olmanın, ço
cuk zihinlerini nasıl tehlikeli tesirler 
altrna alabileceği taszwvur olunabilir. 

Hariçten Dahiliye Vekaletine gön
derilmiş ianeler ve yardımlar da vardır. 
Toplanan yardımlar tamamen Kızılay 
'ubelerine verilecektir. Hiç bir yerde 
phsa müteveccih yardım yoktur, hep-

Çocuk haftası Jolayısile dün de Keçiörendeki Ana kucağında ve fe· 
hirdki Çocuk Esirgeme Kurumu bahçesinde birçok eğlenceler yapıl -
mı§tır. Resmimiz, neşe içinde zeybek oynayan yavrulQTdan birka~ını ve 
onları zevkle seyreden kalabalığı gösteriyor. 

Hankeo, 29 (A.A.) - Bugün Han
keo üzerinde japonların 21 hücum ve 
18 bombardıman tayyaresi ile Çinli
lerin 36 tayyaresi arasında büyük bir 
hava muharebesi olmuştur. Bu muha
rebede japonlar 13 tayyare, çinliler 5 
tayyare kaybetmişlerdir. 

Prof. B. Hasan Retid Tankut'un 
Erzurum kelimeaiııin orijini hak
kmda çok enteresan b ir makaleai
ni 2 . inei aayfamızda bulac:akamız. 

• ~ aııaıtJlllT!P6 

Meşrutiyet senelerinin hazin hatı
raları unutulmamıştır: Gazeteler mek
teble meş1:ul oldukları nisbette, tale
be mekteb disiplini ile alMcalarrnı ke
serlerdi. Çocuk terbiyesinin başı, ço
cujfu onu terbiye edenlerle beraber 
yalnrz bırakmak, taliinin sadece mek· 
tebine bağlı olduğu kanaatini onda 
sarsmarnaktır . • Fatay 
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RZURUM 
Adının orijini 

Erzen, rum,. Urum, Roma 

Erzurum adı Erzın ve Urum keli
melerinden olma mürekkep bir isim
dir. Yakuti Hamevi'nin zaptettiğine 
göre: Erzen'in bir şekli de Edrem'dir. 
Halat (Ahlat'ı kastediyor) civarında 
meşhur bir beldedir. Müstahkem bir 
kalesi olup Ermeniye (Arap coğrafya
cıları Ahlat Türk devletine de Ermi
ne derlerdi) çevresinin en mamur ve 
müstahkem bir yeri idi. Bir çok Alim
ler yeti9tirdi. Ebu gaHan Abbaı bin 
İbrahim el Erzeni ile hattat, şair ve 
edib Yahya bin Muhammed el Erzeni 
onlardandır. Hicretin yirmi~i yılın
da sulh yoliyle fethedildi. 

Erzenirum ba§ka bir memleket olup 
gene Ermeniyedekinden çok büyük
tür. Müstakil bir sultanları vardır. 
Vfüiyet ve nahiyeleri çoktur. (Mu'ce
mül Buldan). Bu uretle birbirinden 
uzak olmayan iki Erzen meydana çık
mış olur. Yekdiğerinden ayırmak için 
birine sade Erzen diğerine Erzenrum 
diyorlardı. 

Galatatı Hafidi Efendi de dahi bu 
nokta şöylece işaret edilmiştir: '' .. ve
ya Ahlata üç mil mesafede olan bel· 
dei diğer Erzen'den tefrik için rum 
ile ta'yid e"erler. Kamusta dahi öyle
dir.'' 

Kamus'a göre " ... ve Erzen Ermeni· 
ye ülkesinde bir belde adıdır ki Erzen 
el rum denmekle maruftur. Hali Er
zurum dedikleri beldedir. Kezalik Er
meniye de bir şehri ~har ismidir ki 
Halat (Ahlat) kurbindedir. • 

Encyclopedie de l'islam Erzrum 
için şu ma1Qmatı kaydeder: "strate
jik ve tüccari noktadan Bizanslılar
dan Teodos adına izafetle Teodosio
polis kolonisi kurulmuştu. Ermeni'ler 
devrinde Karin kıtasının merkezi o
lan bu 9ehre Kamoy Ka.gak diyorlar
dı. Araplar bundan Kali-Kala adını 
çıkardılar. (645) bu nokta daima aa
hip değiştiriyordu. 

Erzurum bu adı on birinci asırdan
beri taşıyor. 1049 da Selçukiler Ka
rin'a yakın bulunan Arzan şehrinj 
yıktılar. Halk teodosiopolis yani Kali
Kala'ya iltica etti. Ve Selçuklar bu 
'ehre Arzan al rum dediler ki sonra
ları bu kelime Bizanslılar memleketi 
manasına gelmek üzere Ard-al-rum 
§eklini aldı." 

Erzen adını başka yerlerde de bulu
yoruz. Kamus'a göre: ''Şiraz ile Kar
zun arasındaki azim ovanın adı" Deş
ti Erzen'dir. 

Mu'cemul buldan Şiraz civarında 
kain bir Erzen'den bahseder. Gene 
bu kitapta denilir ki: "Erzeni bazıla
rı Diyarbakır civarında ve Ruma tabi 
sandılar. Fakat doğrıısu Ermeniyede
dir." Yakuti Hamevi bu tashihinde 
yanılmıştır. Çünkü Diyarbakır civa
rında da bir Erzen vardı, şimdi orası
na Erzen tepe denilmektedir. Erzen 
adı kelime olarak en eski kültüre afd 
bir mana cevheri sakladığı için anla
mı ile ilgili bir çok yerlerin adı ola
rak yaşardı. Yakuti Hamevi bize bu 
adı taşıyan bir kaç isim daha veriyor: 

Erzenkabfu:l; Mervşahcan karyele
rindendir. 

Erzincan: Halkı Erzingan telaffuz 
eder. Güzel ve temiz bir beldedir. Er
meniyenin Ahlatı ile Rum memleket
leri arasında ve Ardıruma yakındır. 

Yazan: Prol. H. R. TANKUT 
Eti dilinde buna benzer bir kelime 

vardır. ''Irzıtum" toprak demektir. 
(Delaport texte Hittite.) 

Fakat kelimenin geçer manası 

Erç - Erg - Erz biçimlerinde kullaru
lan temasında gblidir ve sonra geliş
miş manalarını hep bu asıldan üret
miştir. Çünkü Türkçede: 

Erçin : Büyük mukavemet, ger-

ErçU 
ginlik 

: Kuvvet vermek, muka
vemet etmek. 

Ercimet : Tasfiye etmek (Kaza. 
Leh.) Yakut. Pekarski 
6. 305 

manaları verdiği gibi Pavet de Cour
teille ve Bolu halkına göre Ergene 
maden demektir. 

Bu temadan şu manalar gelmiştir: 
Arsan Duolay, Arsin Duo)ay, Ar

san tuolay = yeraltı dünyası, ruWa
rın sekiz soyunun ağası (baba, amir, 
reis, ataman) ve insanlara muhtelif 
felaketler getiren, Arsan Duolay 
Sekiz ba9h efsanenin abası Bahadır. 
(Yakut tuğ. Pekarski s. 150') 
Arşan Altay, tob. Tar. karşılaştır. 

Arsan Mançu Araşan = Abıhayat, I
lıca, kaplıca, ayazma. 

Arsan : / Kır. / 
1) Kaplıca, madeni su mem

baı, kükürtlü su membaı 
2) Kopal şehrine yakın bir 

köy adı civarında kükürt
lü membalar vardır "Rad
loff s. 260" 

Sulp ve sert maddeden, topraktan 
başlıyarak mukavemet, gerginlik, kuv
vet vermek, tasfiye etmek gibi ma
den vasıflarını, sonra yer altı ruhla
rını, in anlara felaket getiren sekiz 
batlı yer altı bahadırı gibi. Yine ef
sane bakımından nıaden mefhumları 
ve daha sonra da kaplıca ve kükürtlü 
maden suları ve ayazma gibi tamamiy
le maden ifade eden maddeleri göste
ren bu kelimenin Türkçe olduğunda 
şUphe kalmadığını tahmin ederim. Ke
limeleri en eski şekillerinden ve en 
iptidai anlamlarından yakal'iyarak tet
kik eden Güneş - Dil teorisi bu Erzen 
kelimesini de şu şekilde çCSzümler: 

(1) (2) (3) (4) 
Erzen : eğ + er + ez + en 
Birinci eleman olan ana kökün (eğ) 

anlamı kuvvet ve kudrettir, hayattır. 
İkinci (er) elemanı bu mücerret ma
naların her hangi bir saha ve hacim
de tekarrürünü gösterir. eğ + er yer 
şekli ile toprağı, ger §ekli ile gergin
liği, salabeti, kar şekli ile kuvveti, 
pazuyu, kartalamakta olduğu gibi te
daviyi ifade eder. Ve ana kökle kay
naşarak er olunca yiğiti ve erkeği 
gösterir. Üçüncü (ez) elemanı bu ma
nayı geni1letir, ç.oğaltır ve büyütür. 
O zaman kuvvetli her şeydir. Madene 
ere ve erz demeleri ondandır. Bu erz 
kelimesi (ğ) şekli ile erğ yapar ki bu
nun kudret, kuvvet ve hüküm manala
rına geldiğini biliyoruz. Dördüncü e
leman (en) in gerçek morfolojisi enğ 
olduğuna göre manayı üzerine alan ve 
tamamlıyan eleman olur. Bu suretle 
Erzenğ 9ekli ile kendisinde büyük, 
çok ve geniş bir kuvvet ve kudretin 
özgelendiği bir obje meydana çıktığı 
gibi Erkek şekli ile de kendisinde bu 
kuvvet ve kudretin bulunduğu süje 

Bug.iinkü konferans 
Bugün Halkevinde saat 16 da An

kara, Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi 
tarih doçentlerinden doktor Şükrü 
Akkaya tarafından bir konferans ve
rilecektir. Konferansın mevzuu (tari
hin tarihe bir kuşbakışı) dır. Daveti
yeıiz olan konferansa herkes gele
bilir. 

Konferans tehiri 

Ankara Halkevi müze ve ser>gi' şu
besinin tertib ettiği seri konferans
lardan bugün verilmesi icab eden Pro
toitler konferansı, konferans verecek 
olan arkeoloğ Remzi Oğuz Arığın se
yahatte olması dolayısiyle verilemi
yecektir. 

Ziraatimiz için bir konuşma 

Yüksek Ziraat Enstitüleri nebatat 
enstitüsü şefi Hikmet Birand e~lki 
gün Anadolu nebatlarının su ihtiyaç
larının temin şekilleri adlı bir kon
ferans vermiştir. Ziraatimizi yakın
dan aliikalandıran konferansı, kalaba
lık bir dinleyici takib etmiştir. 

Tıbbi toplantı 

Doktor Talat Vasfi Öz tarafından 
Ankarada bazı vitamin eksikliği teza
hürleri hakkında 2 mayıs 938 pazartesi 
gilnil saat 5.30 da Ankara Merkez Hıf
zıssıhha müessesesinde konferans ve
rilecektir. 

Ledi Astorun 
teberruu 

İki sene evet İstanbulda toplanmış 
olan kadınlık kongresine İngiltere -
den iştirak etmiş olan Vikontes As
tor İngiltere Büyük Elçisi Sir Persi 
Loren delfiletiyle Başvekil Vekili B. 
Şükrü Kayaya Kırşehir zelzelesi fe· 
Uiketzedelerine tevzi edilmek üzere 
25 İngiliz liralık bir çek göndermiş
tir. B. Şükrli Kaya bu çeki Kızılaya 
tevdi etmiştir. 

Ledi As tor; çekle beraber gönder· 
diği bir mektubta, zelzele dolayısiyle 
duyduğu teessürü bildirmekte ve 
memleketimizin acılarını paylaşarak 
başsağı dilemektedir. 

meydana çıkar. 
Grekler bu kelimenin her iki halin

den istifade ederek zehirlerin en kuv
vetlisine Arsenikon adını vermi~ler

dir. Bloclı, Etymologie de la langııe 

Française''. 

Arsenkon = Arrenikon (erkek) ve 
atik lehçesinde arrin 
. (yiğit, er), arsenot
himos (erkek yürek
li) arreno yeniı (er
kek doğmu•) Bailly 
.......... ) demektir. 

Fransızca argent ile Erzenin muka
yesesi gayet enteresan olacağı gibi 
Türkçe adam olmak manasına gelen 
Ersinmek (Divan c. I, s. 213 - 16) 
kelimesini de bu bakımdan mutalaa 
etmek ldzım gelecektir. 

Arçiman kelimesinin Transkaspiyen 
demiryolu üzerinde sıcak ılıcalı yere 
ad olarak verilmesine de (Radloff s. 
325) bakılarak Erzen asıllı yer adları
nın madenli, ~ maden sulu toprak
lara verildiğini kabul etmemiz zaruri 
olur. Ve dikkatle tetkik edersek bü
tün bu yerlerde ya doğrudan doğru
ya maden veya maden suları vardır. 
Şu halde Erzurum adının Erzen 

parçasını yabancı diltere maletmck 
cok hatalı bir hare1<et olur. 

J\I u ! : ilu yazının sonu ilcriki nüshala
rımız da çıkacaktır. 

Halkevlerinin 
çahşmaları 

Tef Ilı raporları 

tasnif ediliyor 
Parti ve inkıUib müesseseleri içinde 

birinci planda yer almakta olan halk
evlerimizin durumlarını bir daha göz
den geçirmek, birbirlerinden örnek ve 
hız almalarını kolaylaştırmak için 
Bilyük Millet Meclisinin geçen tatil 
devresinden faydalanılarak bazı me
buslarımız parti teşkilatile beraber 
halkevlerini de teftige memur edilmiş
ti. 

Tefti§ raporlarından halkcvlerine 
aid kısımların tasnifine ve mahalleri -
ne icabeden cevabların verilmesine 
başlanmııtır. Teftit raporları incele -
nen Balıkesir ve Gazianteb vilayetle
rindeki halkevlerinden Balıkesir halk 
evinin çok iyi çalıştığ, bilhassa seyyar 
bir kütübhane teşkil edetek köylüle -
rin ayağına kitab kötürmek hususun -
daki gayreti göze çarpmaktadır. Gazi
anteb halkevinin de bütün gubelerde 
iyi bir verimle çalışmakta olduğu an -
lagılmıştır. Burhaniye ve Kilis halk
evlerinin daha iyi yUrüyebilmeleri 
için yeni ve esaslı tedbirler alınması -
na lüzum görülmüı ve mahallerine ya
zılmıştır. 

Ayvalık, Edremid ve Bandırma 
halkevlerinin çalışmaları da beğenil
mittir. Siird, Maden, Harput, Van, 
Çapakçur, Pertek halkevlerinin verim 
li bir çalışma devresine girmekte ol
dukları, bir kat daha hızlı ve ülkülü 
bir gayretle tam muvaffakiyet yolunu 
tutabilecekleri anlaşılmıştır. 
Muş, Bulanık, Bitlis, Erciş, Çö-

BugüJ:lkü maç 

F enerbahçe, Gençler-A. gücü 
muhtelitiyle karşılaşacak 

Gençlerbirliği • Ankaragücü kulüblerimiz birliği tarafından rki 
maç yapmak üzere tehrimize dav.et edilen F enerbahçe takımı dün 
akşamki Toros ekspresiyle şehrimize gelmiştir. 

r ................................................ " 
Bugünkü 

Spor harekellerl 

l A. Gilcü - Gençler Birliği M. 

Galatasaray • Güneş M. 

Anl<ara Gücü sahasında Saat: 14 

FENERBAHÇE 
A. GÜCÜ - GENÇLER B!RLlG! 

MUH~LİTİ 

Ankara Gücü sahasında Saat: 16 

ATLETiZM MÜSABAKALARI 
Şehir Stadyomu Saat 14 

\.. ............................................... ..1 
~~~~~~~~~~~~~--~ 

Ka ut av 

encüme le inde 
Kamutay encümenlerimie dün aşa

ğıdaki mevzular müzakere edilmiştir: 

Fenerbahçeli futbolc:ular istasyonda 
iki kulilp idarecileriyle birçok sporcu
lar tarafından karşılanmışlar ve doğ
ruca otellerine gitmişlerdir. 

Bugünkü karşılaşma saat 16 da An
kara gücü sahasında olacaktır. Bu 
maçtan evel saat 14 de (Gençler birli
ği - Ankara gücü) genç takımları muh
telitiyle ('Güneş - Galatasaray) genç 
takımları muhteliti arasında hususi bir 
maç yapılacaktır. 
Fe~rbahçenin Ankarada yapacağı 

müsabakalar dolayıaiyle bugün ve ya
rına rastlayan bölge kupası maçları 

geri bırakılmıştır. Ajanlığın bu husus
taki tebliği gudur: 

Fenerbahçe kulübUnün Ankara gücil 
- Gençler birliği takımlariyle yapaca
ğı müsabakalar münasebetiyle 30 nf.
san cumartesi ve 1 mayıs pazar günle
rine rastlayan bölge kupası maçları 

başka tarihlere hıra.kılmıştır. Bu maç 
günleri ayrıca ilan edilecektir. 

Fener bahçe maçları tertib 
heyetinden 

1 - Fenerbahçe - Ankaragücü 
Gençlerbirlifi muhteliti mac;ı saat 16 
da Ankaragücü sahasında yapılacak
tır. 

lemrik halkevlerinin istenilen ve u- Arzuhal encümeninde : 

2 - Bu maçtan evel Gençlerbirli
ği Ankaragilcü genç takımları - GU· 
neş genç takımı ile saat 14 de bir maç 
yapacaklardır. 

3 - Pazar günü gene bUyük mü
sabakadan evci Ankaragücil - Genç
lerbirliği tekaüdleri arasında teV. 
üdler maçı yapılacaktır. 

mulan gayreti henüz gösterememiş ol
dukları müşahede edilerek bu evlerin 
de bütün memleketteki halkevleri 
temposuna uygun bir hız ve verimle 
çalışabilmeleri için lazım gelen sebeb
lerin arattırdmaaı ve sağlanması ka

rarlaştırılmıştır. 

Yeni bir programla daha sürekli bir 

çalşma devresine girecek olan Elazığ 
halkevindeki varlık ve başarı da mem
nuniyet uyandırmıştır. 

Hava bulutlu geçti 
Diln ıehrimizde hava umumiyet

le bulutlu ve hafif rüzgarlı geçmi9tir. 
En dil,ük ısı 5, en yük11ek ısı da 17 
derecedir. Yurdda doğu ve cenub do
ğu bölgelerinde orta Anadolunun ve 
Karadenizin şark taraflarında hava 
kapalı ve yer yer yağışlı diğer yer
lerde bulutludur. 24 saat içindeki ya
ğıııların karemetreye bıraktıkları su 
mikdarı; Ulukıçlada 16, Sıvas'ta 12, 
Rize ve Niğdcde 10, Kastamonuda 
9, Çorumda 8, Trabzonda 6, Gümüş
hanede 5, diğer yağış gören birçok 
yerlerde 1-3 kilogram arasındadır. 

Yurdda en düşük ısılar İzmirde 7, 
Trabzonda ve Yalovada 6, Edirnede5, 
Kütahyada 4, İstanbul ve Kastamonu 
da 3 derecedir. En yüksek ısılar da 
Eskirpehirde 15, Kocaelidel 7, Çanak
kalede 19, İzmirde 20, Antalyada 21, 
Adanada 24 derecedir. 

Encümene verilen arzuhallardan 
ruznameye alınmış olanlar hakkında 
vekaletlerden davet edilen salfilıiyet
li müdürler dinlendikten sonra bu ar
zuhallar karara bağlanmıştır. 

Adliye encümeninde : 
Sigorta 9irketlerinin teftiş ve mura

kabeai hakkındaki 1149 sayılı kanu
nun bazı maddelerinin tasdikine ve 
bu kanuna bazı hükümler ilavesine 
dair kanun layihasının müzakeresine 
devam edilmittir. 

Dahiliye encümeninde : 
KüçUk aanatlar kanunu l!yihasının 

müzakereıine devam edilmi§tir. 

lkıısad encümeninde: 
Kazanç vergisi hakkındaki 2395 sa

yılı kanunun bazı maddelerinin deği§
tirilmesine dair kanun liyihaıınm 
müzakeresine devam edilmi9tir. 

Milli ~füdafa.a encümeninde: 
1 - Askeri hastahaneler için yetiş

tirilecek h,asta bakıcı hem~ireler hak
kındaki kanun layihası, 

2 - Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadUlilne dair olan 1452 sa
yılı kanuna bağlı cedvelin Milli Mü
dafaa Vekaleti kısmına aıkeri hasta 
bakıcı hemfireler ilaveıi hakkındaki 
kanun layihası, müzakere ve intaç e-
dilmiştir. • 

Biidce encümenin'de : 
1938 mali yılı Maliye Vekaleti büd

cesini müzakere etmiştir. 

14 kaçakçı yakalandı 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu

hafaza teşkilitı, on dört kaçakçı, yedi
yüz elli yedi kilo gümrük kaçağı, on 
dokuz kilo inhisar kaçağı, on altın lira, 
iki yüz otuz Uç türk lirası ile on altı ka
çakçı hayvanı ele geçirmiştir. (A.A.) 

Bölge serbest guruı 

birincilikleri geri kaldı 

Bölge Güre§ Ajanlığından. : 

30 nisan ve 1 mayısta yapılacağı e-
velcc ilan edilen Ankara bölgesi ser
best güref birincilikleri mayısın 14 ve 
15 inci cumartesi, pazar gUnilne tehir 
edilmiıtk. 

Kulüplerin müsabakalara iştirak et
tirecekleri güreşçilerin lisans i~erini 
bir an evcl bitirerek adlarını 10 mayıs 
salı günü akşamına kadar ajanlığa bil· 
dirmeleri tebliğ olunur. 

Bu hafta yapılacak 

bisiklet yarı~ı 
Bölge biaikletajanlığından : 

Yarın seri bisiklet yarışlarının ye
dincisi, aşağıda yazılı yol ve şartlar ü
zerinde yapılacaktır. 

1. - Yol: Stadyom kapısı - Hava i&
tasyonu - Gölbaşı istikametinde Çakal 
köy - Hava istasyonu - Suvari karako
lu. Mcaafe, 100 kilometredir. 

2. - Seri yarışları ferdi tasnifinden 
batka yalnız bu yarışa mahsus olmak 
ilıere, kulüpler arasında ayrıca takım 
tasnifi yapılacak ve birinci gelen takı
ma ajanlıkça bir kupa verilecektir. 

3. - Aynı kulüpten dört k09ucu bir 
takım olarak kabul edilir. 

4 .• Her takımın ilk üç ko~ucwıunun 
alacağı puvan ,takunına derece verdi
rir. Erzngan; Fars memleketinde Dey

limde deniz kıyısında bir karye oldu
ğunu sanırım. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 S. - KulUpler, takımlarını teşkil eden 
koşucularının isimlerini yarış sabahı 
yazılı olarak ajanlığa vereceklerdir. 

6.- YarıfA saat tam dokuzda Şehir 
sta.dyomu kapısından başlanacaktır. 

Ebu Said Mansur'a göre Erz, Tabe
ristanda bir kaledir ve bu kale dün
yanın en müstahkem kalesidir. 

The Cambridge. Ancient History. 
Volume X harita 9 da (MiUittan önce 
44, ve sonra 70 sıralarında) Van gölil
nün batı şimalinde bir Arsaniaa so
yundan bahseder. Bu şarki Frattır. 

Romalı Lucullus'un ordusu Ermeni
leri orada mağlup etti "milattan ev
vel 68". 

Görülüyor ki Erzen gelişi gUzel 
gövdelenmiş, tesadüfün yarattığı ve
ya lehçelerin tiplendirdiği bir kelime 
olmaktan uzaktır. Ana vatan hududu 
içinde de başka Erzen'lere tesadüf e
debiliyoruz. 

Erzen-us 
Erzin 
Erzüruk 
Ersiln 

Tokat - Erbaa. 
Seyhan - Dörtyol.. 
Elazıg 

Sıvas - Darende. 
Ersinek Erzurum - Oltu 
Ers Siirt - Eruh. 
Arsen - (Yukarı) ( 

) - Trabzon. 
Arsen - (Aşağı) ( 
Arzink - Mü~. 
Acaba Erzen, Erzin, Ersin, ErfÜn, 

Arsen ve Arzink şekillerinde tanıdı
ğımız kelimenin teması ne mana ve
riyordu? 

Kamus'a göre Elersan (Ersen) dü
rüşt ve sulp arzalara deniyor. 

Zincire vurulan kurt 
Ye 

saldnganm tarifi 
Me~hur bir amerikan gazetecisi

nin acemi muhbire verdiği öğüdü 

de hatırlarsınız: 
- Bir köpeğin bir insanı ısırma

sı havadis değildir,· eğer bir insan 
bir köpeği ısırırsa işte bu bir hava
dis sayrlır / 

Bilmem dünkü Ulus'da okudu
nuz mu ? Hınısta köpeklere tanıt
mak için bir kurdu zencire vurmuş
lar ve bütün çoban köpeklerini üze
rine saldırmı§lar. Bu köpeklerden 
ancak bir tanesi bu kurda hamle et
tiği halde o civarda bulunan bir e
şek, var kuvvetile üzerine saldıra

rak zavallıyı ısırmağa, çifte/emeğe 
ba§lamı~. Ayakları bağlı kurdu eşe
ğin elinden zor kurtarmı§lar. 

Hınıs muhabirimiz, bu haberi bi
ze bildirmekle me~hur amerikan 
gazetecisinin öğüdüne tamamile ri
ayet etmi: oluyor . 

Milletler, aralarında, uzun uza
dıya, müzakereler, münaka:aıar yap
mı~lar, fakat "saldırgann ı bir türlü 
tarif edememi!jlerdi. 

Hınrs'taki hadise saldırgarun ta-

rifine de imkan vermektedir: 
Artık, "saldırgan, ayakları zin

cire vurulmuş kurda saldıran e~ek 
demektir,, diyebiliriz. 

Eskiden şöyle bir ata siSzümü:z 
vardı: "Kurt, kocayınca köpekle
rin maskarası olur.,, 
Hıms'taki h§diseden sonra bu sö· 

zü de şu hale koyabiliriz: 
"Kurt, ayağına zincir vurulunca 

eşeklere maskara olur.,, 
Eğer rahmetli Nobel, hayvanlar 

için de sulh mükifatı vasiyet etmiı 
olsaydı, ben, bunu Hınıs'taki za
vallı kurda saldırmıyan merd kö
peklere verirdim. - T. 1. 

Denizden korkan yıldız! 

Bütün dünyayı kuıp kavuran 
zayıflık modaıına rağmen enin
den, boyundan hiç bir ıey feda et
miyen aemiz ve tombul ıinema yıl 
dızı Mae Vest, Londradan bir tek
lif almıı. Kendaini haftada 4000 

ingili.z lirası ücı-etle İngiliz a.ahne
sinde hüner göıtermeğe çağırı
yorlamı&f. 
Şiıman yıldız, bu teklifi kabul 

edecekmit ama, ömründe hiç de
niz yolculuğu etmediii için bu ıe
yahatten korkuyormu; "bu teklifi 
kabul edecek olunam, büyÜk ha
vuzu aroçmek entereaa.n olacak,, 
diyonnUf. 
Korknıamaaıru tavaiye ederim; 

onu tafıyacak kadar büyük gemi
ler vardır. Yalnız ıu var: Belki de 
dalgalar kendiaini biraz zayıfla
tır! 

Marko PafQ 

Bir Iıtanbul gazetesı.nde fU ha
ber çıktı : 

''Kahire poliı müdür muavini 
Marko Pqa, birkaç eün kalmak 
üzere ıehrimize &'elmiıtir." 

Bu haberi okuyanlar arasında 

acaba.bu Marko PA§Ayı, bizim es-

ki Marko Pata sanıp derd dökme
ie aridenler olur mu? ne derşi:ıiz 7 

Sudan miinaka.'!a ! 

latanbulda Balurköyüne henüz 
au verilmemiı olma&ı, Nııantatı 
taraflarında auyun aık aık keail
meıi, Iıtanbul tehir mecliainde 
münakatalara yol açmıf. 

Bu münakqanın taflili.tmı o
kuduktan aonra( hükntediyorau
nuz ki: sudan çıkan bu münakaıa, 
"ıudan bir ı::ünakaf&,, olmamıı
tır l 

Tayyareyi ilk de.fa pöriince •.. 

lnıilterenin 1300 nüfuslu Sober
ton köyü halkı ıimdiye kadar hiç 
tayyare ıönnemiılcrmiı. Geçenlerde 
bu köye iki hususi tayyare gelip in
miı ve bütün köy halkı merak, heye
can ve telAtla bu demir kuılan ıey
re koımuflar. 

Bunların araaında Albert Maaon 
iıimli ihtiyar bir kaaabın heyecan ve 
telaşı o kadar müthiş olmuı ki birden 
bir-e dü,üp ölmüı. 

Biçare ihtiyar kasab, lıpanyada, 
yahud Çindc olıaydı, ne yapacakb? 

Orada da ölecekti ama, ölümlerden 
ölüm beğenerek.... 

Ko~ucuların ve hakemlerin saat 8.30 
da stadyomda bulunmaları lüzumu bil
dirilir. 

Kayseride yumurta 
büyüklüğünde dolu 

Dün Kayseri vilayetinin merkez ka
z.asına bağlı Himmetdcde nahiyesine 
10 dakika devam eden yumurta büyük
lüğünde dolu yağmıştır. Dolu resmi 
ve hususi binaların cam 'ie kiremitle
rini kırmıştır. İnsan ve hayvan zayia
tı olmamıştır. Dolunun mezruata zarar 
verip vermediği tetkik edilmektedir. 

Fırat nehri taştı 

Erzinc:andan şehrimize gelen malu
mata göre karların erimesi ve mütema
diyen yağan yağmurların tesiriyle Fı
rat nehri tafl'Dı~tır. Cimin nahiyesinin 
Kadagan ve Kara Kilise köyleriyle 
nehre yakın diğer köyler erazisi su al
tında kalmıştır. lnaan ve hayvan zayi
atı olmamı~tır. Valilik lüzumlu tedbiı'· 
leri almıştır. 



[::::~:~:i::::~:~:~~:~::::::::ı _DÜNYA HA.BERLERİ 
Habeıislan gömülemiyor 

Milletler Cemiyeti içtimalarmm 
heyecan, hatta alaka uyandırdığı 
devir artık arkada kalmııtır. Fakat 
gelecek aym dokuzunda toplanacak 
olan konsey müzakereleri bir nokta
dan entereaan olacak. lngiltere, Ha
betistandaki ltalya imparatorluğu
nun tanınmaması için giriıilen taah
hüdden her devletin serbest kalma
aını taleb etmiştir. Hakikat şudur ki1 

Milletler Cemiyetine aza olan yirmi 
kadar devlet ve bu arada Çekoalo
vakya gibi, Fransız ve Sovyet aiya
aetlerine bağlı olan bir devlet de 
Habeı imparatorluğunu tanonıttır. 
lngiltere de ltalya ile geçenlerde 
İmza ettiği itilafta bu imparatorlu
ğu zımnen tanımı§ bulunuyor. lti
lafname, ba§tan atağı, Habetiatanı 
halya toprağı telakki eden fıkralar
la doludur. Hududların tahdidi hak
kında hükümler var. Tsana gölünün 
aulan hakkmda taahhüdler var. Fa
kat sanki Milletler Cemiyetine kartı 
giritilen her taahhüd harfi harfine 
yerine getirilmit de bu kalmıt gibi. 
lngiltere bu taahhüdden serl>eat bı
rakılmadıkça Italya imparatorluğu
nu tanunıyacağını iddia etmektedir. 

Londra görüşmeleri tam bir 
anlaşma ile neticelendi 

Geçen hafta lngiliz hükUnıeti, 
Milletler Cemiyeti umumi katibliği
ne tevdi ettiği bir mektubda Habet 
meaeleai etrafındaki "aykınhğm" 
ortadan kaldırılması için meselenin 
bu defaki içtima ruznamesine ahn
nıaaını iatemiftir. Umumi katib Ave
nol da bu mesele üzerinde görüt
mek üzere Londraya gitti. Avenol'
un ziyaretini, Fransız ba§vekilinin 
de Londrada bulunduğu sırada yap
mau, verilecek karara Fransanm 
da ittirakini temin maksadına ma
tuf olmalıdır. 

Dii§ünülen tedbir, "hiylei ıeriye" 
aramaya benzer: İngiltere ve Fransa 
aerbest kalmak istiyorlar. Fakat 
konsey bu kararı ancak ittifakla ve
rebileceğinden aerbeat kalamadık
lan takdirde meseleyi ekseriyet ka
rarının kifayet edeceği umumi he
yete götürmeği dütünmektedirler. ln
gilterenin Milletler Cemiyetinden 
karar almaksızın Habet imparator
luğunu tanımamakta iarar edifinin 
iki aebebi vardır: Bunlarm biriai ln
gilizlere mahaua bir mantalitedir ki 
bunu anlayabilmk için bir lngilizin 
aiin&h itlerken de vicdanını tatmin 
'edecek aebebler düpinmainde aran
malıdır. Musaolini bu mantaliteyi 
anladığı iç.in içinden gülerek: 

- ()yle olsun 
Demit olacaktır. 
lkmci .......... laiik1imetin ı..a

tere kamoyuna kartı kendisini kon
m,ak istemesidir. Bugünkü bükü -
met Milletler Cemiyetine sadakat 
noktaaında çok kati vaidler üzerine
dir ki iktidara geçmif bulımuyor. 
Eden de iatifa ederken ileri aürdü
iü aebeblerin biri, Milletler Cemi
yetine kartı giritilmif taahhüdler
dir. Konservatör partisini bile iki 
zümreye ayıran bu ihtilafı, muhale
fet partileri Çeymberlen aleyhine 
istiamar etmek fıraabnı kaçırnuya
caklarmdan hükUnıet, lngiliz kamo
yuna demek iatiyecek ki: 

- Habet ilhakım tanımıı isek, bu
nu, ancak Milletler Cemiyetine kar
tı girittiiimiz taahhüdden aerbeet 
kaldıktan aonra yaptık. 

Fakat acaba konaey lngiliz tekli
fini ittifakla kabul edecek mi 1 

Bugün için burası çok tüpheli. 
Gerçi konsey azalannm bir kıRDJ 
da Habeı imparatorluğunu tanımıı 
bulunuyorlar. Fakat Sovyet Ruaya
nm konservatör lngiliz vicdanlanm 
tatmin etmek ve konservatör İngiliz 
bükümetinin vazifesini kolaylqtırmak 
iatemecliği anlaıılıyor. lngiliz teklifine 
yardım edip etmiyeceği hakkında soru· 
lan bir auale, Sovyetlerin Londra bü
yük elçiliği ıu cevabı vermiıtir: 

- Böyl aaçma sual aorulmaz. Sov
yet Ruaya tecavüze kartı takib et
tiği siyaaetten ayrılnuyacaktır. 

Kendiaine mahsua baıka düıünce
lerle muvafakatin vermekten çeki· 
nen bir de Çin vardır. Çin de Japon· 
yanın tecavüzüne uğramııtır. Bina
enaleyh tecavüz telakki ettiği bir 
harekete muvafakat ederse, Japon 
tecaYiizünü tecviz tmiı olmaktan 
korkar. Bu iki devleti takviye etmek 
için İm:;>arator Haile Selaaiye de 
Cenevreye gitmek kararını vermit
tir. Bu hortlak da Habeıiatanı ala
kadar eden mesele görüıülürken iç
timada hazr bulunmak hakkmdan 
istifade etmek istiyor. Binaenaleyh 
lngiltere ve lngiltereye "günü ar
kadatı" olmaya karar veren Fransa 
Cenevrede garip bir cebhe ile kartı
laıacaklardır. 

Bu garip vaziyetin diğer dnlet
leri alakadar eden ciheti, tudur ki, 
lngiltere ile ltalya arasındaki itila
fm tatbikatı gecikebilir. lngiliz · 
ltalya itilafı, enternasyonal münaae
betlerde bir detant husule getirmiı· 
tir. Ve her devlet artık bunun tat
bikma geçilmesini iatiyor. lngiliz 
formalizminin bunu bir kaç hafta 

Bir harb çıkarsa hava 
kuvvetleri 

beraber çall§acaklar 
İngiltere Almanyanın Belçika ve 

Fransaya taarruzuna göz yummıyacak 
(Başı 1. inci sayfada) 

bir vaziyete girdiğinde hemfikir 
bulunmakta ve harb levazımının geri 
çekilmesini istihdaf eden bir anlaş
ma için yapılan müzakerelerin de ay
nı zamanda daha ziyade iyileşeceği 
kanaatini ızhar eylemektedirler. 

Ort.a Avrupa ve Uzak Şark 
Orta Avrupa meseleleri, bahsinde, 

ve bu meselelere sulhun menfaati le
hine bir hal çaresi bulmak üzere alın
ması lazım tedbirler hakkında umu
mi bir anlaşmaya varılmıştır. 

Uzak şark meselelerinin bazı safha
ları ile Milletler Cemiyeti konseyinin 
önümüzdeki toplantısında tetkik edi
ceği meseleler de tetkik edilmittir. 

Menfaat birliği 
İngiliz ve franaız wuırları, iki mem 

leket menafatlerinin birliğini müp
hede etmişler ve yalnız milli müdafaa 
için defil, fakat aynı zamanda iki 
memleketi biribirine bağlayan milli 
ideallerinin ve enternasyonal hayat 
ideallerinin müdafaası için istişare 
ve karşılıklı işbirliği politikalarını 

inkişaf ettirmek hususunda mutabık 
kalmı,ıardır.,. 

B. Daladiye, resmi tebliği okuduk
tan sonra, görÜfiDelerden çok iyi bir 
intiba hasıl etmif olduğu ve bu sa
mimi ve açık görütmelerin İngiltere 
ve Fransa arasındaki menfaat ve fikir 
birliğini bir kere daha isbat eylemiı 
bulunduğunu bildirmiıtir. 

B. Bone'nin beyanatı 
B. Bomle ise, gazetecilerin sualleri

ne cevaben Sör Saymen ile görüftüğü
nü, fakat mali meeeleler üurinde ken
di.aiyle tiıkir teatlıllncle bulunmechtmı 
bildirmif ve genel kurmay g&ilflllde
ri için tarih tesbit edilmemit olmakla 
beraber görüflDClerin pek yakında vu
kua geleceğini ilave etmiştir. 

BB. Daladiye ve Bonne, tatyare ile 
Pariae hareket etmişlerdir. 

Paria' e dönü.§ 
Paris, 29 (A.A.) - BB. Daladiye ve 

Bonne, saat 20 de tayyare ile buraya 
vasıl olmuşlardır. 

B. Daladiye gazetecilere, İngiltere
yi seyahatinden çok mesud intibalar 
geti{IDCkte olduğunu bildirmiıtir. 

Hava kuvvetlerinin ifbirUği 
Londra, 29 (A.A.) - Salahiyettar 

bir membadan öğrenildiğine göre in
giliz ve franaız devlet adamları 1936 ve 
1938 tarihli ingiliz - franaız aiyaei an
laşmaları hükümlerine tevfikan harp 
vukuunda iki devletin hava kuvvetle
rinin iş birliği yapması ve iptidai mad
delerin stok halinde muhaf azıası husu
sunda dün tam bir anlqmaya varmıt
lardır. 

Öğrenildiğine göreı İngiltere Al· 
manyanın Belçika ve Franaa toprakla
rına tecavüz etmesine müaaade etmi
yecek, fakat herhangi bafka bir devle
te kaqı teahhüd altına ginniyecektir. 

Dün yapılan ingiliz - fransız anlat
maları yanlış tefsirlere Uıı'rıyarak bun
lara tecavüzkar bir mahiyet atfedil
meımeai •için ağlcbi ihtimal Roma ve 
Berline tebliğ edilecektir. 

Tam görü.§ birliği 
Salahiyetli bir ingilz diplomatı Ha

vas ajansının muhabirine beyanatta 
bulunarak ingiliz ve franaız adamları 
arasındaki görüf ~rliğinin tam oldu
ğunu ve bu vaziyet kartnnn<la Alman
yanm tiddete müracaat etmenin lü
zumsuzluğunu anlaması lbım geldi
ğini söylemittir. 

Hitler müzakere yolu ile komtula
riyle sulhen anlafln&llın lüzumunu an
byacaktır. İngiltere eaaen bu müza
kereler iyi neticelendiği takdirde Al
manyanın müstemlekat taleplerinin 
tervici için bir tekil bulun.,ilecektir. 

geciktirmesini her devlet mazur 
görmiiftü. Fakat daha fazla ıecik
mesi, batta insi)iz komervat.örleri 
olmak üzere, bir çok Avrupa devlet 
adamları için bir endite mevzuu ol
makta devam ediyor. Habeti.tan öl
müıtür; fakat ~ defnedilemiyor. 

•. Ş.ESMER 

Londra göriifmeıinin /ransız • 
italyan göriifmelerine de 

faydalı olacak 
Parla, 29 (A.A.) - İyi mal\Unat al

makta olan ma.hafil, Londrada franaız
larla ingilizler arasında yapılmakta o
lan görüşmelerin fransız - italyan gö
rÜfDlesini kolaylaştıracağını ve tesri 
edeceğini ümid etmektedirler. 

B. Çemberlayn, ingiliz - italyan uz
laf1DUınm ihdaa etmit olduğu müsaid 
havadan mümkün olduğu kadar sürat
le istifade etmek arzusundadır . 

İyi mal\imat almUt:a olan mahafil, 
Büyük Britanyanın Franaa ile seri bir 
itilif akd~i için İtalya hükümeti
ni ikna etmek üzere bütün kuvvetini 
aarfedeceğru tahmin eylemektedir. 
Böyle bir anlaşmanm 4 maymta topla
nacak ve İtalya ile münaaebat mesele
sini tetkik edecek olan küçük itilaf 
konferamı üzerinde acil tesirler hasıl 
edeceği tahmin olunmaktadır. 

Küçük itilaf konferansı, hiç şüphe
siz Romada giri§ilecek olan müzakere
lerin alacağı istikamette .• müteetıair o
lacaktır. 

Alman gmsewleri görü.§meyi 
OMJbiyeıle takib ediyorlar 

Berlin, 29 (A.A.) - Havas ajansı
nın muhabiri bildiiryor: Efkirı umu
miye iogiliz - fransız müzakerelerini 
biraz asabiyetle takib etmekte ve mat
buat Fransa ile İngilterenin Çekos
lovakya hakkında müşterek bir hare
ket hattı takib etmeğe muvaffak ol
malarından dolayı duyduğu endiıcyi 
güçlükle aaklayabilmektcdir. ~-

"P.rag'ın akileti Lonlrada taaJlfWl 
ediyor,. baflıll:b bir yuıamda Nahta
usgabe gueteal ingili.z 've fransız na
zırlarmm modası ıeç.miı beynelmilel 
ahkimı müdafaadan itıçinab edecekle
rini ve sulhun tanzimi için harb teh
likesi ihtiva etmiyen pllnlar hazır
lıyacakları ümidini ıZ'har etmektedir. 

Frankfurter Saytung gazetesi de 
diyor ki: 

''Bunlara ne lüzum var? Hangi teh
likeye kartı müdafaa tedbirleri alını
yor?,. 

BİR HARP ÇIKARSA 

İngiliz ekonomisi kontrol 
alllna ahna<ak 

Londra, 29 (A.A.) - Ticaret neza
reti, iktısadt müdafaa ve iate da
ireei bir rapor neveıtmiftir. Bu rapor
da bildirildiğine göre, lüzumu takdi
rinde perakende ticaret de dahil ol· 
mak üzere, bütün ingiliz gıda endüa
triaini birkaç saat içinde dirije bir e
konomi haline aokacak tam br plan ha
zırlanmıt bulunmaktadır. Raporda fi. 
at ve klrlarm tahdidi g~bi hükümler de 
vardır. 

Belçikada hükümet 
buhranı tehlikesi 

Brübel, 29 (A.A.) - Dün öğleden 
sonra parlamentonun maliye eneü
meni hükümetin mali programında 

katoliklerin kabul ettikleri noktalar
dan biri olan mütahavvil munzam re· 
ıim prensipini 10 reye karşı ıs reyle 
reddetmesi üzerine bir hükümet bulı· 
ranı tehlikesi bafgöıtermiştir. 

B. Avenol istifa mı 
ediyor? 

Londra, 29 (A.A.) - Niyuı Kro
nikl gazetesi, Milletler Cemiyeti u
mumi kltibi Avenol'un yakında isti
fa edeceğini bildirmektedir. 

Mumaileyh Fransa hükümeti tara
fından yülnek bir diplomatik me
muriyete tayin edilecektir. 

Londradaki reamt fransız mahfil
leri bu husmta ademi malfiqı;lt beyan 
etmektedirler. 

B. Hitler mayısın 
2 sinde Romaya 
hareket ediyor 

(BaJı ı. i11ci sayfada) 

üniforma ilk defa olarak 'B. Hitlerin 
İtalyayı ziyareti münaaebetile kulla
nılacaktrr. 

Romada karplama lımsırhldarı 
Roma, 29 (A.A.) - B. Muaolini bu

gün Zafer caddesinde, B. Hitlerin te
refine yapılac:a.k geçid resmine ittlrak 
edecek ukeri liıtaları teftit etmiı ve 
geçid provaımda hazır bulunmuıtur. 

Dört saat süren bu provaya, 30 bin 
uker, 2500 at, 600 otomobil, 320 tırtıl
lı traktör, 400 zırhlı otomobil, 400 top 
ve 200 havan topu ittirak etmiftir. 

B. Muaolini bugün bu miinaaebetle 
ilk defa olarak imparatorluk birinci 
mareşali ünifonnaaını giymittir. 

Bitlerin ziyareti münasebetile 3 ma 
yıs, bütün İtalyada milli bayram ola
caktır. S ve 9 mayısta Kampani, Lat
yum ve Toskanada bayram günleri ad 
edilecektir. 
Yabancı gazeteler, B. Hitlerin ya

kında ltalyaya yapacağı ziyaret dola
yısiyle ltalyada birkaç bin yahudinin 
ve "Hitler aleyh.tarı., nın tevkif edil
diğini ve yahut tevkif edileeeğini bil
diren bazı haberler netretmi,tif'. Tev 
kif olunacaklara iyi muamele yapıla
cağını ve bunların bazı otellerde bu
lundurulacağını kaydetmelerine rağ -
men bu haberler ve ileri aürülen ra
kamlar tamamiyle yalandır ve fanta
zidir. 

Hakikatta, yalnız B. Hitlerin ziya
ret edeceği üç ıehirde ıüpheli kimaeler 
arasında bazı muvakkat polia tevkifleri 
yapılmıftır. Bu normal ihtiyat tedbiri 
yalnız yahudileri istihdaf eylcmeme~ 
dir. 

BB. Hiıler ve Mıuolin.inin 
makaleleri 

Nasyonal eoayalist tepültmm İtal
ya gubeai, Hitlerin Romayı ziyareti mü 
nuebetiyle buaual bir ailllba aqretmit
tir. Bu nu.hada Bitler ve MUt10lininin 
de birer makalesi vardır. 

Hitler diyor ki: "Nasyonal 90Sf8U.t 
ve faşistlikle mümasil bir en&rji kaza -
nan ve derin bir dostlukla biribirlerine 
bağlı bulunan alman ve italyan makam
lan Avrupa ltültürünü ve aulhu hima
ye &ususuncla müfterek azimlerini 
ıöateriyorlar." 

Muaollni de f8yle y&Zl'YOl': "'Roma· 
Berlin mihveri, aiyast zaruretlerin ıe • 
çici kıymetlerine bağlı bir diplomatik 
anlqmadan büsbütün bqka bir geydir. 
Bu mihver, aon asnn ve bilhaaaa han 
sonu devresinin göeterdiği inldgafın 
her iki millet ruhunda kök ulan derin 
duygunun bir ifadesidir. Bu mihver, 
her iki milletin garba veya ,arka kartı 
kendi medeniyetlerini müdafaa ve tak
viye etmek azmine iatinad eylemekte
dir. 

Hiıler'in Roma ~iyareıi ve 
italyan gmset,eleri 

B. Hitler'in Romayı ziyareti bütün 
gazeteleri itgal etmeite ve matbuat bu 
hadiseye geniı sütunlar tahaiı eyle
mektedir. 

Messagero diyor ki: 
" B. Hitlerin ziyareti bütiln dünya 

önünde alman - italyan dotsluğunu bir 
kere daha teyid edecektir. O dostluk 
ki iki milleti, sulhu temin etmek ve me
deniyeti komünizm tehlikesine kartı 
müdafaa etmek için tefriki me.aide bir
leıtirmektir.'' 

Dr. Fuad Umay'ın 
kanun teklifi 
dolayısiyle 

16 yaşından lriiçük çocukların ıine
malara ve diğer umumi yerl•re kabul 
edilmemeleri ve terbiyevi filmler gCS.
terilmeai hakkında B. Pu.d Umay ta-
rafından Kamutay& vuUen kanun tek
lifi münaatbetiyle pzete1erimiz genıt 
netriyatta bulunmaktadırlar. Dünkü 
sayımızda biz de, bu kanun teklif inin 
gayesi ve tathik teldi etrafında bizzat 
teklif sahibi tıarafından yuılmıı bir 
mektubu netretmiftik. 

Bu mesele ile Sağlık bakanlıimuz 
da yakından ilgili bulunmaktadır. 
Dün, bakanlığın aallhiyetli bir rüknü, 
bir arkadatmııza tunları söylemiftir: 

.. _ Bakaıdığımız eakiden beri, ço
cuklarımızın ahlikı üzerinde fena te
sirler baaıl etmeei ihtimali olan bu me
sele ile ali.kadar o1mut ve hıfz-.ılı
ha kanununa bazı maddeler bile koy
muftur. Nitekim bu kanunun 167 inci 
maddesi gündüz 6, gece 12 yqından 
küçük çocukların ıinemalu. ve 18 ya
tUM!an küçük çoculdarll'l da diğer u
mum! yerlere almmalannı mone&mi' 
bulunmaktadır .. 

Kodreanu 
Casusluk ta 
yapıyormuş ! 

Bükreı,, 29 (A.A.) - Menuh Demir 
muhafız teıJtilitı reisi Kodreanunun 
şahsı etrafında gazıeıtıeler vesilralara ia
tinad eden tafsilit .eciyvıiar. Bu vesi· 
kalara göre Kodreanu bir caaualuk ha· 
rek&ts vücuda getiıomilti. 

Eaasen Kodreanu•nun ımt mentei 
de çok ,Uphelidir. Doğum kiğıtlarına 
göre babasınm adı Kodreanu değiı.di. 
ton ZibillBki gibi bir ecııebt adı t.afı· 
yordu ve ~ne Ali.sa Baunıer adında 

ecnebi bit' kadınla evlenmiftir. Bu iz. 
divaçtan 1899 da bir erkek çocuk dof
muı ve Korneliu Zibinaki olarak nüfus 
çıkarılmı9tır. Ancak lını doğumdan Uç 
aene aonra ton Ziıbineld mahkıemeye 
müracaat ederek imıini deiiftirmit" 
Zelea Kodreanu admı almlf ve küçük 
Korneliu Zibinıski cie Korneliu Kod
reanu olmuftur. 

Dahiliye nezaretinin bildirdiğine 
göre, hükümet, mülga, "Demir muha
fız,, tegkilatmdaa 167 ,efe bir aene 
milddetle mecburi ikametıgih tayin et· 
miştir. Bu 167 kiti. Merılwrea Ciuculi
un ıehri civarında Tiımnana ve Dragor
miruna manutrrları:nıda oturacaklar
dır. 

Küçük Dış Haberler 

X Varıova - Altı kiplik bir IJtvan• 
ya heyeti, Polonya ile IJtvanya arasın
daki demiryolu münuebetlerini tanzim 
etmek üzere buraya ıelmittir. 

X Varıova - B. Kakinski yeni ku • 
rulan Bükrq elçili&ine tayin edilmiftir. 

X Viyana - 1 mayıs dolayısiyle B. 
Briikel, endüstri patronlanna bir be • 
yanname göndererek kabilse itçi Ucret
lerinin kesilmemeeini rica etmiftir. 

X Prai - B. Krofta ldlçilk antant 
toplantılarında bulÜnmak üzere 2 ma • 
yıata Romanyaya piecektir. 

X Komo - IJtvanya hUık6meti pa
palıkla bir an1qma yapmak tl.zeıe ,a
rilpelere batl•mııtır. 

X Londra- B. Con Saymea AVMD 
kamaruma puarteai cUnU iaciJU • ital 
yan an1qmaamm ıörilfWmeai için bir 
takrir verecektir. 

X V aPf098 - Polonyah almanlar 
bütün alman ekalliyetlerini ihtiva eden 
ve nui ideolojiai üzerine kurulu bulu
nu bir tek tefkilltta toplanmaya ka
rar .......,._.. 

X Macli._ - Aytn ad.,..,_ B. 
Lafolet, cumhurreiai B. Runeltln aıe,_ 
hinde ve ''Amerika mi1U terakkiperver 
partisi" adiyle yeni bir parti Jnmna,.a 
karar vermiıtir. 

X Londra - lnıUteıe hGldlmetl, 
Mekaikanın notasına cevab huırlaımık 
tadır. Cevab notasında, Melnlka hUldl
metinin notası bir çok yerlerinden red 
Ye cerh edilmektedir. 

X Şam - Suriye parllmentoM Pl
liıtinin taksimine itiraz eden bir takriri 
ittifakla kabul etmiıtir. 

X Vqington - B. Ruzvelt Avuıtur 
ya aiyaat mültecilerinin Ameribya gel
mesini kolaylattırmak için muhaceret 
kontenjanlarını değiıtirecektir. Bu ee
ne Amerikaya 27.000 muhacir daha gi
rebilecektir. 

X Belpad - Bedeni terbiye num 
B. Miletiç, B. Şirah'm ziyaretini iade 
maksadiyle Berline hareket etmiftir. 

X Belpad - Yalnız nafıa itlerine 
haaredilmek üzere 4 milyar dinarlık Wr 
dahili istikraz akdedilecektir. 

X Belpad - Ameleye aid slptıtalar 
ve umumiyetle içtinuıl kanunlarm tat
biki için 500 milyon clinarbk bir ser
maye konulmaaı dUtilnillmektedir. 

X Kahin - Al Hazar Univeraiteel
nin bütUn talebeleri Fililtlnin pa.çatan 
maamı protesto eden büy(lk bir tezahilr 
yapDU!l&rdır. 

X Tıran - B. Ciano, Draç'dan bir 
kruvazörle ltalyaya hareket etmiftlr. 

X Dublin - İrlanda parllmenton 
lnrUtere • İrlanda an.lapnaum taftib 
etmiıtir. 

X Roma - Nazırlar meclisi, birinci 
teıriftde yirmi bin çütçiyi Trabluaa 
ı~ndermek üzere bir karar vermİftir. 

X Vafington - B. Runelt iJd mit· 
lmm derhal inpama bqlanmak tı.zere 
kongreden 5 milyon dolarbk bir kredi 
istemiıtir. 

Sowyetlerle )lpolllar 
ıruındlkl ılllpllllr 

Moalı:ova, 29 (A.A.) - Sovyetlerhı 
Tokyo Büyük Elçiıl, iki tarafın kar
tılıklı anla,mulıldannm halli içia 
japoa dıt bakanlığına bası Nklifler· 
de bulunmuttur. Japonlar ttınyımiyle 
müspet bir cevab vermedilderindea, 
beınb bir 1ıetieeJe nrıJnwn.,ar. 

Yeni Türk • Yunan 
muahedesi 

Düa elimin ıelea latanbul ,_.. 
telerinia h-hetNi iki sün .... 
Atinacla imzalanan türk-yanan m._.. 
..... ..ı..-.... senit aunlar tah
sis e1miflerdir. LfmuharTirler, _.. 
laranm tahlilini ppmakta ve ına• 
...... tebarüz ettirmektedirler. 

SON POSfAda B. Muhiddin Bir· 
..... bu münaMhetle diJOI' ki : 

''-TürkiJıe ve Ymaanistan ara• 
amcla evelc:e aktedilmit olan cioetlak 
ve teaaniicl aaaataeclesiae seyl ohuık 
bere iki m..ıeketin miimeNilleri 
araamda :reni bir muahede ima&• 
dildi. Bu muahede, iki sün evel üa .. 
riade durdujma tarihi m*-dderat 
birliiinin, :reni dtmr ,artları içinde, 
yeni bir kahba dökülmesinin inldtaf 
meriaalelerind• birini tetkil eder. 
Da.ha dün birbirlerile dövüpnıiİf o&.a 
iki millet, ba düWpnenin bafkalen 
heaabma yapıbmf bir gaflet eMri ol
duiuna aaladıld ... zaman, birbirle
rine doetluk elini uzatmakta tereci • 
diid etmeclil•. Bu, tarihi bir tek.1.
milün ilk aafhuı idi; ilk doetlak 
aöalerinin karfallklı ifadelerini 1"I 
doetluia mü.bet bir ifade vermek 
i.ti7911 bir teaanüd muahedesi takib 
etti. A1111 zamanda balkanblık fik • 
rinin eaaalarmı da ihtiva eden 1"I 
teaanüd maahe4eai Türkiye ile Y• • 
....utanı birbirine gittikçe yaklaıtb
racak elan bir hareketin ilk v•ik•• 
ve ilk mü.bet aclmu oldu. Soe imsa 
edilen muahedede ba taanücl rubtt
ama bir kere tlaha k....tleadiriJme. 
ai ve ruh itibarile biraz da.ha ıenit • 
letilmelİ dmıelrtir." 

KOK SALAN BiR FiDAN 
TAN'cla B. Ahmed Emin Yal,..n, 

bu bqlıkll yunmda diyor ki : 
,.Dünya, banfeaz ve iltikranıa lııir 

pr haliade bahmdakça harici dıo.t· 
lm&rm J'al'llUD& pv~D baf ..... 
mas. Bu i.tikraruahk içinde dünya
ma havaaı her sün deiifebilir. Mil
letler defİIMI ba .. aya ıöre dümıen 
bdM'lar. Baadarmm iti ıücü &nal 
lrollamakbr. u,..,.. bir fırsat ıöriiıD
ce macera h....U.. mukavemet P.. 
t .......... 

Tilık- ,.._. doetlaiaaaa kıı .... 
tİJ diiayacla -- haYalarclan. dep 
f8ll tartlardaa imin kalabilmeıidir. 
iki memleketin müauebeti. f..u .. 
Nmlf 'N maC9a deweaini cloJw· 
ya kadar, bıkıncaya kadar pçİnllİto 
tir. Bmum için acı bedell• W... _ _._._ __ tecriibeler..nc.-. -·----... ...... ., ............... . 
GllıMlwhd ..... ~ ........ W.. 

birt»irimisdeki ita.-,bklan .. •71'1-
bldan aöel•iJwda. Penle Pllliia 
L!..!-.~- .IA~" b!...&..• • • • L-11.....! u_...... .. ..,.mce uv• • m ___.. 
Din ,..,aaaa lMaldak " benwılildm. 
misi. J"akml•lanmaı ketfettik. x.. 
aa da aönlük ki, makadcloıfıet = 

l»inirine bathdır. 
la anla711 ıbcl• .-. _iti ... 

Bir taraftan 8albn ç•+..i i;iDde 
birlettiL Yaa-la...,. ... Rc=·sıra 
ile IMNW dia)wam kun'ıalU'ID& 

....... - tek cephe tetkil -,...... 
lıtik•ll azmiıniısi benl»wce ....... 
... ,.. ft bÜJ'Ükl-- ileti ....... 
mnkiiDe .........,.. .Wiam ... 
chr.,. 

lmnbul Şehir Meellsl 
mühim kararlar verdi 

Valiye ye1tiden 2 milyon 
lirahk istikraz 

salahiyeti verildi 
letanbul, 29 (Telefonla) - Şehir 

meclisi WcUn bir toplantı yaparak 
set.ele fellketzedeleri için aanm bi· 
rer yevmiyelerini terketmelerini b· 
rar altına almııtır. 938 maaraf bUdce
ıi •• bu toplantıda kabul edilmittir. 

Otobüs imdyumı belediyenin lnal
J.anabilmni ve flmdilik 30-40 otobüı 
satm alabilmesi için 500.000 lira &
dUnç para almak aallhiyetini maka· 
ma vermiıtlr. 

Gazi kaprUailne iaec:ek yollan 119-
maP derhal bqlamalı: üzere icab • 
dea iltlmlllderi yapmak için ıtıne 
makama 1,5 milyon lira borç alma .. 
11hl7eti •erilmittir. 

Ba aallhiyetin mibakereıi eanum
da ftli B. Ultilndağ ıu beyanatta ba
lanmuttur: 

.. _Yeni kaprlinün seyrilHfere ma 
surette ~ılabilmesi ıçın köprOJ• 
iaen yollarsa da açılması lbımdır. 
Akai takdirde intaat bitse bile kap. 
rildea istifade edilemiyecektir. 

KiprU 1939 afustos eonunda hltl
rUecefine göre belediyenia yollan 
apaak için derhal ite batlama• J&.. 
zandır.,. 

Yeni 2,5 Ye 10 liralıklar 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Yeni 2,! 

Hrabk1- ~ dört güne bdar, 10 Ura-
1*1ar da bir haftaya kadar pi,..aya sa
karıı.cattır. 



• 
1 M AR 

RADYO 

Ankara: 

-44- Y aan: •· Beolıi Y canan 
Evvel6 tabirler YAZAN:

Celil Esaf 

Ö8Je Nqriyab: 
13.30 Kanplı: pllk 

netrintı - 13.SO Plll: Tirit mmikkl " 
ballı: 1&rlı:ılan - 14.15 DMill 'ft lııarid -. 
berler - 17.30 Hallı:evindea aaldea 1akdlla 
derai (Hikmet Ba11ır). 

Mamafih Mia Ye IOla doira bi
Nr yelpaze kanadım &DClınr tekil
de tabırlarm açılmaaiyle kaPolma
lan da bir oldu. Süqüleri rinefte 
bir parladı ve si)ndil. Onclan sonra ala
bildiiine takırtı. Bia bütün P1"tİ 
hacaklara vererek adeta kotarcau
- tepeye ~ kottak, 
koftak, tepeye alafbk ve ,;ibek 
llattı döndüğümq zaman birde ne 
sörelim, öndeki iki tabarua biadea 
olan mesafeai eski.melen daha çok 
açılmq, d~· önlerine katarak 
alabiJdiiine iJerlemifler ... 

Üstünde anlaşa hm ARSEVEll 
Aqam Nqriyab: ıuo Çonılırlve 

karasö% (Küçük Ali) - lt.15 Türk ıımailı:i
ıi ve hallı: tarlnları (Servet Adnan n ar
kadaılan) - 20.00 Saat a)'UI •• an'bp ~ 
rint - 20..lS Türk muikiei •• ballı: ..,.a. 
ları - Cemal Kimil - (1ıtaD.bul racb'c»u o
kuyucularından) - 21.00 Konferans; (Dr. 
Fani Haldun, Çocak haatablrlan mit...._ 
uu) - 21.15 Stiidyo Alon orkeatnıal: 1 • 
Riıuıer: Kindertrawn. 2 - Micbeli: ROMia 
und Scbmetterliqe. 3 - Emo Kostal: Dl• 
Rose Voa Granada. 4 • WUI MeiMI: tela 
Trinke Auf deiD WobL 5 - Kattnia: O. 
Priıu: Von Thule. - 2ı.oo Ajana haberleri 
- 22.15 Yarmlı:i proanm. 

F ran11zlar her ,eyden evvel "Kelimeler üzerin
de anl8falım" derler. Bir dilin mükemmeli

yeti ancak o dildeki anlamlarm zeoginliği ve ifade 
aaraıhatiyle ölçülür. Pakat bu, daha .ziyade bir kafa 
ve dü,ünüı itidir. 

Güzzel 81111111-
lar AkaJemiaı 

prolaörle
rinden 

11111111111111111111 

Oncleki bölülderile tumaa it
tirik etmit bir aıubaym habruı da 
fÖyle: Küçük Kemiklibumunda in6ilülmn ukeleai 

Anallll'ftula Büyük KemiJUiburnu 

Garba aid her fikri ttlrkçe ile ifa
de etmek isteyenler.in fikiyet ettikle
ri ebi.kliği türkçeden ziyade kafa
mızda aramak lbımdrr. Kati ve emin 
bir tekil almayan dilfüncelerimUi ifa
de için gene onlara benzeyen dumanlı 
ve bulanık tabirler kullanıyor ve Os
manlıcadan kalma bir Adetle açıklık, 
katilik ve urahatten boflanmıyoruı. 

lıte yakın vakitlerdenberi kullan
makta olduğumuz "ima~· kelimeıi bu
na güzel bir misaldir. Bu öyle bir ke
limedir ki muz gibi ne niyete istene
ni% yiyebilirıinis. htanbulun imArı, 
imlr projesi, TUrklyede imlr faaliye
ti, imır plim, imir mütehaıamı. lıte 
size bir ıürU tabirler ki bunlarm ifa
de ettiği mefhumları katiyet ve sara
hatle anlamalı: kabil değildir. 

Meaeli "latanbulun imirı" dediği
miz vakit neyi ifade etmek iıtiyoruz? 
"İmir" ın lQgatlarda manaıı 9udur: 

Yüriiyü§ kolımun en önündeki bö
lükler kotar adımla ileri yanaftıl..r 
ve Mi• doiru açıldılar. Biz ele hım 
adnnlarla ileri y•nattlk, aftı bat
larmdan çok az bir meu.fecle ve ı.
peain üzerinde dm'Ul tümen kc.au
lıuu (Atatürk) tabur kmnanclamau
m çaiıırarak ona hedefi ve Utikime
ti aöaterdi, bu eenada biz kUl'fUll 
batmayan niabeten hafif bir çukur
lata varmıttık. Tabur komutam 
seldi, beclefi bölükler araamda tak
eim etti. Çok ark bir avcı hatb halin
de ve yerin müaaadeai niabetiıade 
açıldık. Neferlerin araunda ancak 
W racbm kadar mesafe var. 

Biz kılıçlaramzı çektik ve lutala- meye ~qladı. Eı- bu cleYircle ma- Cephemizdeki dÜflnan aa bu taz-
nmzm önüne seçtik. Neferler aüa- cizeye inanmak li.zım selse; eh bu yik altmda çözüldü. Sık fanclaJ.r bu 
sülerini takdılar hızlı admıla yaka- en büyük bir mucize idL defa panikçilere yardım ediyordu. 
n tırmandık. Henüz düpnanclen e- .~.ık. ki.bu veren manzara sün- l>üflD&D sözden kaybolurken ölüm 
_. yok. Kurtun yemeden önümüz- aül~le Jll'blıJorclu. Bu ilerle- yafdR'an nuıkanizmalaramzm §&· 

deki tüm.ekliğin üatüne çıktık. yenlen ve~~ .b~i §Aham kırtılan dmda. Ve aw:ı hattımız ye-

"Şenlendirmek, mamur ve abadan bir 
hale getirmek, bir fehirde yollar bina
ıa,, hanlar, Çetmeler, mektebler ve 
saire yaparak o tehr.i zenginleıtinnek 
ve büyültmek." 

Tünuekliie çıkmamızla dÜpnan- muaazez hUVJyetini bütün dunya öi- rind n fırladı, kaçanlara P9§İDe ta
la karfılapıamız bir olda. Ancak reneeek ve tamyacaktr•. Fakat biz ona kıldık. 
llO metre kadar Otede Avuatralya- ~timdi'!- kelimenin tam ımnasiy- (Sonu var) 

Acaba bir çoklarımız "İıstanbulun 
imlrı" eözündeki ''imir" dan bunu mu 
ıc,adediyorlar? 

B iz bu kelime ile f ransızcadaki 
HUrbanısation" tabirinin mef

humunu ifaed etmek istiyoruz. Yani 
,ehircillk ilmine göre bir tehrl ııhbi, 
elrıonomik ve güzel bir halde kurmak 
ve tan.zim etmek için ileride alacağı 
,ekli tayin eden bir proje plinı vücu
de getirmek ve bunu ıehrin mali kud
reti niabetinde zamanla tatbik etmek 
demek iıtlyoruz. 

ldana hatlan ile kartdattık. Avcılar le anan etini§, " lla§lanmızı hürmet ve 
la1111en yere yatımı kıMDeD diz üstünde minnetle eimiıtik. 
W- lııa)Dyorlar ve bir talana bareketls Deha ve ceuretia ortaya Çlkarclıfı 
79P1Yorlar. Ba nwnZM'll hiç ıöaüwüa bu zaf• müjdecilsi darmadaa U-
öaünden aitmiyor: Bir takma ya- liyor _. Ve ilerliyorlardı. Biz hanları 
laaacı yüzlw bize do - vrilmİf iftiyalda ıördükçe hayat ve ...dete 
bir takım hareketlerle-:'..;:.. &.na kaVU§uyorduk. Gözlerimizi ailiyor, 
bir in için .anki bizi öldürmek için ve tekrar teknr aitip banlerla bakı
eilih aıkmıyorlar da, abbabllk et- J'Ol'Clm ... 
mek için ifaret yapıyorlar P,i pi- ihtiyar tarilain ölmn aaJfalanna 
ili. Salmada ve IOlumcla ywe yuvar-- !ürk zaferini lumla1'İ7le yasa yasa 
....._lar bqlaJ'IDC& -.dimi tıopar. ilerleyen bu k.ahnımaalar, tehalükle 
......_ Fakat ava laatta ilerl-.k beldecliiimis 17. al.i,,.. .. maciM-
içia o kadar 1a8yük bir ••'JNll• açll- JIİ yanlaa • 19. cı11 ~ 
... ki ba alet brtıamda dwmak. ........ ...._.,._., (~) idi .. 

rse yatmak, kendimizi korumak * 
siM ..,.ıer aklımıza ıelmedi. Yal- Artık iatirap ve feli.ket aaatleri 
ma her taraftan bir (Allah Allah) düpitanlarmuz hw.bına iflemeye 
...-. kopcha, kıottm, biz daha bqladı. lncilis laatlanncla haftan 
ATUtralya hatlarına yaklapadan nı"Jıayete kadar kGl'lm 1upr.,....ıarı 
&tekil• tutunamadılar ve yerlerin- g~u. 
._ IÖldildiiler. Bir müddet kaçtılar Keaif bir avcı hattiyle, ,_. yat
ı-.t her dereyi inip de yakan tırama- maya, meni alma.ya lüzum sönne
maya bqladıkça yeni ava hatlariyle yen 17 DİD kahramanları •ünaii •e 
....... tik ve zayiat ftl'dik. Fllkat ne atetl.n,.le clıı..,_n iz.,me atılıyor
_.... mukavanettep yıldılar, ... ele bis lardı • 
•1t:wrlan kaldık. Bu .....ıle " ~li Safımıza, hiç bir teeir aönnedik
aoimit vasiyette düpnan ıemilerinin lerinden dolayı kolayca aarkmıt ~ 
-'+ıwli tüfek aleti altma kadar a...iJe. lan clifl""'m 17. alqclaa lmnetli bir 
A. avcı batıtı çok yüluek bhramanlık-

Ba alaym ıelifiai büyük bir it- larla ve aert hüc..a.riyle )'Wiadea 
tipkla bekleyen ve yukarıda hab- OJll&tb ft attı. 

Mezr.hk f allmablmnesi 

Belediye meclisine 
verildi 

Görülüyor ki imir kelimeıine ver
Belediye meclisi dün birinci reis ve- difimiı bu iki mana ara11nda büyük 

kili Bay İbrahim Ayqlınm reisliğinde blr fark vardır. Vaktiyle nice imar 
toplanarak 1U tlllmatnameairıin 29 un- olanmut febirlerlmiz vardır ki lm&
c:11 ..-.cldeııiniıı de~ ve 13 r• verd~ bu Udncl mana bakı· 
~ maddMlne bif lllııft ~".tine dair ........ Jlln4 tebircilik ıörilmünden 
olan daimi ~ ~ okunmuı, ancak "Tahrip" kelimeaiyle ifade edi
kaQnln ve 'tarife encumenıne havale o- le~ilecek bir bale solr\Qmuşlardu. 
lunmuştur. lmir deyince bir çokları o Jehirde 
B~ ~ka mezarlık ~tna- derhal bir iQfHt faaliyeti dolac:atını 
~1ni~ ~ ıunuld.ufupa dair dai- beliler ye "im&r pJl.nı yapıldı da ne 
mı encümeıun tukereu okunmuı ve oldu? Şehir ıene o tehir'' derler. 
bu ~tn~~in llhiye ~nc~nini Flranaııcadaki urbani•tion tabiriyle 
temsil edecek iki azbm fttirikile ka- ifade olu~k istenen itin imAr ile 
vanin ve tarüe encümeninde tetkiÇ bi' mUnaeebeti yoktur. Türkçede bir 
~~ıtır. Bu encUmene llhiye en- ıehri binalarla doldurup .zenginlettir
cümenindeıı B. Hiileyin Ertuirul ile mek ve abldan etmek manasını ifade 
B. Ali Vahid ittir&k edecektir. Mezar - eden bu imft aöıü hiç bir vakit ••ptln
hk talimatnamesi yalanda açılacak ye -
ni mezarlıim ifletme ve idareaine aid -
dir. Muhtelif yerlerden alınan mal6ma 
ta ve yapılan tetkiklere istinaden daimt 
encümence haarlanmqtır. • 

Toplantıya eon verilmeden, elde bu
lunan itlerin n muraf büdce9i müıa -

kereainin yapılması ve büdcenin bai
lanmaaı mabadiyle belediye meclisi 
toplantılarının on beı gün temdidi ka
bul edilmittir. 

Mecliı, maymn tlçtlnc:U lalı günü 
tılanacakbr. ralarmdan bahaettiğimiz 27 inci a- a-.daD c.nlanm "-tanıltilea

layua en aaidaki bölüjiine kuman- ler bir daha arkalm beknMdan 
ıla eden Bay Mucib de 57 nin yan- iki WldÜlll uzaldatıyorlarclı. ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 
cbın sörclüiü taarruzunu fÖyle ta. 67. ala:rm.,. ceaall bölüjii de·- = . . = 
rir ediyor: ramıza kanftL Zayıf avcı hattmuz : Yazan: Alexıa Tolatoı No: 74 : 

En nihayet sal gerimizden gözle- ehemiyetli ve azametli bir heybet 1 i ~ 
rİllllİaİ yqartan kıprqmalar sörün- arzecliyorclu. = : 
~----------------------------------------------~----~--= : 

lamak" veya "bir fehrin kurma planı
nı yapmak" anlamını vermez. Onun 
içindir ki bizde "lmir" ıöıü ile bera
ber "para" meaeleai de ortaya çıkar ve 
"parasız imir nasıl olur?" diye ümid
ıizliğe dütülür. 
Şüphesiz ki imar paraya mütevak

kıftır. Fakat "Urbanisation" yani şe
hirleri planlama büyük bir para ifi 
değildir; bir ilim ve aanat işidir. En 
küçük bir köy bile kendini ezmiyecek 
olan küçük bir fedakirlıkla bu ilim 
itini yapabilir. 

O halde imir ıözil ile ne demek is
tediğimizi anlayabilmek için Fransız
ların dediği gibi evveli "kelimeler ü
zerinde anla,alrm'' ve tabirleri yerin
de kullanalım ki ifade etmek istedi
ğimiz fikirler ıtarih olsun. 

s öz ve fikirlerimiz arasındaki 

sarahat ve açıklığı temin ede
bilmek için (Urbanisme) denilen fe
hircilik ilminin ne demek olduğunu 
turada bir kaç satırla ifade etmek is
terim. Bu tabirin Fransızcadaki mana
sı tehirleri s!hhi, idareli, kolay yaıa
nır, güzel, mantıki ve rasiyonel bir 
,ekilde kurmak ilmidir. Bu terimi ilk 
defa olarak 1900 ıenesinde M. Clerget 
kullanmıftr. lstanbulun kurma plinı
nı yapmakta olan ilstad şehirci H. 
Prost da kitabında bu ilmi "Şehirleri 
kurmak ve inkitaf ettirmek" ilmi diye 
~rif etmittir. Almanlar buna ,ehir 
ın,aaı mana11na "Staedtebau" ve ln
gilizler planlama veya tehir tanıimi 
manasına "Town planing" demitler
dir. İtte bizim de ıu ıon zamanlarda 
yanh9 olarak imir ıözüyle ifade et
mek istedifimiı mana budur. 

Çok eald .zamanlardanberi feıhirle
rin in,.ıı bilgim mevcud idiyse de 
bunun bqünkil killtilr geliıimine ve 
bugünkü yqama ve nakil ihtiyaçları
na care yeni teori ve kaidelerle bir 
ilim ı.tlne prmeel -,.rım un geçme
diğinden terimlerimb aramda buna 
da bir ieim koymak zarureti &dbıde
yiz. Dil encümeni "'Utbanisme" deki 
ur kökilniln & tilrkçede tehir mana
ıma gıeldlfini garerek bu tabiri ay
nen kabul ettill gibi tehir kelimesi
nin de aynı manada olan öı türkçe 
"Şar" dan geldiği anlatılmuı il.zerine 
tehir ve tehircilik tabirlerinin de yan
lıt olmıyacağr anıa,ıtmııtır. O halde 
"Urbaniame" e tehlrcilik ve "Urba
niıte'' e 9ehirci diyebileceğimiz gibi 
bir fehri lmlr etmek mukabili olan 
franıııca "urbaninr" mudarı karfılı
ğı olarak da tehrin kurma ptanmı 
yapmak veya aadece plinlmmk tabir
lerini lrullmllbiliris. 

İstanbul : 
' 

Ugle J'ıılefrİyab: lı.30 Plüla drk 
muıikiai - 12.50 Havadiı - 13.05 Pllkla 
türk masikiıi - 13.30 - 14 Muhtelif pllk 
aqriyatı. 

AL--- N . ~11 qnyab: 18.30 Çocalı: ..,.. 
ramı ve haftası münasebetiJ'le çocuk eeir
ıeme kuruma namma konferans Dit tabibi 
Halil İlyu Akben (Evlerde çocuklarm .. 
i'ız ve di•lerine naııl balı:mah) - 1L4S 
Plilda dans maaildsi - 19.15 Xoaferuuu 
Onivenite aamma doçent Feynllab Doi
ruer (Ana ve babalann süt elitlerine elik· 
katleri) - 19.55 Borsa haberleri - 20.00 
Necmettin Rıza Ye arkad.qlan tarafmdan 
türk muaildıi ve balk tarlaları - 20.45 Ha
va raporu - 20.48 Omer Rıza tarafından ., 
rabça aoylev - 21.00 Belma ve arbdqlan 
tarafından türk muaildai •• halk tulWan 
(Saat ayan) - 21.45 ORKESTRA: l - Bi· 
zet: Karmen fantezi. 2 --Tosti: il peüato
re kanta. 3 - Siede: Saran. 4 - $opm: Po
loaet - 22.15 Ajans haberleri- 22.30 PW.. 
la sololar, opera ve operet parçUan -
22.50 - 23 Son haberler ve ertesi siilıtlll 
proıramı. 

Avrupa: 
V.& ......... H VE OPERETLER: 18.30 Ro

ma - 18.30 - 19.35 Biilrret - 21 Roma. 
ORKESTRA KONSERLER! VE SEN

FONİK KONSERLER: 11.30 Moslı:ova -
19.30 Keza - 20 Keza - 20.30 Strubarc -
21.15 LüklfDlburı. 

SOLO KONSERLERİ: 12 Dro:rtYiç -
14 Keza - 17 Struburı - 19 Biilı:ret -
19.30 Lonclon - Rec70D&], Sofn - 22.10 Mi
lAııo. 
NEFESLİ SAZLAR: (Mart w. s.): 12.S 

Budapqte - 19.40 Franıfart. 
ORG KONSERLERİ Ye KOROLARı 

11.30 Droytviç - 11 Vinııa, Londoa -Reoo 
yonal - 1a.10 Göniııberı - 18.30 Ham
burı - 19.10 Keaa - 21.15 Brcmtlmter -
U VU'fO••. 

HAll'!F MUZ!X: 8.30 Alman i9taaJıoDJa. 
n - 10.JO Hamburı - 12 Göni•berı -
13.15 Alman lstu)'Onlan -18 Alman latua 
yonlan - 11 Berlin - 19.10 La78PS1c -
20 Alman iıtu7onlan - 2J Brti.bel. 

lllyllı •ılabnı ledlllrlerl 
lç bakanlık yapyq a.cuzlaaiunmı ... 

mini yolunda yeni tedbirler almak Jra. 
ranndadır. &.alı p:la ımdıdelerimi.. 
deıı ekmek, et w eebJDeleria. t.optan w 
perakende ıatıfları aruındaJd. farkla
rın a.zatılmMı, pazar yerlerinin çopı. 
tılmaaı ,seyyar utıcıların Ye diier ... 
tıclam milralrabe ifleriııbı bir düzene 
konulmuı, mesken, bina, giyecek cibi 
hayat ucuzlutunda müeuir olan mad
deler için belediyelerimizin tecl>irler 
almaları ve bu tedbirler arumda bu
lunacaktır. HWriimetin procrammda 
da yer almıf olan hayat ucuzluiu yo
lunda Is balwıhılc tarafından almac:ak 
olan bu tedbirler, halkımız için çok bG
_yilk bir eıbemiyeti haiz bulumnalrta
dır. 

8 undan dolayı artık imar idare- takbel pltnmı yapmak araunda fark 
leri v_eya ~ komisyonları- olduğundan bir tehrin pltnım 

na plfnlama ıda!esı veya komisyonu mak tlıbirini diğer manada kulla!% 
ve tehirlerin ımirma da ıebirleri mak ve bu pbl fChircilik plnlanna. 
plinlam~k v~y~ kurma planlarını yap- yani imir plinı dedilimlz feYlere, w 
mak tabırlerını kullanmak milnuib bu ite de plnlamak demek, kurma pll· 
olur. Şu kadar ki bir tehrin hali ha- nı veya febln:ilik planı demek daha 
zır plAnını yapmakla o fehrin müs- doğru olur aaııırmı. 

- -111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nala tırmanıyorlardı, fakat atlarını he- çatırdılarla patlıyordu. iatırmıı bir = s1111111111111111111 1111ı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
men tevkif ettiler. Birkaç kazak "Ta- takım adamlar batırıyor, ateı ediyor- i i hakkında: haberaiıce taarruz eden ta- Aleksaıkanın ommuna dayananık bir 
tarlar geliyor, dikkat, topçuyu ilen a- du. Subaylar teliflı kotUfuyordu. Fa- : i tarlar, Mititef'ten itibaren yürilyilp çalı yıgını üzerinden atladı. GordaG 
1m r dıye bağırarak dört kol üzeıiııe kat btıtU.n bu giiriiltil mııh•ura topla- = : gelmekte olan erıak kollannı dağıtı- hemen onu yakaladı: 
ytırUmekte olan piyadeye doğru geri- rmın iailtial içinde boiuldu. bıl taraf- : yorlardı. Bu hafif IUVariye htikmetmek - Jlchtua6, dikkat eti 
lediler. Yokutun aol tarafmda tatar ct.n bangiıiııin Uatötı oıctutuna kiıllle = ; hnJrlnaııdır: harbı kabul etmiyerek Bir mucalayerlqtlrilmif oJan USUA 

auvanıı hiW ,eklinde yayıldı. Hattın tayiıı edemiyordu. Pabt bir bldiae ol- : : l'Ul1ara ok yatdınyor, n aoma. tabanı çaplı bir ttifek bir mikdar duman i· 
merkezinde, at kofUlmUf üç topun et- du ve bir anda rahatlık biı eclildL Du- i : kaldırıp çabucak çale kaçıyordu. fürdü. Elinden dürbünü düteıı Petıo 
rafında yeniçerıletın kınnızı pata- man çekildiii ı..-n ortada ne dlrk· i : Kararglh nihayet ikmal olunup ae- ıipere atlayıp çömeldt Yanma laottıa-
loııları ve fesleri (*) görünüyordu. ler, ne tatarlar vardı. Yalnu yere yu.- i S ker obilllerden korunaıbilec:eii. derin lar. Çar otuz ild difini meydana çıta. 
Burada atağı yukarı on bin tatar var- varlanıp ihtil&çlar içinde çırpınan at· : : ıiperlere girdi. L8 Por ve 'Golcwin kı- rarak &illilmledi, bir gayrette buluna-
dı. Gittikçe daha hu:lı ılerliyor, to.z bu- lar ve kıp kıımuı topraklar Uzerinde i : taları, millik ve trampete ıesleri ara- rak: 
tutu gittikçe kalınlatıyordu. Etratta caıııı veya kıvnnıp duran lmaıı ce- : : sında ve bütün nncaklarau açmıf o- - Hay ,eyt1n I Pitı köpekler, dedi, 
oklat uçuşuyordu. Yenıçeriler yalda- ıedlerinden milrekkeb bı• yıtm g6rll- i ] !arak ancak dördtlncU Ciln mevzilere fltlli ver ... 
ımca bataryalarını mev.zie aokup ateıe nüyordu. YUbekteki çıkının üseriıı- i : yaklqablldil~r. Petro, topçu b&IUfü- Topçular, •lıı haıvaya bakan,~-
bqladılar. Kazak bölükleri karıftı. At· de, yağsa atı ile, ıoaeral Gordoa du· : i ntln bqmda, vakur, ilerliyordu. Men- tan, k .. bir havan topunun yerini de-
ları üzerıne yatan ıuvarıler hayvanla- ruyordu. Demirden ıırtı parlıyordu. i ; tikof, Alyoıka lkcwldn, VoUrıof ve rus iiftirdiler. Petro bunun içine barut 
nnm bafını genye çevirdiler. Mira- Dürbününü kalçaaına dayamııtı. ~U- S : hizmetine yeni alnimıf tecrübeli bir ~uvalmı mebaretle yerlqtlrdl, yirmi 
lay.ar bof yere sancakları aallamak çlik kırçıl bqı zırhtan bir clille ıibi : : topçu olan felemeıal:ıll Yakob Yamen librelik bombayı bir elinden atıekine 
amı venyorlardı: Butun hücum battı çıkıyordu. Miiferi muharebede ba- i : alelade nefer olandı yilriiyorlardı. attı, fltill düzeltti, bombayı topun aı-
kılıç çekmeden tepecikten apğı inme- fmdan uçmuftu. Kılıcı ile alır alır i : Petronuft &ıU ııra, ayı burunlu, kalm ıına aoktu, yere ç&nellp nİfln aldı. 
ie batladı. Fakat tatarlar buıılarm •i İfBJ'et ederek. idi adJmla, Asala dol- : E dudaklı - çarın yeni içki arkadqı, ~ - Alı.hm ,ardmu ile 1fte llkL Çe-
eenahrfn ihata ediyor, küçük tüylü at- ru inmel• bqlmı. Klta1ardU Mala : = aya, olan - çalıpa'acı Vaıonel ._. kitiniz! 
Jan kofuyor. başlar üzerinde palalar geliyordu: S i clamlrin, dw sl>i ricıadi}'M, bakır pi-- Hllftll topu UIUll bir aleT ıa.ta. 
dol&fıyocdu. Yırtıcı bağırtılar ifıtili- _ ileri, ileri, c:euret ı • = paıalarmı biri&ririne nra vura Uel'li· Bomba dik bir mahrek çizerek kalenin 
yor, toslar kalkıyordu. Knalrlardaıl Gordon lrolorduau etrafmı toprak Birinci P.tro. Noı.hars Wai öniintle N ,,,,,,_..,,_ .....,.,ı11 yOR!u. dibine dUftil. Mazpllardan bqlanm 
bir kı1m1 aagdan geri edıp tatar auva- tabyalar ve klrpllerle çeylrdi. Türk- ~ top 11111rlıen Petro, topçularm bir kmm ile Oor- uzatan tilrkler ldlfltrll uvurdular. Pet-
rieine karfı cephe aldı. Her ıey biribi- 1 uh lar ödl ini k don karargl.bma geçti (Sold ki L8 to ktp kırmızı kealldi. Ona lklnıcl bir 
rine karıfıyor, bir ~Ütle haline geli• er; m uaı'&CI m er Opal'- ç&nlekJer delfldf: kor~ blr etım· ı milerlof MJlmlanlarmdan dolayı la- .., . ...:ı-L: Qo • a havan + ........ 1etirildi. 

tarak, kalelerinla t~peeindea lran.rg&- bUrtU ile patlıyor, yerden toprak fıt- maıı aman lakerlere baimyordu. .... or •• •iU9&İ loria kııtaları eiper- -r-
yordu. Piyade dört kö,e tetJril edip i- hı bombardıman edıyorlardı. De>ne .... kın,or, muharibleria Jilzlerini eoldu- .;,,,. 1 . lere ıirmellte t.tical ıa.teriyorlardı.) • • • • • • • 
terledi. Strelıçler toplara balat bağla- lılr çala bir bombe dilftiliü zaman al- 1ar • -.DOY e eelim verenlerı cezalandı· Etrafı çalı yığınları ve kum torbala- Aafm yebek kale dnvlarma bllr· 
yıp çekıyordu. Tatar hilalinin iki ucu baylar, subaylar, ıtolnlkler Ye her ne- ruyor, ~ 1 •tavroı ~ıkarmağa ~- racacmı... ltoııkakhk etmemeli... riyle jOVl'ilmif oJan tabyalar lrale dı- tıkça tu cilretli fiıkirden dolayı ut.m
birl iyor tntizamaıı top atıfları vi 1Uay adamları, kollarmm yeni ile bur edıyor, bir ite yaramaz bale cea- Seba~•· acbuule.- Ayıbtır. N•ıl o- varlarının takdben bot yi1s adım ileri- yorlardı: Kaleyıl bk hamlede •hnalr .. 

ytlılerini örterek yerel ere kapanıyor- riyordu. YaJnu Gor4on, eert ve Mkin. lur? Bır rue M'keri-. aiınde ,.-pılm•L Kale mnpllanndan Mubwracılar, bataryalar ve itııtihktm
lardr ... Bu bombalar, ma.nnrelardald ba lrıorkunç lllıp ebemiyet bile nr- Eneke t.ı.nm --a. oldua... ..11.11a. tGrlc -... .. 1armm f•leri _ '---LI- .__ lar teliı etti~ 80llTa tam ild ı.tea ,......., 5'" .. - ~- ..,.., ·-IHU -U.- Jn ....... lpr ..... lefılrde yanpnls 
ılbi içine berat ııWcknlllmt qnllktaı meden lır.uar--~' tlrk..- Fili IJI cftn._..llmnlDe fsmamp ~ ilkleri faıwHSz:• -llL..& ~ ...._ 

ymemiı oldaklan 
pb Bu1 et o amanmda da fn be-
* mata.. detildL 



B. Sükrü Kaya dün 
mecliste izahat verdi 

l lk göçmen kafilesi 

bu hafta geliyor 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Mayısın 

ilk haftasında ilk parti göçmenler ka
filesi gelmekıtedir. Ki>atenceden acle
cek olan bu kafile 1600 kifi.den mlirck
keptıir. Göçmenler dofruca Çarıakka
lcde Egaü>ad'a çıkarılacaklardı.r. 

Kınları yapılan 

yardımlar ıı.ooo 

lirayı rıklapyor Felôket bölgesinde sıhi vaziyet 
maneviyatı yerinde iyi; halkın 

(BaşıJ.jacisayfada) 
inenleri tamir edilerek bu buğdaylar bu 
deiirmenlerde öğütülmektcdir. İlk yar
dımın heyecanlı olması tabiidir. Ve bu 
ilk yardımı derhal idare amirlerinin 
Yapması lazımdı ve yapmışlardır. Yal -
nız bunlardan biri, Çiçekdağı kayma
kamı bunu yapmadığından, vazifesini 
idrak edemediğinden dolayı işten çrka
nlmııtır. (Bravo sesleri). 

Zelzele tektonikıir 
İstanbul üniversitesi, kendisinin 

nıuktedir profesörü Hamid Nafiz Pa -
ınir'i birkaç arkada§ile birlikte zelzele 
lahasmda tedkikat yapmağa memur 
etnıitti. Profesör Pamir dün Ankaraya 
dCSndU. Kendisinden izahat istedim, 
bana ilmi müşahedelerini söyledi ve 
hakikati olduğu gibi anlattı. Ben de 
anlayabildiğim kadarını size anlatma
ğa çalışacağım. 

Bu zelzelenin sebebi volkanik de
ğilmi§, tektonik imiş. Volkanik olan 
.zelzelenin tesiri gayet mahdud imiş. 
Mesela, Martinik'te Pcle yanardağı
nın bulunduğu yerde hasıl olan zelze
lede birçok hasarat vuku bulduğu ve 
bu üç yüz bin kitinin ölümüne sebeb 
olduğu halde, zelzelenin tesiri birkaç 
kilometre ilerideki sahillerde işitil
nıemif. Halbuki memleketimizde hasıl 
olan .zelzele, hatta be§ altı bin kilomct 
relik ytrlerden ititilmiş. İşte bu neti
ce de zelzelenin volkanik değil, tekto
nik olduğunu göstermekte imiş. Tek
tonik demek, arzın merkeze yakın o
lan kısmının aoğuyarak gerginleşmesi 
'V'e bu suretle gerinmelerden adeta bir 
tabaka kağıdın iki taraftan çekilerek 
yırtılmaaı gibi, yarılmasıdır. İ§te bu 
yarılmadan "fay., dedikleri yarıklar 
haaıl olmaktadır, yarıkların genişliği 
bir metreden elli santime kadar teha
lüf etmekte imiJ. 

Profesör Hamid Pamir'in söyledi
fine göre, bu .. fay,, , kendi ölçüsü 
ile, 18 kilometre uzunluğunda imi§, 
lröylillerin ifadesine göre, birçok dağ
ları apr ve u.zayabilirmit- HattA bu 
yarıklar daha da u.zar, 1000 kilometre
ye varabilirmit- Yarığın derinliği pro
fesörün tahminine göre, ölçütemiye
cek derecededir ve tahminen bu derin
lik üç dört bin metre arasındadır, şa -
yed daha derin olaaydı, diyor, lavlar 
ve alevler çıkardı. Toprak öyle yarıl -
mıftir kl. mermer, ıruılt ,,. kil taba· 
kalan bıçakla keailmit gibi çatlaml§-
tır. 

İşte bu çatlamanın yaptığı sademe, 
zelzeleyi mucip olmuş ve .ulzele çok 

derinlerden aeldiği için ve suburu 
bill(Jriyeye taalluk ettiği için uzakla
ra kadar tesir etmittir. Anlattığına 
göre, birçok sular kurumut ve birçok 
sular meydana çıkmıttır. Eskidenbe· 
ri malQm olan bazı kaplıcalar da yer
lerini, yerin altındaki su mecraları 
iıtikametini defittirmiftir. Gene pro
fe.öriin mlifahedeaine göre, en çok ba
ur dere boylarında ve au kenarların
dald ruıubt toprak üzerinde yapılan 
evlerde olmuıtur. Halbuki tepe ve 
ıırtlarda ve bilhasaa sağlam kayalar 
il.zerinde yapılan evlerin en eskilerin
de bile küçük bir zarar olmamıttır. 
Profesör, bunun ıebebini de fU suret
le anlatıyor: O kaya kütlesi heyeti 
umumiyeaiyle birlikte bir ahenk dai
resinde sallanmıttır, üıtündeki ev de 
onunla beraber atlandığı için bir za
rar görmemiştir. Halbuki diğer top
raklar bir kalbur il.zerine konan buğ
day tanelerinin titremesi gibi sallan
llUf ve üzerindeki evlerin yıkılmasını 
ınucib olmuıtur. 

Profesör Hamid'in bana verdiği il
ini eaulara müstenid kanaate yakın 
tahminine göre, zelzelenin en şiddet
li aadmesi ilk önceki darbedir. Diğer 
darbeler bir nevi muvazene sarsıntı

larıdır, bu kabil zelzeleler ancak yir
llli gün devam etmekte imi§. Filhaki
ka zelzelenin tiddetli sadmesi ilk gü
nü hasarı mucib olanıdır. Onu takib 
eden ve hala pevam etmekte olan sar
sıntılar giddetini gittikçe kaybetmek· 
tedir. Şimdiki hasarat ilk darbede sar
•ılmıt ve önelenmiı olan evlerin çök
mesinden ibarettir. Zelzelenin en şid
detli bir tekilde duyulduğu muhitte 
dahi efkarı umumiye ıUkunet bulmuş
tur. 

Profesör Hamid'in knaatine göre, 
Kızılırmak ve Deliceçayı sarsıntının 
intiprına mini olmuşlar ve adeta 
amortisör rolünü oynamıtlardır. 

Alimimizin hulasaten bana söyledi · 
ği tabiat hidiıesi budur; bu zat, evel
ce de Sürmene, Fatsa ve Pagalimanma 
\'e diğer zelzele mahallerine gidere k 
tetkikler yapmıt ve kitablar neşret
ınitti. Bu sefer de tetkiklerini büyük 
bir eser halinde çıkaracaktır. 

H ükümetin aldığı tedbirler 

Zebelenin mahiyetini ve ilk yar· 

dımları bu suretle arzettiktcn sonra 
bükümetin aldığı tedbirleri de söyle
mek isterim. 

C. H. P. Grupunda bu meseleleri 

İstanbul - Mudanya yolu için 
yeni tarife yapılacak 

bazı arkadaşların daveti il.zerine mü- İstanbul, 29 (Telefonla) - İ9tanbul 
zakere ve münakaşa ettik ve bazı ka- _ Buraa yolu üzerinde tetıkikle.r yap
rarlara vasıl olduk. O kararları bu- mak üzere Buruya giden deniz yolla
gün gazetelerde İcra Vekilleri Heye- rı müdürü B. Raufi Manyas yarın dö
ti kararı olarak .görmüşünüzdür. Bun- necektir. Deniz yolları Mudanya hattı 
ları bu kürsüden Büyük Millet Mec- için ıs mayıstan itibaren tatbik edil
lisine ve efkarı umumiyemize arzet- mek üzere yeni bir tarife haaırlamıf
mek isterim. 

Alman kararların birincisi: - Ani tır. 
ve ilk yardımlar hariç olmak üzere 
söylüyorum - zelzele mahalline, İs
tanbul üniversitesinden Ankara Dil 
Tarih Coğrafya fakültesinden Ziraat 

Bir yunan tilebi Boğazda 
sise kapıldı 

Enstitüsünden, M. T. A. dan Meteo- İstanıbul, 29 (Telefonla) - Bu sabaıh 
roloji Genel Direktörlüğünden seçil- Boğazdan giren bir yunan tilepi sis 
miş olan jeolog, jeograf ve topoğraf yüzünden Beykoz açıklarında rotaeını 
alimlerden mürekkeb bir heyet gön- kaybetmiş, sahile amud bir vaziyette 
derilecektir. Bu heyet bir hafta zar- ilerlemiş, nihayet İbrahim pqa parkı 
fında bu mmtakayı tetkik edecek ve önündeki rıhtıma bindirmittir. Va
raporunu hükiimete verecektir. Bu pur öğleden ıonra yüzdürülmüftür. 
tetkikten maksat şudur; bu mmtaka- Başında ve sancaık tarafında mühim 
da bulunan köylerin mevkiinin tehli- bir yarası vardır. 
keli olup olmadığı ve mevcud köyle-
rin başka bir yere nakli icab edip et· 
mediği ve yapılması lazımgelen köy- r 
lerin yerlerini gerek su, gerek daya
nıklık, gerek toprak itibariyle tesbit 
ederek bize bir rapor vereceklerdir. 

Bu köy meselesinde icabi ve selbi o
larak iki cihet düşünülmüftür. Ma
edmki bir felaket gelmiştir, bu felake
ti azami surette tamir etmekle beraber 
bundan azami surette istifade etmek 
de lazımdır. Köylerimiz zaten küçük 
olduğuna göre, her mahallin ziraat ve 
iklim ,artları müaaid oluraa bu köyle· 
ri bir araya toplayıp, yü.z yü.z elli evli 
köyler vücuda getinnek lazımdır. Bu
nun icab ettireceği masrafı tahmin bu
yurursunuz. Diğeri selbi olan taraftır 
ki, eğer hakikaten bu mıntakada sıkaık 
zelzele olacaksa vatandaşlarımızın, 

hayatlarını tehlikeye koyarak, bun· 
larda yqamalarmda mani yoktur. O 
halde bu mmtaka halkını heyeti umu
miyesiyle kaldırıp bafka bir yere nak
letmek llzımdır. 

Evler aağlam olarak derhal 
yapılacak 

Tetkik edilecek ikinci ciheıt, inp 
tarı;ı keyfiyetidir. Köylerimi.%, Wıu
sua Orta Ana.dolunun dvar köyleri 
belik denilen yuvarlak dere t:aflarm· 
dan yapılımf n-lerden ibarettir. Dem-
!arının il.zeri yarım metre kalınhğmda 
toprakla örtülüdür. Ufak bir sanıntı
dan duvarlar yıkıldığı vakit damın Uı
tündeki ağır toprak çöker ve içerdeki 
eşyayı, insanları tamamen ezer. Heye
tin içerisindeki mimarlar bize icab c
derae, mahalli malzeme ve ıerait ile bu 
evlerin sarsıntılara mukavemetlerini 
artırmak çare ve imkaruarı olup olma
dığını tetkik edeceklerdir. 

Bu ilmi tetkik neticesi nihayet ma
yısın sonuna kadar hükilmetin eline 
gelmiş olacaktır. Bu tetkik heyeti bu 
ak~ hareket edecel«ir. Bir taraftan 
bu tetkik yapılırken, diğer ta.raftan da 
lakin Umum Müdürlüğü bütün teşki· 
lltını seferber ederek mahalline gide
cektir. Bunun da yapacağı fCY• orada 
hasar gören ve yı.kılması muhtemel o
lan evleri en seri bir surette ve en sağ
lam bir şekilde, mahalli malzemeyi 
kullanmak prtiyle, inpya başlıyabil· 
mek imkinını hazırlamaktan ibaret o
lacaktır. Bu ifler, ıilrade yapılmak la
zım gelir. Çünkü tctrinievelin nihayet 
ıs ine kadar bu vatandqlar çadırdan, 
çardaktan ve çergiden çıkıp damları 
altına &irmelidirler. Aksi takdirde ik
limin sertliği ve o havalide :kı,ın erken 
gelmesi bu vatandaşlarımızı çok rahat
sız eder, dağılmalarını mucib olur. Hil
kümet bu vaziyeti nazarı itibara alarak 
her türlü vesaite müracaatla bu vatan
da!ların evlerinin derhal y-apılmuına 
karar vermittir. (Çok güzel sesleri) 

Kızılayo ıükran ••• 

... 

Ankara Borsası 

29. 4 -1938 
ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milano 
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lımlr Ellerlllsyal 

Fuarına hazırlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 3-7041 

kıamı kurtarılmJflır. Toprak altmda
kiler elenmif, ta§ altında kalanlar da 
temizlenerek kurtarılmıftır. Hayvan 
zayiatına gelinc.e, ölen hayvanlar trara 
sığırdır. Burada kara 11ğır çok olmak· 
la beraber, vatandaflara bu iptidai eer
mayelerini verebilmek için buı ted
birlere müracaat edilmi,tir. Hükümet 
Ziraat ban.kası ile teman pldi, o da 
bunları temin etmek vuifesini üzerine 
aldı. 

Bütün bu m.Mraflara karfılık olmak 
üzere bilkümet 500.000 liralık bir Uıb
siaat iatcmeğe katar vermiftLr. Kanun 
yakında Büyiik Millet Mecli•lne gel .. 
ccktir, kabulünü rica ederim. Şayet bu 
kıtanın ve vatandaflarımızm evlednln 
refahı, bilbaua eelimetlerinln temini 
daha çok fedaklrlıiı icllb ettiriyorea. 
,uphcsiz ki hükümetiniz na.zarı i.tiöar• 
alacaktır. ve bük:Umetinis emindir ki, 
Büyük Millet meclA.i bunu vermekte 
asla tereddüd etmiyecektir. (Hayhay 
sesleri). Tekrar edeyim, böyle maddi 

Kınlay Cemiyeti Genel 
Merkesiniden : 

Yer aar.uıtıamd.a0 felikete utra
yan vatandaflarımıza yardım yapıl
mak il.zere apğıcla isi:rı ve adr~sleri 
yızılı zevat tarafından hizalarında ya 
zıh paralar vezııemUe yatırılmı9tır. 
Bu bayueever aevata gerek ceıniyc
timiz, ıerek feliketzedeler · oamma 
tetekkürlerimi.zi sunarız. 
Lira Kf. 

10 00 Şehir Lokantaaı sahibi Bay 
Karpiçten 

2 00 Terai Bay Orhan'dan 
2 00 ,, ,, Sıtkı'dan 

15 00 Hqet kitabevinden 
2 00 Gömlekçi David'den 
3 00 Viktor Eakiııui'den 
S 00 Itriyatçı Bay Cevad'dan 
S 00 Tarık Edip kitabevinden 
S 00 Fotoğrafçı Bay Naim Gö

ren'den 
S 00 Şekerci Bay Osman Nuri 

U.zun'dan 
10 00 Filipı radyo tirketi Arı",.ra 

ıubeainden 
ıs 00 Akba Kitabevinden 
2 00 Bay Şefik'den 
2 00 Halıcı Bay Zeynel'den 
2 00 Terzi Tan'dan 
2 00 ,, Bay Kemal Milash'dan 
2 00 Halil Hamamcı'dan 
2 00 Berber Hakkı'dan 
S 00 Tayyare piyangosu Ankara 

Bayiinden 
2 00 Berber Yusuf'dan 
5 00 İpek ve YUniı mağazası aa-

hibi Bay Salih'den 
2 00 Kırtasiyeci Bay Sami'den 
1 00 Terzi Bay Eead'dan 
1 00 ,, ,. Ziya'dan 
2 00 Ergi maiazasından 
2 00 Saatçi Bay Tevfikten 
5 OOHalil Naci Mıhçıoğlundan 
1 00 Tuhafiyeci Bay Mümtazdan 
5 00 TUtUncil ve kutçu Bay Mu-

hittinden 
10 00 Yataklı Vagonlar tirketbı

den 
10 00 Vebollt IJmited prketinden 
2 00 Emniyet tersfhaneıi:nden 
5 00 Kaınkbdere praplan l&t:ıf 

mağuumdan 

2 00 Foto Bay Rasimden 
5 00 Bay Ahmed Enverden 

25 Hilal f.otoğrafhaneıi sahibi 
Bay Rem.ziden 

2 00 Terzi Bay Omnaıı Şatırdan 
10 00 leken:l Hacıbeldrdeıı 
5 00 Doç Acentuı ablblerl 114-

hıem ft Bead'dan 
10 00 Kireççi Bay Rasim ôııp

netden 
5 00 Çiçekçi Bay Sabuncakladen 
2 00 Akın terzihanesinden 

386 90 Maden Tetkik " Arama 
emtitilıil memurlarından 

200 00 Sıyual Dilciler O kulu tale
belerinden 

18 00 Çatalca ıubemiz hesabına 
bqkanı Bay Osman eliyle 

50 00 Sanayi caddesinde kireççi 
Bay Galib Yener'den 

845 25 Yek&\ 
10850 92 Enelki liı~lerden 

1Ui96 07 YEKUN 

Kız lisesi talebeleri 
100 lira verdiler 

Türkiye Kıaılay Cemiyeti 
Genel Merkezinden : 

Yer aanmtıamdan yardıma muhtaç 
dilfen yurddqlarımızm acrklı vaziyet
leri kartıaında tıeaeür duyan Ankara 
Kız liaeai talebeleri araalrında bir top
lantı yaparak bu yurddatlarmıısa ce
miyetimiz eliyle yardmı yapılmak O· 
zere (100) lira toplamıtıaııdır. 

Muallimlerin de bu •ti tOfebbUae 
lftirlk ederek ilk aybklarının yüsde 
ildıini bu yardım ifine ayırmaya karar 
verdikleri öirenilmittir. 
Yapılan bu insani hareketten dolayı 

gerek fellket.zedelor ve gerek Ce.:niye
timi.z namına te,ekkürlerimizi kendi
lrine bildirmeyi vazife addederiz. 

Kızılayın teşekkürü 

Gerek İçtimai muaveMt, gereık bu 
inşa keyfiyeti Sıhat bakanlığının emir 
ve mürakabesinde olmak üzere Kızıl
ay kurumuna verilmiştir. Kızılay da 
bunu bir hizmeti müftehire olmak üze
re kabul etmiş bulunuyor. Kızılayın 
bu hususta çok eyi aeıne~eler venni9 
tecrübeleri vardır. Pata lımanı, Erdek 
vakası, Suşehri vakası ve diğer yer
lerdeki yangın vakalarmda tehir ve 
köylerin tamirinde Kızılay çalıpıf ve 
muvaffak olmuftur. Kızılayı tefkil e
den muhterem zevat ve batta bulunan 
arkada9mıız Refik Saydam bu iti ka
bul etmiş olmakla hem vatanıd~§l~ra v~ 
hem de hükümetc çok büyük ıbır mMnı 
harekette bulunmuflardır. 

acıları tadil etmeye ve maddi zararları Türkiye Kısılay Cemiyeıi 
tamire bu milletin kudreti ve bilbal9& 

J' aıandaflarımızın hayvan 
kaybları da karıılanacak 

Uçüncll kısmı. sahin: v~ çift .~~r
yanları YPi~tidir. Zahiıl'CDlB bü)1jik 

ha•aai~tl. vatanperverliği Jrlfidir. Genel Merkesinden 
Toeutif olunacak cihet ,teıkıv ede- Devlet demiryolları inpat daire.i 
yim, ölen vatandatıarımızm telifi edi- memurlarından ankarah Bay Tevfik 
lemiyecek olan ziyaıdır. Oskan fellket.zedelere Cemiyetimiz 

Kamutay bundan aonra Kilçi.ak Yoz- eliyle yardım yapılmak U.zere bir ay
gadın Karaca Haaan köyün.den muba· bk maa9ının ita mikdan olarak (68) 
cir oğullarından Ali oflu Oeman Ai.- lira (79) kurutu veznemize yatırmıt
tafın ölUm cez•ma çarptırıJmaamı tır. Bay Tevfik Özkan tarafından ya
tasvib etmlt w: Türkiye ile Sovyetler pılan bu inaant yardımdan dolayı kıen
birliti aruulıda imzalanan ticaret ve disine gerek felikctzedeler •• ıerek 
seyriaefain anlqma.iyle merbutlan- cemiyetimiz namma tetekkürlerimizi 
nın, ticaret ve tediye anlaf!D8smın ta.- sunarız. 
diki hakkındaki kaıun projeaini ka- Artvinde yardam IMlbirleri 
bul ~i.r. Artvin, 29 (A.A.) - Dt1n .tllyet 

Kamutay pUllılllai &tiall toplana· makamında yapılan umumi bir tıoplan-
caktır, tlda blküıı memurlar kıendi arnlarlyle 

Baıbakanımız bugiı 

Aflnadan ayr1hyorlar 
(Başı ı. inci sayfada) 

Heyet birkaç saat Selinik'te 
~acak Ye Atatiiık'ün doğduğu 
m zİJ'llftlt eyliyecekt:ir. 

Türk gmetecileri §eTe/ine 
verilen aya/ette 

Atina, 29 (A.A.) - Matbuat müste
ıarı Nikoludis'in tilrk gazetecileri ıe
refine verdiği öğle .ziyafeti kardetçe 
bir bava içinde geçmif ve buna birçok 
yunan gazetecileri de iıtirik eyle
miıtir. 

Nikoludis aöylediği nutukta Türki
ye ile Yunanistan arasında ve Bal
kan antantı çe~veai içinde imzala
nan yeni d<>1tluk vcaikumm akdinde 
bulunmak üzere tilrk gazetecilerinin 
Yunaniatana gelmiı o)malarmdan do
layı ıerek Ba,vekil Metakau'm ge
rek kendisinin duydukları derin ae
vinci ızhar etmiı ve demiştir ki : 

Derin aamimiyeı hialeri 
••- Fakat siz aynı zamanda derin 

samimiyet hislerinizi göstermek için 
de geldiniz. O hialer ki sizi Metaksas 
hükümetinin 4 ağustos 1936 dan sonra 
yarattığı yeni Yunanistanı daha iyi 
tanımağa sevkediyor . ., 

Nikoludia ,matbuatın makea oldu -
ğu türk - yunan anlapnasından bahaet
mit ve ıözlerine fCSyle devam etmit -
tir: 
"- Minnettarlığunıza hak kazanını§ 

olan devlet adamlarımız ihtiyat ve ba
siretle hareket ederek bizleri birbiri -
mize bağlayan duygulara daima daha 
kuvvetli bir ,ekil vermeğe çalışaııtlar 
dır. İki memleket matbuatı da bu tari
hi vzifeyi her gün daha mükemmel bir 
tekilde tamamlamaktadır., 

.Balkon baıın birliği 
konferan.aı 

Nikoludis, eon Balkan antantı mat
buat konferansına da temas ederek 
dCSrt Balkan müttefik devlet gazetele
rinin tek bir kütle tetkil ettiğinin bu 
münasebetle tebarüz eylediğini ve bu 
lbenk içinde ilkönce türk ve yunan 
matbuatının hududsuz bir istikbalde 
beraber çalıpnak için aealerini yükselt 
mit olduklarını memnuniyetle kay
dey lemi,Ur.,, 

B. Talu'nun cevabı 
Ni.koludis'in bu ııutkwıa cevap ve

ren ErcUmeod Ekrem Talu, tUrk -yu
nan dostluğunu tasvir etmiı, bunun 
hiç bir müeyyideye muhtaç olmadığı
nı, çünkü iıki milletin biribirine olan 
duygularının doatluk hududlarını ~ 
prak wniml bic kardqlik haline gel
diikai .aylemip. 
Bı&o& + ıl R'v.m, tam p.-aıclle

rla1 bayımı bırmı1ııuı Bap.ekli Metaba
sm b6y0ık eeerini htırmetle &nmlf ve 
sözlerini fÖYle bitiraılfti.r; 
"- Yunanlıtanı 14 aylık bit- fMıla i

le ı:iyaret eden ecnebiler YWl&Diatanm 
her tarafında gördükleri kalkım:na ve 
refah karıamda hayret içinde kalı
yorlar ve onların gözleri kama9ıyor. 
Tilrkiyeye döniltümüsde müttefiki
mb YunaniMaının terakki ve rdah yo
lunda büyük kıralı İkinci Jorjun reh
berliğiyle elde ettiği baprıları ve bu 
yolda attığı büyük adımları anlataca
ğız.,, 

MeYlüdii 19rif kıraati 
Harbiye okulu ordu tetkilitı mual

limi merhum Kaymakam Yuıuf Kö
senin zevcesi tarafından merhumun 
iıtirahatı ruhu için mevludu terif kı
raat ettirilecektir. Arzu buyuran ze
vatı muhteremenin 1 mayıs 938 tari
hine mtisadif pazar rünü öğle nama
zını müteakib Ulucanlar civarındaki 
Apc oilu camiine tefrifleri. 2489 

Aleni teşekkür 
Aynı zamanda müdavi tabip olarak 

ha.zalı:ati ile kardetimiz Nejad Sezen'i 
(Menenjit) gibi müthiı bir hastalık
tan kurtaran Numune hastahanesi sa
ym bat hekimi Bay Rü§tü Çapçı'nın 
gerek müdavi tabip olamak ve gerek
ıe hutahane bat doktoru bulunması 
itibariyle hastamızın tedavisinde gös
terdikleri fefkat ve ihtimamdan dola
yı mumaileyhe minnet ve fÜkranlan
mızı arz ile beraber bat hekim muavi
ni Bay Halid ve nöbetçi doktor sıfa
tiyle veya diğer suretlerle hastamız
la IQtfen alikadar olan mezkur mües
ıesenin bütün muhterem doktorlarına 
ve hemtire Bayan Kevaere ayrı ayrı 
te,ekldlrlerimizi sunarız. 

Divanı Muhuebat uuından 
Fahri Özbudun ve eti 

mayıs maaılarınm yilzde lkllini Kır
tehir felaketzedelerine terk •e teber
ru etrnit ve halk al"Mında bu yardımın 
genitletilmeai mabediyle bir komite 
ıeçilerek faaliyete geçilmiftlr. 

Tokadda hafi/ bir zelzele 
Tokad, 29 (A.A.) - Saat on dördü S 

geçe 13 saniye ıUren bir yer IU'lıntıaı 
obnuftur. Haar 7okıtur~ 

(oca haftası kapanırken 
- Bir çanta içinde bunu bize se.

tiren on giinlük oldaiunu aöy~ -
da. Tarttık; iki kilo idi. 

Dün, Keçiörendeki ''Ana kıaca
iı.~ nda bakıcı hemtire, sarı ~ı. 
penl>e yanaklı bir miniminiyi göste
rerek böyle söylüyor, ve ilave edi
yordu: 

- Getiren, babası idi ... Fakat, do
ğwn esnaamda anası ölmüı yavruya 
fakir bir l 'aba naaıl bakabilir? 
ZaTallı babanm Ana kucağmı dü

fÜJlmÜf Obnuı bize bu güael san 
aaçlı, penbe yanaldı kızı kazandr
mtttır. 

-Bunu Hatibçaymda zabıta bul
muttu. .. 

- Hatibçaymcla mı ? 
- Evet, suyun derin olmtyan bir 

kötesine kim bil.ir kim bırakmqtı. 
Bir bqkaamı göstererek onmı da 

bir çuval içinde ve yalnız admııa 
" .•.. ,, olduğunu bildiren bir puaula 
ile getirildiğini yavq yavaf, adeta 
kulaldarmııza fıaıldıyarak anlatan 
heıntirenin sözlerinde kendilerine a
id taraflar bulunduiumı küçükler, 
muhakkak ki, seziyor ve gülümaiye
rek yüzlerimize bakıyorlardı. 

Ölüm halindeki o.ıı giinlük çoal

ğunu bir çantaya koyup Anakucaiı • 
na getiren yoksul babanın, ve bir 
ki.ğıd parçaaına iamini yazıp çUTala 
yerleıtircliği yawuınm.dan bu suretle 
aynlan ananm ısbrarmı anlamamak 
kabil midir? Hatibçayı kıyısına bı • 
rakdan yavrunun maceraunda dahi 
cemiyetin birçok hakikatleri gizli
dir. 

Bu çocukları ve bu çocuklar gibi 
daha yüzlerceaini Çocuk eairgeme 
kurumu alnut bakıyor: Yidiriyor, 
giydiriyor, okutuyor, cemiyete fay
dalı unsurlar haline getirmedikçe 
onlardan alakaamı kesmiyor. 

Çocuk esirgeme kurumunun mev
cudiyeti, bizde, onu geli§tirerek ya • 
ıatabilen bir hayırseverliğin de mev
cud olduğuna deli.Jet eder. Bunu 
memnuniyetle te.bit etmeliyiz. F• 
kat fUDU da itiraf etmeliyiz ki yar
clmılanmız kifayetsizdir: Keçiören 
mieaeaeainde düıı 135 çocuk vardı. 
Ankara vilayetinde bunlar vaziıye
tincle birkaç defa 135 yavrunun aynı 
ihtimamlan beklediğini kabul etme.
mek için etrafnnaa alıcı gözile bak
maımı olmamız lizımdır. 

qte bu aeheble, ana11z kalan ba
kımsız yavrusunu emanet edecek 
bir ucak kucak ararken Çocuk ea'ir
~eme kurumuna dütünen fakir baba 
Piti - fakat OD& cllıha fa7da& ola
bilmek için - biz de Çocak esirgeme 
kurumana diifünelim. 

Haftaları kapanırken küçükler 
için en candan dileğimiz onların da
ima temiz süt, •ıcak elbiaet yumu
tak yatak, tefkat ve itina bularak u
hatli büyümeleridir. - N. Baydar 

lstanbul'un İmar Planı 

Şehir meclisi, plônı 
alkışlarla kabul etti 
İstanbul, 29 (Telefonla) - İmar 

plinına aid nazım pl1nla bunun tat
bikini gösteren raporun tetkiki bugün 
şehir meclisinde bitirildi, muhtelit 
encümenin mazbatası okundu ve na
zım plinla rapor alkışlarla kabul edil
di. Meclis, valiye teşekkür etti. 

Bu mUnasebetle vali ve belediye 
reisi Uıtündağ söz alarak fU beyanat
ta bulundu: 
"- İstanbulun yıllardanberi en bü

yük ihtiyaçlarından birini teşkil eden 
planın bu 'ekilde tekemmülü ve mec
lisinizin tasdikine iktiranı cidden bü
yük bir mazhariyettir. Heyeti umumi
yenizin bu i'te riyaset makamına gös
terdiği te§Ci ve teşvik şükrana şayan
dır. Plinın kağıd üzerinde olduğu gi
bi yakında tatbik sahasına konuldu
ğunu görmekle hepimiz bahtiyar ola
cağız.,. 

Yeni ıileplerden. Bak1r 
pazartesi İslanbulda 

İ•tanbul, 29 (T~lefonla) - Şilepçi· 
lik tirketinin yem vapurlarından bi
rincisi pazarteai sabahı limanmuza 
gelmek üzere İtalyadan hareket etmif
tir. Gemi Bakır admda ve 7300 ton 
hacmindedir. Bundan başka S700, ton
luk krom ve 6300 tonluk demir filep
leri de birkaç gün sonra gelmiş olacak• 
tır. 

Antrepo talimatnamesi 
meriyete girdi 

İstanbul, 29 (Telefonla) - Yeni an
trepo talimatnamesi yarından itibaren 
t.atbi.k edilecektir. 'Gümrük idaresi ta
limatnamenin tatbikatını öğretme-k il· 
.ere bir kura açmıftır. Kursa 15 me
mur ginnİftl~ 



R s 
Düz beyaz kanaYİ(e ahna<ak 

inhisarlar Umum Müdürlüğün
den: 

1 - Şartname ve nümunesi muci-
bince 250.000 metre düz beyaz kana
viçe pazarlıkla satın alınacaktır. 
lI - Pazarlık 13.V.938 tarihine ras

layan cuma günü saat 14 de Kabataşta 
levazım ve mübayeat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak 
her gün sözü geçen şubeden ve İzmir 
başmüdürlüğünden alınabilir. 

iV -İsteklilerin pazarlık için tayin 
edilen gün ve satte % 7 .5 güvenme pa
ralariyle birlikte yukarıda adı geçen 
komisyona gelmeleri iHin olunur. 

(2351/1229) 2463 

Mantar alınacak 
İnhisarlar Umum Müdürlüğün -

den: 
1 - Şartnamesi mucibince 20 X 25 

- 27 ebadında 20.000.000 mantar pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 6. 5. 938 tarihine rast 
layan pazartesi günü saat 14 de Kabd· 
taşda levazım ve mübayaat şubesinde· 
ki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak 
her gün sözü geçen şubeden alına

bilir. 
4 - Eksiltmeye iştirak etmek is

teyenlerin Mantar nümunelerini mü· 
nakasa gününden evvel alım komisyo· 
nuna vermeleri Hizımdır. 

5 - İsteklilerin pazarlık için tayin 
edilen gün ve saatte o/0 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte yukarıda adı ge
çen komisyona gelmeleri ilan olunur 

(2295/1192) 2386 

Satıhk eşya, ilaç ve 

tıbbi malzeme 
Nafıa Vekaletinden : 

Vekalette mevcud olup lüzumsuz 
bulunan 66 kalemden ibaret ve 484 lira 
muhammen bedelli demirbaş eşya ve 
mualece ve malzemei tıbbiye 2.V.938 
pazartesi günü sa:ıt 10 da vekalette pa
zarlıkla satılacaktır. 

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

Kü~üt< menderes islah 
sahasında inıaat 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Küçük Menderes ıslah sahasın

da yapılacak büyük şüt, Başyatak ba
şındaki şüt ve (5) küçük köprü inşa 
ati, keşif bedeli (213.989) lira (42) ku
ruştur. 

2 - Eksiltme 20.5.938 tarihine ras 
layan cuma gün üsaat 15 de naha ve
kaleti sular umum müdürlüğü su ek
siltme komisyonu odasında kapal• 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartname
si, mukavele projesi, bayındırlık işle · 
ri genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (10) lira (70) kuruş muka
bilinde sular umum müdürlüğünden 

alabilirler. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için is

teklilerin (11949) lira 47 kuruşluk mu· 
vakkat teminat vermesi ve (50) bin li
ralık nafıa su işlerini veya buna mu· 
adil nafıa işlerini taahhüd edip mu· 
vaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil 
nafıa işlerini başarmakta kabiliyeti 
olduğuna dair nafıa vekaletinden a
lınmış müteahhidlik vesikası ibraz et
mesi, isteklilerin teklif mektublarım 
ikinci maddede yazıh saatten bir saat 
eveline kadar sular umum müdürlü 
ğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (1217) 2492 

100 ton mut ah har avrupa 
linfers pamuğu almatak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür 
lüğü Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (60.000) lira 
olan 100 ton mutahhar Avrupa linters 
pamuğu askeri fabrikalar umum mü· 
diirlüğü Ankara satın alma komisyo
nunca 17 haziran 938 cuma günü saat 
15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (3) lira mukabilinde komis
yondan verilir. Talihlerin muvakkat 
teminat olan ( 4250) lirayı havi tek-

İ İLANLAR 
lif mektublarıru mezkur günde saat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları .. (1212) 2491 

-/~ :-· M ;: bakanhğı 
• .: - .. ı'>'';' . .. /, • 

Pamuk (Orap ipliği ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko.dan: 

1 - Müteahhidin nam ve hesabına 
{30000) otuz bin kilo pam~k çorap 
ipliği münakasaya konulmuştur. 

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

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

4 - İhalesi 12.5.938 perşembe günü 
saat 11 d·edir. 

5 - Evsaf ve şartnamesi 231 ku
ruş. mukabilinde her gün öğleden 
sonra M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayrh kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde göste:ilen vesaikle ve te
minatiyle birlikte belli gün ve saatın
da M. M. V. satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (1152) 2347 

Bir (İft Hangar yaptnllacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Eskişehir hava okulunda yap

tırılacak bir çift birinci sınıf hangar 
inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (165.593,42) yüz 
altmış beş bin beş yüz doksan üç lira 
krrk iki kuruştur. 

3 - İlk teminat 9529 lira 68 kuruş
tur. 

4 - Eksiltme 3 mayıs 938 salı günü 
saat 15 de M. M. V. satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

5 - Keşif, proje ve şartnamelerle 
sair evrak 828 ku.:ışa M. M. V. satın 
alma komisyonundan alınxr. 

6 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
idari şartnamenin 4 üncü maddesinin 
(F) fıkrasında yazılı belgelerle bir
likte teklif mektublarmı ihale saatın
dan behemehal bir saat evvel M. M. 
V. satın alma komisyonuna vermele-
ri. {1064) 2173 

Muhtelif inıaal ve tesisat 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Genelkurmay pavyon, ahır ve 

garajları su tesisatı pazarlıkla eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Bu tesisat!n keşif bedeli 255f 
lira 27 kuruştur. 

3 - Pazarlığı 6 Mayıs 938 cuma 
günü saat 11 de M.M.V. satın alma 
Ko. da yapılacaktır. 

4 - İlk teminat 191 lira 73 kuruş 
tur .. Keşif ve şartname 15 kuruşa ve· 
kfüet inşaat şubesinden ahn~r. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte pazarlık gün ve saatmda M 
M. V. satın alma komisyonunda bu-
lunmaları. (1150) 2315 

İş elbisesi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın alma Ko.dan : 
1) 2500 adet ış elbisı-o;i n:.apalı zartl<: 

eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 10.000 lira 

olup ilk teminat parası 750 liradır. 
3) İhalesı 2 mayıs 938 pazartesi gü · 

nü saat 15 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa

yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgeleriyle, te· · nat ve teki if 
mektublarını ihale gününde en geç bir 

at ev: ıne ka tar r~ı 11 s· ın alı . ı 

komisyonuna vermeleri. (1089) 2184 

Kuıaklama kanalı yapfınlacak 

M. M. V. Satm Alma Komi&yo
nundan: 

1 - Kütahya tayyare alanında yap
tırılacak Kuşaklama kanalxnın pazar
lık günü talibi tarafından verilen 
(48708) kırk sekiz bin yedi yüz se
kiz lira fiyat pahalı görüldüğünden 
yeniden pazarlıkla eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Pazarlığı 6 mayıs 938 cuma gü
nü saat 10 da Ankarada M. M. V. sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 3653 lira 10 kuruş
tur. Şartname, keşif ve projesi 244 
kuruşa M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
müteahhidli.k vesikaları ile birlikte 
pazarlık gün ve saatmda Ankarada M. 
M. V. satın alma komisyonunda bu-
lunmaları. (1239) 2493 

Pavyon ve komut anhk 
binası yaptmlacak 

M. M Vekaleti Satın Alm.a Ko
misyonundan : · 

1 - İzmir tayyare alayında yaptı
rılacak altı adet erat pavyonu ile bir 
komutanlık binası inşaatı kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaatın hepsinin keşif be
deli (201.555,11) iki yüz bir bin beş 
yüz elli beş lira on bir kuruştur. 

3 - Eksiltme 17 mayıs 938 sah gü
nü saat 15 de Ankarada M. M. V. sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İlk temnat (13.577,76) on üç 
bin beş yüz yetmiş yedi lira yetmiş 
altı kuruştur. 

5 - Keşif, proje ve şartnameler 10 
lira 08 kuruşa M. M. V. satın alma ko. 
dan alın:r. 

6 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanwıun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler
le idari şartnamenin dördüncü mad
desinin (F) fıkrasında yazılı belge
lerle birlikte teklif mektu:blarını iha
le saatmdan behemehal bir saat evve
Hne kadar Ankarada M. M. V . satın 
alma komisyonu riyasetine vermeleri. 

(1209) 2490 

Nal mıhı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko

mi&yoııundan : 
1 - Heyeti umumiyesine tahmin edi 

len fiatı 21.000 yirmi bir bin lira olan 5 
milyon tane muhtelif ebad ve numara
da nal mıhı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi S mayıs 938 perşem
be günü saat 15 de Ankarada M. M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi parasız olarak mez
kur Ko. dan alınır . 

4- tık teminat 157.5 liradır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 

teminat ve 2490 s~yıh kanunun iki ve 
3 üncü maddelerınde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektublarını ihale saa
tından behemehal biı saat evel Anka· 
rada M. M. V. satın alma komisyonu-
na vermeleri. (649) 1384 

Dikilmiş çamaşir 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın alma Ko.dan : 
1) 5000 adet dikilmiş . ımaşır kapeı 

1ı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmın edilen bedeli 6500 lira o

lup ilk teminat para:.ı 'l~7 lını 50 ku· 
ruştur. 

3) İhalesi 2 mayıs 938 paıartf'si giı· 
nü saat 11 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncu maudelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
günnüde en geç bır saat eveline kaılar 
teminat ve teklif mektubiannı M. M . 
V. satın alma komısyonuna vermelen 

(1090) 2181 

Si!lıhk yedi kalem eşya 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyonunda n : 

Mamakta Gazdan korunma evinde mevcud aşağıda cins ve mikdarları 
ile tahmin fiyatları yazılr yedi kalem eşya açık artırma suretiyle ve 9 ma.. 
yıs 1938 pazartesi günü saat 10 da M. M. V . Satın alma komisyonunda satı
lacaktır. Artırmaya girecekler muayyen gün ve saatta M. M. V . binasında
ki satın alma Ko. da bulunmaları eşyayı görmek için Mamakta gazdan ko· 
runma evine müracaat edilmesi. 
Tahmin Fiyatı 
Lira K. Mikdarı Cinsi 

199 19 497 .800 kilo Aktif kömürü 
94 35 471.750 

" 
Diatemit Ştolt zenberg 

62 70 313.500 
" 

Diatemit 
47 50 950 .. Tozlu Granül Sibegerman 
59 80 1.196 ,, Granül Sibegerman 
26 98 269.800 

" 
Granül Anor 

10 20 170 adet Perna teli ( 1149) 2314 

Tahmil ve tahliye münakasası 
• Devlet Demiryollan Umumi ida
resinden : 

Filyos deposunda (31-5-1939) so -
nuna kadar gelecek takriben (10.000) 
ton maden kömürünün boşaltılması ve 
makinelere yükletilmesi işi 9.5-1938 
pazartesi günü saat 15 te ihalesi ya
pılmak üzere kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 1900 liradır. Bu işe girmek is
teyenlerin 143 liralık muvakkat temi
nat yatırarak kanunun tayin ettiği 
vesika ve beyannameleriyle birlikte 
aynı gün saat (14) kadar 2 No. lu ko
misyona müracaatları lazımdır. Şart
name ve mukavele projeleri komis · 
yonca parasız olarak gösterilmekte-
dir. {1116) 2255 

Bina, tezgah tamiri ve 
Muhtelif inıaat itleri 

D. D. Yolları Satın Alma Kom.is -
yonundan: 

Sivasta cer atelyelerine aid muhte
lif bina tezgah temelleri ve sair inşa
at işleri, fiyatlarda bazı tadilat yapı· 
larak kapalı zarf usuliyle yeniden ek · 
siltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Bu işlerin keşif bedeli ceman 
691.050 liradır. 

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

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

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

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

B) Bu kanunun tayin ettiği vesika· 
lar, 

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

Aile tarifesinde mühim 

değişiklikler 

Sarı sabunlu kösele ahnacak 
Orman Koruma Genel Konıutan

hk Satın Alma Komisyonµııdan: 
1 - Orman koruma genel komutan

lık krtaları ihtiyacı için 2208 kilo sarı 
sabunlu kösele kapalı zarf usulü ile 
ihalesi 2 mayıs 938 pazartesi günü sa
at 15 te Ankarada Yenişehirde komu -
tanlık binasındaki satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5409 lira 60 
kuruş ve muvakkat teminatı 405 lira 
72 kuruştur. 

3 - Şartnameler her gün parasız o
larak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde ya
zılı vesikalarla beraber teklif mektub
larmı ihale saatinden bir saat evveline 
kadar komisyona vermeleri ilan olu -
nur. (1117) 2244 

Yalak ve yashk kllıfhk bez 
ah nacak 

Orman Koruma Genel Komutanlık 
Satın Alma Kt>misyonundcın : 

1 - Orın~n koruma 'Genel komutan
lık kıtaları ihtiyacı için (8000) metre 
yatak ve yastık kılrflık bez açık eksılt
me ile ihalesi " mayıs 938 pazartesi gü
nü saat 10 da Ankarada Yenişehirde 

komutanlrk binasındaki satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3040 lira 
muvakkat teminatı 228 lira kuruştur. 

3 - Şartnamesi hergün parasız ola
rak komısyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat 
makbuzu ve şartnamesindeki vesika · 
larla ihale gün ve saatinde komisyo · 
na müracaatları itan olunur. 2151 

Ekmek torbası ahnacak 
Orman Koruma Genel Komutanhk 

Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Orman koruma Genel komutan· 

Irk kıtaları ihtiyacı için {3200) adet 
ekmek torbası açık eksiltme ile ihalesi 
2 mayıs 938 pazartesi günü saat 11 de 
Ankarada Yenişehirde komutanlık bi
nasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli ( 4480) lira 
muvakkat teminatı (336) liradır. 

3. - Şartnamesi her gün parasız ola
rak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde ya
zılı vesikalarla beraber teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat eveline 

Devlet Denıiryolları Um.uın Mü- kadar komisyona vermeleri ilan olu-
dürlüğünden : nur. (1070) 2150 

1 mayıs 1938 tarihinde mer'iyete ko
nulacak aile tarifesi, mayıs başından 

eyli'ıl sonuna kadar tatbik edilecektir. 
Biletlerin meriyet müddetleri iki ay
dan dört aya çıkarılmıştır. Biletler, 
gidiş - dönuş ucreti mecmuunun yüz
de yirmisi ayrıca tediye edilmek şar
tiy ie beşıncı ay ıçın temdıd ecıııebılir. 
'i oıcular, beş yuz kııumetrcye kadar 
bir ve oa1ta 1cı.i.la ıuesa ... eıeL<.ıe de bı::lıer 
beH uz kiıornetıe ve kesn ıçın ke..:a 
bir ıstasyunda biletlerinin merıyet 

miıcmetı uahilınde tevakkuı eaeuııır

leı-. lırup meyanından bir kışı grupun 
a.t.imet seyanatinden sonra g•ı..·~ - uô
nuş ıstasyonları arasınua mın~akaua 

n.e1 J. 1a.ı. .... e ... ere ve da.ıa euven uu1erse 
gıcıış - uonuş tarıiesıne gore lıesclp e
uueı:.ek ucreüerın yarısı ınukauıurıde 

oıletın nı ... uyet r.uuuueu cıcuıııııtı.e ıı:.

tedigi kadar seyahat edebilir. 
Fazla tafsilat içın is1asyonlara mü-

racaat edılmelidir. ( 1231) 2<t68 

Gidis - dönüı bi!eHerinin 
m~ddeii u,ahlrmıtn 

Devıet i>cı.ıir,.oüuı.·ı unıuı.1 Mii
....... ı'4ğun<len : 

1 mayıs 1938 tarihinden itibaren gi-
dı:;ı - u..ı.ı ... ~ tar!Lesı, bHec.ıena ı..-.:•' •yet 

Mamul yazhk elbise ahnacak 
Orman Koruma Genel Komutan

lık Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Orman koruma genel komutan

lık kıtaları ihtiyacı için kapalı zarf
la eksiltmeye konulan lfiOO takım ma
mfıl yazlık elbiseye eksiltme günü o
lan 28.4.938 tarihinde istekli çıkmadı· 
ğından 2490 sayılı kanunun 40. mad
desi mucibince bir ay zarfında intaç e
dilmek üzere pazarhğa çevrilmiştir. 
İlk pazarlığı 2 mayıs 938 pazartesi 
günü saat 14 de Ankara Yenişehir or
man koruma genel komutanhk satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 8240 lira o
lup muvakkat teminatı 618 liradır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da okunabilir. 

4 - İsteklilerin şartnamede yazrlr 
vesil:a larla teminatı muvakkate mak
buzlariyle birlikte mezkur gün ve sa
atta komisyona müracaatları. (1247) 

2499 

Türkiye cümhuriyet 

merkez bankasından 
muduetlerı bır a1cian ıkı aya çı .... <ırıl- Iıissedarlarımıza beher hisse itiba
mak ve yo.cuıara gıdış - ac.ı;..ı.u:;ı nıc~aıt;- riyıe 1937 hesap senesi için verilmesi 
sı mecmuu iızerınden beş yuz 1>1h>- hissedarlar umumi heyetince karar
metreye kadar bir ve dana tazla mc&a- laştırılan (632) kuruşlı.tk safi .karın, 
felerde beher beş yüz kilometre ve Merkez bankasr şubesi bulunan yerler
kesri için keza bir istasyonda tevakkuf de 29 nisan 193d tarihinden itibaren 
hakkı verilmek su retiyle değiştiril- şubelerimizce ve bulunmıyan yerlerde 
miştir. Ucretlerde değişildik yoktur . 15 mayıs 1938 tarihinden itibaren Tür-
1 mayıs 1938 tarihinden evel alman bi- kiye Cümhuriyeti Ziraat bankası şube 
letler eski tarife hükmüne tabi olac.ak- veya ajanlarınca dağıtılmasına başla-
tır. Fazla tafsilat için istasyonlara ı nacağı ilan olunur. 2512 
müracaat edilmelidir. (1232) 2469 

Balast münokasası 
Devlet Demiryolları Satın Alma Komisyonundan : 

Birinci işletme mıntakasmda aşağıda mevkii, mikdar ve muhammen be· 
deli yazılı Balast kapalı zarf usuliyle münkasaya çıkarılmıştır. Eksiltme 
9. 5. 938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 16 da Haydarpaşada gar bi· 
nası dahilinde birinci işletme eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

İstekliler eksiltme ş.artnamesinde yazdı muvakkat teminat ve evrak ve 
vesaikle teklif mektublarımn eksiltme günü saat 15 e kadar komisyon re· 
isliğine verilmesi lazımdır. 

İstekliler bu hususdaki yeni şartname ve yeni mukavele projelerini Hay· 
darpaşa Yol Baş müfettişliğinden parasız olarak almalıdırlar. 

Metre mikap Muhammen Muvakkat te· 
İhale edilecek ihzar bedeli bedeli minat mikdarı 

Balastın mevkii mikdar kuruş Lira Ku. Lira Ku. 
Klm. "147-150" 15 bin M3 130 19500 00 1462 50 

(2226/1170) 2352 

Ankara Valiliğinden : 
Çocuk sarayı caddesinde gazi ilk 

okulları önündeki bahçeye yapılacak 
25 dükkanın şartname ve pro1esıne 
göre inşası kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

1 - Keşif bedeli 75178 lira 54 ku
ruştan ibarettir. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname 
ve projeyi görmek için vilayet nafıa 
müdürlüğüne müracaat eedbilirler. 

3 - İhale 9 mayıs 938 pazartesi gü
nü saat 15 de vilayet daiıni encüme

ninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için is-

teklilerin aşağıda yazılı teminat ve
saiki ve nafıa vekaletinden 938 tak
vim yılına aid olmak üzere aldıkları 
müteahhidlik vesikası ve teklif mek-

tublarmı 2490 sayılı kanunun tarifatı 
dairesinde 9 mayıs 938 pazartesi gü
nü saat 14 e kadar vilayet daimi en
cümer:. riyasetine teslim etmi~ olma
ları la?:ımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16, 17 in
ci maddelerine uygun 5008 lira 93 ku
ruşluk muvakkat teminat., 

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

cibince münakasaya girmeğe bir ma
!lİ bulunmadığına dair vesaik. 

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

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

{1134) 2346 

Sabit raf yaptmrllacak 
Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli (961) lira (84) kuruş~ 

lan maliye vekaleti tahsilat müdürlü
ğü evrak mahzenine yaptırılacak sabit 
raf işi 6.5.938 günü saat 15 de nafıa ko
misyonunda ihalesi yapılmak üzere 
pazarlığa konulmuştur. 
Teminatı muvakkate (72) lira (14) 

kuruştur. İstekliler teminat makbuziy
le ticaret odası vesikası ve nafıa mü
dürlüğünden alacakları ehliyet vesika
sı ile birlikte sözü geçen günde nafıa 
komisyonuna gelmeleri keşif ve şart
namesini nafıa dairesinde he1 gün g~ 
rebilirler. (1173) 2336 

Bilet bastırılacak 
Ankara Valiliğinden : 
1938 yılı içinde yapılacak at kcr 

şularında kullanılacak asgari 15000 
azami 30000 cilt beheri 100 yapraklı 
mül?terek bahis bileti kapalı zarf usu
liyle münakasaya konulmuştur. 

1 - Muhammen bedeli 8700 lira
dan ibarettir. 

2 - İhale 5 mayıs 1938 perşembe 
günü saat 15 de vilayet daimi encüme
ninde yapdacaktır. 

3 - Taliplerin 652 lira 50 kuruşluk 
muvakkat teminat mektub veya ma.k
J:iuzlariyle teklif mektuplarını 2490 
sayılı artırma, eksiltme ihale kanu.. 
nu hükümleri dairesinde ihale günü 
saat 14 de kadar vilayet daimi encü
men riyasetine tevdi etmeleri laznn
dır. 

4 - Teklif mektuplarını posta ile 
göndermek isteyenler teklif mektup
larını iadeli taahhütlü olarak gönder
meleri şarttır. Bu suretle postaya ve
rilecek teklif mektuplarının ihale gü
nü saat 14 e kadar vilayet daimi en
:ümen riyasetine gelmiş olması rn.
z:ımdır. 

5 - Şartnamesini görmek ve tafsi· 
lat almak isteyenlerin stad~ di
rektörlüğüne müracaatları ilan olu-
nur. 2321 

n:na ve arazi vergileri 
A nk ara Valiliğinden : 

1938 mall yılı bina vergisi taksid 
müddetlerinin tem.muz, eylUl 938 ve 
kanunusani 939 ayları olmak üzere üç 
taksitte ve arazi vergisinin eylUl 938 
ve kanunusani 939 ayları olarak iki 
taksitte tahsili kabul ve tesıbit edil
miş olduğu alakadarların malumu ol
mak üzere ilan olunur. (918) 1977 

Sabit raf yaphnlacak 
Ankar a Val iliğinden : 

Keşif bedeli 1338 lira 54 kuruştan 
ibaret bulunan Maliye vekaleti baş 

hukuk müşaviri odasında yaptırılacak 
sabit raf inşaatı 4. 5. 938 çarşamba 

günü saat 15 de vilayet binası dahi
linde nafıa komisyonunda ihalesi ya
pılmak üzere pazarlığa konulmuştur. 

Teminatı muvakkatesi ıoo lira 40 
kuruştur. İstekliler teminat makbuzu 
ile ticaret odası vesikası ve nafıa di
rektörlüğünden alacakları ehliyet ve
sikalariyle birlikte sözü geçen günde 
komisyona gelmeleri. 
Keşif ve şartnamesini nafıa daire-

sinde görebilirler. {1255) 2505 
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Atatürk heykeli 
m··sabakası 

Giresun Belediyesinden : 
1 - Giresun vilayet merkezinde di

kilecek Atatürk heykeline aid resim 
ve projeler 25 haziran 938 tarihine 
rnüsadif cumartesi gününe kadar mü
sabakaya çıkarılmıştır. 

2 - Heykel ve kaidesi için 40 kırk 
bin lira kadar para sarfedilecektir. 

3 - Yapılacak proje ve maketlerin 
büyüklüğü müsabakaya iştirak ede
cek mütehassısların takdirine bırakıl
mıştır. 

4 - Resim ve maketler müsabaka 
gününe kadar İstanbul güzel sanatlar 
akademisi direktörlüğüne teslim edil
nıiş bulunacaktır. 

5 - Jüri heyetince birinciliği ka
bul edilen sanatkara SOO beş yüz ve 
ikinciye 250 iki yüz elli lira mükafat 
verilecektir. 

6 - Müsabakaya iştirak edecek mil
li sanatkarlar, Giresunun kurtuluş 
savaşındaki durumunu mahallen tet
kik etmek ve heykelin dikileceği mey 
danı bizzat görmek istedikleri takdir
de geliş ve gidiş vapur navlunu ile 
Giresunda ikamet edecekleri üç gün
lük zaruri masrafları belediyece öde
necektir. Bu para ancak müsabakaya 
iştirak ettiklerini resim ve maketleri 
akademi direktörlüğüne teslim eyle
diklerini mübeyyin alacakları vesika 
Üzerine müsabrklara verilecektir. 

7 - Fazla izahat almak istiyenle
rin İstanbul güzel sanatlar akademi
si direktörlüğüne müracaat eylemele-
ri ilan olunur. 2404 

Satıhk ağaçlar 
Çankırı ili Orman DirektörlüğÜn

den: 
1 - Çerkeş kazası dahilinde vaki 

Çit devlet ormanından bir sene zarfın
da kat ve ihraç edilmek üzere 3308 m3. 
çam ve 123 m3. köknar ağacı 2.S.1938 
pazartesi günü saat 14 de kapalx zarf 
usuliyle lS gün müddetle artırmaya 

konulmuştur. 
2 - Beher gayri mamul metre mik§.p 

çamın tarife bedeli 460, köknarın da 
400 kuruştur. 

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

leri Çankırı orman idaresiyle Ankara 
Orman umum müdürlüğünden almır. 

5 - Müzayedeye iştirak: edecekler 
2490 sayılı artırma ve eksiltme kanunu 
hUkümlerine göre evrakı müabiteleri
le ve teminat mektuplariyle beraberi
halenin yapılacağı gün ve aaaattc Çan
kırı onnan idaresinde hazır bulunma-
ları lazımdır. 2341 

Lise pavyonu yaphnlacak 
Diyarbakır Nafıa Müdürlüğün... 

dıen : 
1 - Talibi çıkmayan D. Bakır li

acsi pavyonunun (36,375) lira (4) ku.. 
ruıluk esas keşfinden (3Z,200) liralık 
intaatı bir ay müddetle pazarlığa kon 
muştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Hususi, bayındırlık ve yapı iş. 

leri genel ve fenni şartnamesi, 
D - Bu evrak nafıa dairesinde gö

rillebilir ve istenebilir. 
3 - Bu işin ihalesi 9 mayıs 1938 

pazartesi günji saat 11 re kadar pazar. 
lrkla nafıa müdürlüğü dairesinde ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
(241S) liralık muvakkat teminat, cari 
sene, ticaret odası vesikası, nafıa ve
kaletinden alınmış (10,000) liralıktan 
yukarı ehliyet vesikası. 

5 - Taliplerin 9 mayıs 1938 pazar· 
tesi günü saat 11 re kadar müracaat. 
lan ilin olunur. (2065-1119) 2256 

Kapah zarf usulile eksiltme ilam 
Tunceli Nafıa Müdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş : (Elii
zığ tehri içerisinde 4. üncü umumi 
ınüfetti§lik binası inşaatıdır.) 

Bu işin keşif bedeli 142.726,59 lira
dır. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve ev-
rak şunlardır. 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Baymdırlık işleri genel şartna 

ınesi 

D) Hususi şartname 
E) Keşif cedveli, silsilei fiyat ced

veli, metraj cedveli, mahal listesi 
G) Yapı işleri genel şartnamesi 
İsteyenler bu şartnameyi ve evrakı 

7.15 lira mukabilinde Tunceli Nafıa 
ınüdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 4. 5. 938 çarşamba gil
n.ü saat lS de EHizığda Tunceli Na
fıa müdürlüğü binasmda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin 8386.32 lira muvakkat temi
nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları 
haiz olup göstermesi lazımdır. 

A) Nafıa vekaletinden alınmış 938 

senesine aid müteahhidlik ehliyet ve
sikası ve ticaret odasından almıms 
sicil vesikası ' 

B) Bir taahhüdde en az 100.000 li
rahk bina inşaatı yapmış oduğuna da
ir vesika. 

6 - Teklif mektubları yukarıda 3. 
üncü maddede yazdı saatten bir saat 
evveline kadar Tunceli Nafıa müdür
lüğü dairesine gönderilecek eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz muka
bilinde verilecektir. Posta ile gönde
rilecek mektublarm nihayet 3. üncü 
maddede yazıh saate kadar gelmiş ol
ması ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (1096) 2189 

300.000 kilo sığır 
eti ahnacak 

Ankara Leaznn Amirliği Satın 
Alma Komisonundan : 

1 - Kırklareli tümen birliklerinin 
938 mali yılı ihtiyacı için 300.000 kilo 
sığır etinin kapalı zarfla eksiltmesi 3 
mayıs 938 saat 16 da Kırklareli tümen 
.. atın alma komisyonunda yapılacaktır 

2 - Kilosunun muhammen fiatı 32 
kuruş 50 santim olup ilk teminatı 6125 
liradır. Şartnamesi 500 kuruş mukabi
'inde komisyondan alınabilir. Taliple
rin kanunun 2. 3 üncü maddelerinde 
vesaik ile teminat mektuplarını havi 
zarflarını belli gün ve saatten en aı 
bit saat eveline kadar komisyona ver· 
meleri. (1111) 2216 

125 fon yulaf ah nacak 
Ankara Levazlm Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Harb okulu topçu hayvanatı i

çin 125 ton yulafın kapalı zarfla ek
siltmesi 2. mayıs 9..i8 sac.t 15 de Anka· 
ra Lv. amirlıği satın alma komisyo-

yonunda yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 712S lira ilk 

teminatı S34 lira 37 kuruştur. Şartna
me ve niimunesi komisyonda görülüı 
Kanuni vesikalarda bulunan teklif 
mektublarının saat 14 de kadar komis-
yona verilmesi. (1087) 2182 

20.000 kilo koyun eli ahnacak 
Ankara Levazmn Amirliği Sabo Al

ma Komisyonundan : 
Kırklareli tümen birliklerinin 938 

malt yılı ihtiyacı için 20.000 kilo ko
yun eti kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. Beher kilosunun mu-

ULUS 

Ankara A.şliye Birinci Hukuk 
Mahkeme&inden : 

Rumeli muhacirlerinden olup Niğ
de nufusunda kayıdlı ve Niğdenin 

Kaya başı mahallesinde mukim iken 
halen nerede olduğu belli olmayan 
Osman oğlu Recebe 
Karınız Necmiye tarafından aleyhi

nize açılan terk sebebiyle ihtara müs
tenit boşanma davasının yapılan du
ruşması sonunda: Boşanmanxza: hadi
sede kabahatli görüldüğünüzden bir 
sene müddetle yeniden evlenmemeni
ze küçük Orhan üzerinde annesi Nec
miyenin velayet hakkını kullanması
na ve sizin de küçükle: 15 günde bir 

. defa icranın tensib edeceği yerde şah
sı münasebet tesis edebilmenize ve an
nesi çocuğunu resen infak edeceğini 
taah.lıü<i eylemiş olduğundan iştirak 
nafakası takdirine mahal olmadığına 
ve (1737) kuruş masarifi muhakeme
nin de sizden tahsiline 18.4.938 tari
hinde birlikte karar verilmiş olduğu 
tebliğ makamına kaim olmak üzere i-
lan olunur. (1248) 2SOO 

Ankara Asliye Birinci Hukuk 
Mahkenıesinden : 
Bursanın şehreküstü mahallesinde 

taksim çıkmazında 30 numaralı evde 
mukim iken bilabara Ankaranın Ye
nice mahallesinde Bezgin sokak 17 
numaralı evde oturduğu ve halen ne
rede olduğu bilinmediği anlaşılan Ha
san. 
Karınız Ankarada Utiye vekili avu

kat A. Ferruh Ağan tarafından açı
lan boşanma davasının duruşması 
2. 3. 938 çarşamba saat 14 de icra kı
lınacağından bahisle Ankarada çıkan 
Ulus Bursada çıkan vilayet .gazetele
ri vasıtasiyle bu baptaki arzuhal su
reti ve davetiye ilanen tebliğ edildiği 
halde mezkfir gün ve saatte mahkeme
yıc gelmediğiniz gibi tarafınızdan da 
musaddak bir vekil göndermediğiniz
den Utiyenin talebiyle hakkınızda 
mahkemece gıyap kararı ittihaz ve 
muh,akemenin 23. 5. 938 pazartesi sa
at 14 de icrasına karar verilmiştir. 
Mezkur gün ve saatte Ankara asliye 
birinci hukuk mahkemesinde hazır 
bulunmanız ve yahud musaddak bir 
vekil göndermeniz lüzumu aksi tak
dirde gıyabınızda muhakemeye devam 
olunacağı H. U. M. K. 401 ve 405 inci 
maddesi mucibince işbu ilanın gıyap 
karan makamına kaim olmak üzere 
usulün 142 inci maddesi mucibince 
ilan olunur. 2506 
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= ÇARIN CASUSU '§ -

Kirahk dükkanlar 
Ankara Ticaı-et Odumdaıı : 
Postahane caddesinde yeni yapılan 

ticaret odası binası altındaki iki dillc
k:an ayrı ayrı veyahut hıer ikisi birden 
pazarlıkla ve 1haziran1938 tarihinden 
itibaren kiraya verilecektir. 

Taliplerin odaya müracaatları 2507 

1500 adet muıamba alınacak 
Emniyet Um.um Müdürlüğünden: 

1 - Elde mevcud numunesine ve 
şartnamesinde yazılı vasıfları daire
sinde zabrta memurları için 1500 aded 
ı:nuşamba kapalı zarfla 6. S. 938 tari
hinde saat 15 de münkasaya konul
muştur. 

2 - Beherine 17 lira 50 kuruş kıy
met biçilen bu muşambalara aid şart
nameyi almak ve numunesini görmek 
isteyenler.in emniyet umum müdürlü. 
ğU satın alma komisyonuna müracaat
ları. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenle· 
rin 1968 lira 50 kuruşluk teminat mak
buz veya banka mektubunu muhtevi 
teklif mektublarım ve 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 ncü maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte eksiltme günü sa
at 14 de kadar komisyona teslim •et-
meleri. (1130) 2297 

Eğer takımı al.nacak 
Jandarma Genel Komutanlığı Anka

ra Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Bir takımma altmıij üç lira fi. 

yat tahmin edilen örnek ve vasıfları
na uygun komple dört yüz eğer takı
mı kapalı zarf usuliyle 2. 5. 938 pazar
tesi günü saat onda satın alınacaktır. 

2 - Sari mukavele ile satın alına
cak bu eğer takımları şartnamesi yüz 
yirmi altı kuruş karşılığında komis
yonumuzdan alınabilir. 

3 - Eksiltmesine girmek isteyen
lerin (1890) liralık teminat makbuz 
veya banka mektubunu muhtevi tek
lif mektubunu belli gün saat dokuza 
kadar komisyonumuza vermi~ olmala-
rı. (1044) 2171 

Merzifon lcra Memurluğundan: 

hammen fiati 45 kuruş olup tutan 
9000 lira ilk teminatı 675 liradır. İhale _:!11111111111111111111111111111111111111!:, 

si 4 mayıs 938 saat 16 dadır. İsteklile- E Dr. Bôsıt Ü rek E 
rin şartnamesini her gün komisyonda : : 

Merzif w_ıun Ekin pazarı meV'kiinde 
kain yemini Aln:ı.delik oğlu Ha~ı Meh
met; yesarı v~luf düıkk.§.n, arkası yeni 
bedesden, cebhesi yol ile mahdut 20 
arşun mikdarmdaki dükanın nmıf his
BC$i 48 sehim itibariyle 13 hissesi ço· 
cuklarının nafakasına borçlu avukat 
Ahmedı Hamdinin borcundan dolayı 
açık a.rttıımaya çıkarılmıştır. Bu dük
kanda hissedar olduğu ve bu suretle 
ikametgahı tesbit edilemiyen Merzi
fonun Sofular mahallesinden eski ev
kaf memuru Halil Acara ilan makamı
na kaim olmak üzere gazete ile il§nat 
yapılmasma karar verilmiş ve sa.tı~ gü
nü olarak 16.5.938 pazartıesi günü saat 
14 den ıs e kadar açık artırma devam 
edecektir. Bu günde bulunmazsa ve 
bir vekil dahi göndermezse gıyabında 
satış yapılacağı ilan olunur. 2511 

görebilirler. Talihlerin kanunun 2: 3 : Cebeci Merkez Hastanesi E 
üncü maddelerindeki vesaik ile temi- §_ İç Hastahklan mütehassısı E_ 
nat mektublarmı havi zarflarını belli 
gün ve saatten en az bir saat eveline § Her gün hastalarını y enİ§e- E 

- bir Me•rutiyet caddeıi ÜrekE 
kadar tümen satın alına koxmsyonuna s-
vermeleri. (lll3) 2218 , E apartmanında saat 13 denE 

50.000 kilo sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli tümen birliklerinin 

938 mali yılı ihtiyacı için S0.000 kilo 
sade yağının kapalı zarfla eksiltmesi 
6 mayıs 938 saat 16 da Kırklareli tü
men &atın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Kilosunun muhammen fiatı 115 
kuruş olup ilk teminatı 4125 liradır. 
Şartnamesi 300 kuruş mukabilinde ko
misyondan alınabilir. Talihlerin ka· 
nunun 2 : 3 üncü maddelerindeki ya
zılı vesaik ile teminat mektublarını ha
vi zarfların belli gün ve saatten en az 
bir saat evveline kadar komisyıona ver-
meleri. (1112) 2217 

Münakasa müddeti temdidi 
Ankara Levaznn Amirliği Satın 

Alma Komisyanundan : 
Piyade atış okulu ile Maltepe ve 

Bursa askeri liseleri için alınacak o
lan üç adet çamaşır yıkama ve etü 
makinelerinin ihalesi 16 haziran 938 
saat ıS.30 a tehir edildiği alakadarla
rın ma!Cimu olmak ilzere ilan olunur. 

(1249) 2S01 

Çamaşır makineleri ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sa.un 

Alma Komisyanundan : 
1 - Maltepe ve Bursa askeri lise

leri için alınacak ve beheri üç parça
dan ibaret yıkama, sıkma ve ütü maki
neleri olmak üzere üç adet yıkama 
makinesi müteahhid nam ve hes:ıbına 
16 haziran 938 saat 15.30 da Topha
nede İstanbul Lv. §.mirliği Sa. Al. Ko. 
da açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Bu makinaların tahmin be<leli, 
İstanbul için 4300, Bursa için 4700 li
radır. İlk teminatı 937 lira 50 kı:ruş· 
tur. Şartname ve evsafı komısyonda 
görülür. İsteklilerin kanuni vesikala
riyle beraber belli saatta komisyona 
gelmeleri. (1250) 2502 

: sonra kabul eder. Tel: 1694 E 
':iııııııııııııııııııııııııırıııııııııııı,. 

LF~~~:E~~ 
Türk hava kurumuna ispekler 

muavinleri ahnacak 
Tiil"k Hava Kurumu Genel Mer

kezinden: 
Türk Hava Kurumu için (150) lira 

aylık ve seyahatlerde (S) lira yevmiye 
verilmek üzere imtihanla ispekter mu
avinleri alınacaktır. 
Aranılan vasıflar şunlardır: 
A - Memurin kanununun (4) üncü 

Dr. M. Serif Korkul 
N Ümune Hastahanesi 

Cerrahi Şefi 

Hergün saat üçten sonra evin
de hastalarını kabul eder. 

Telefon: 1499 
Adres: Kooperatif arkası A!i 

Nazmi Apart. No. 9 D. 5. 1985 

maddesindeki vasıfları haiz olmak, .tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 
B - Yaşı (3S) ten yukarı olmamak, : 

c - Yüksek mektep mezunu olmak E Dr. Şevket Hüsnü Taray = 
(Mülkiye, Yüksek Ticaret ve İktısat : _ 
Mektıebi mezunları tercih edilir), : Cebeci hastahanesı 

ç - Fili askerliğini yapmış olmak. : Kulak, burun, boğaz mütehassısı E 
D - Yapılacak tahkikat neticesinde E Adliye sarayı köşesi Saraf Hakkı : 

ahlak ve seciyesi müsaid bulunmak, : apart. No. 5 Tel. 3912. - ev 1279 : 

İstenilen vesikalar şunlardır: : Saat 3- 7. : 
A - Nüfus cüzdanı veya tasdikli kop ;l1111111111111111111111111111111111111r 

yesi, 
B - Kendi el yazısiyle tercüıneihal 

hulasası (memuriyette bulunanlar iı;in 
resmi vesikalar), 

C - Tahsil ve askerlik vesikası, 
Ç - Türkiyenin her tarafmda yolcu

luğa mütehammil olduğuna ve hasta
lıklı olmadxğma dair tam teşekküllü 
hükümet hastahanesinden alınacak 
fotoğraflx rapor, 
İmtihan programı: 
A - Ticari hesap, faiz, iskonto, faizli 

cari hesaplar, 
B - Ticari usul defteri 
C - Hukuki bilgiler, 
Ç - Tahrir, 
İmtihan 20 mayıs 938 saat on beşte 

Ankarada, Türk Hava Kurumu ı:nerke· 
zinde, İstanbulda, İzmirde Türk Hava 
Kurumu şubesinde yazılı olarak yapı· 
lacaktır. 

İstekliler yukarıda yazılı vesikalar
la birlikte bir dilekçe ile hemen Anka
rada Türk Hava kurumu başkanhğma 
müracaat ~tmelidir, 2513 

Zayi - Konya Muallim Mektebi 
orta kısmından almış olduğum 179 
No. lu şahadetnameyi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin kıyme
ti yoktur. Adres: P. T. T. Levazım Ev-
rak menıuru Ahmet. 24 88 

Zayi - Mengen merkez ilk okulun
dan 926 S'enesinde almış olduğum dip
lomamı kaybettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü olmadığını ilan 
eylerim. Mengenli Mehmet Gökkaya 

.tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. = -
§ KİREÇ ~ 
: En eyi cins damarsız halis mer-= 

merden yaptlmış Karaköy çalı ki-E 
: reçlerini 2791, 2861, 1446 ve 330oE 
; telefonlardan arayınız. 2093 : - -"llııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;:' 

Küçük ilôn ıartları 
Dört satırhk küçük ilinlardan : 
Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Uç defa için 70 Kuruı 
Dört defa için 80 Kuru• 
Devamlı küçük ilinlann her dcfaaı için 
10 kuruş alirur. Mesel&. 10 defa neıredi
lece!C bir ilin için 140 kuruı alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır, ke
lime aralarındaki boıluklar müstesna 
30 harf itibar edilmi3tir. Bir kUçlik ilanı 
120 harften ibaret olmalıdır •• 
Dört satırdan fazla her satır için ayrıca 

10 k::: .. ::::::· ............................... . 

Kiralı~: 

Kiralık mağaza - Balıkpazarmda 
Hanef apartımaru altmda köşe ba§ında
ki mağaza kiralıktır. İçindekilere müra-
caat Tl. 2429 2374 

Kiralık - 4 oda, 1 hol müstakil ant
reli birinci kat. Yenişehir Adakale 18-1 
Rusçuklu Fahri Tl. 3753 2413 

Kiralık Mobilyalı oda - Kooperatif 
arkası Orhun sokak Köklü Abdu°llah 
bey apartımanx 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 ev - 4 oda 1 salon, mutbak 
banyo ve balkonu havidir. Cebeei Uz 
görenler sokak No. ıs. 2508 

Satılık : 

Satılık arsalar - Yenişehirin en mu
tena yerlerinde 400 den 2000 metre 
murabbaına kadar ebadda imarca par
sellenmiş ve ucuz fiatla T. 2992 1430 

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

Acele satılık kelepir arsa - Y enişe
hir garajları yanında asfalt üzerinde 
metresi 350 - 400 kuruş. Tf. 2181 H. 
Dilman. 2339 

Sabhk- Yeni§ehir Cebecide Küçük 
çapta satıhk inşaatlı elverlşfi arsalar. 
Telefon 2406 2427 

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

Acele aablık araa ......: Alman ıefaret
hanesinin arkasında asfaltta 1408 met
re arıaa H. Abcıoğlu Tel. 1538 Z450 

iş anyanlar : 

Almanca frans.ızca tercüme muhabe
re diğer lisanlarda yazı iıleri. Daktilo 
ile evde çalışılır. Ulusta mütercim ru. 
muzuna mektupla müraccat. 2426 

Aranıyor: 

Günde bir iki saat çalı,mak üzere 
almancadan türkçeye tercüme edebilen 
daktilo aranıyor. İsti yenler vesaikile be 
raber Yenişehir Dikmen Cd. Tevfik ba-
hkçı oğlu Ap. 1 N. 2436 

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 

_ Kiralık- Kavaklıdere Güven mahal
lesinde 31 No. lu evde 2 oda ı hol ve ı 
banyodan mürekkep müstakil kat için-
dekilere müracat. 24S5 

Kasab ve sebzeci için - Y enişehi; 
Kazım Özalp cad. Ataç sokağında ö
zenç Apr. bakkal yanında 2 dilkkful u-
cuz kiralıktır. Tel. 3319 2465 

Kiralık - 2 odalı daire. Sağlık Ba
kanlığı k.aı:ıısı İlkiz sokak No: 20 
Mahir Esen apartnnaru No: 2 ye mü
racaat alt kattadır. 2476 

-7-

Azimet dolayısiyle acele satıh:k 

(150) liraya iyi bir alman marka piy., 
no: Yenişehir Atatürk Uranı ErcaD. 
apartunanı No. 11 2470 

Satılık Arsa - Yeni şehirde temyiz 
mahkemeai karıımnda meşrutiyet cad· 
desinin büyük asfaltla birliştiği noktada 
ki apartman bahçesinin bitişiğinde bu 
cadde üzerinde apartman ve mağeza 
inşaasına elverişli arsa. Telefon N- 2637 

2485 

KuUanılmıı iyi bir piyano satılık· 
tır - Ulus gazetesinde M. Z. rumuzu• 
na mektupla müracaat. 2509 

Satılık piyano - Azimet dolayısiyle 
acele satılık (150) liraya iyi bir alman 
marka piyano: Yeniıehir Atatürk Ura
nı Ercan apartmıanı No. 11 2410 

Sablık, kiralık yalı - İstanbulda 
Sarıyerde piyasa.da en güzel mevkide 
B. Hasib yalısı. 12 büyük müzeyyen o
da. Yanmdaki 53 No. ya müracaat. 

2473 

Satılık ev - Bütün konforu haiz 4 
odalı, havadar. Hacıbayram Unyay so
kak 26 No. ya ve 3441 den 44 numara• 
ya telefonla müracaat. 

Satılık bağlar - Y ukan Öveç yata
ğında yan yana 2 evli mamur akar sulu 
ve havuzlu bağlar gerek ikisi birden Ye 

gerekse ayrı ayn satılıktır. Taliple;in 
yeni halde No. 4 de müracaattan. Te-
lefon. 2368 2498 

KursJar: 

Arar liaan okulu - Alm.a.nca, f rao
sızca, ingilizce kurları için 3 aylık tah
sil devresi mukabilinde 10 lira almak
tadır. Yeni hamam apart. Tel: 3714 

2330 
Daktilo kursu - 46 ıncı devresine 

mayıs ilk haftasında başlıyacaktır. ı 

ayda diploma verilir. Yeni hal arkaa 
Y enihamam apart. Kat 2 Tel : 3 714 

2433 

Her teYe ltıııyOl\lt, ll~ir fe1 bid 
-nun ecmlyat, fdıcıt .,. ftnotıa 
bOıün ell"Cıfırııııdalıiler bv çotı k61G 

eobiatıınııdoıı dolorı biıden uıaklaJIYO!fa 

hte burada 

VALi DOL lırıdoclımrZ/ yetl,rrı 
Onv bir lıet9 ~ ediniıı ondon sonrv 
dQnyoyı bir kat dalla gllıel g6rectbini4 

YA LI DO l r dolftlo, tablet ft 

._ ha1iııd9 Mr ec&OMff r-

2168 

Borsacılara müjde 
Telefonlu, Möbleli, banyolu 

Borsaya yakın, asfaltın üzerinde 
havadar bir oda kiralıktır. 

İsteyenler 2868 No. ya telefo~ 
la ınüracaat. 2482 

,:!11111111111111111111111111111111111111!:, 

- -- -
~ Taı, kum ıe 11kıl ~ - -- -_ lhtiyacr olanların 2684 tele- : 
5 fonla Anafartalar caddeli Emek : 
_ apartıman 4 numarada Arkur şir- § 
: ketine müracaatları. Sevkiyat : 
: mli.ttM:elen ifa olunur. Malzeme 5 
- 'di 2 -: temız 1'. 466 : 

~11111111111111111111111111111111111111;:' 

Açık arrttrrma ve taksitle satıhk tarlalar 
Emlak ve Eytam Bankaamdan : 

Esas No. Mevkii ve nevi 
23 Ankara Demirlibahçe 

civarında Hatıp ça
ymda eski Kozma ye-
ni Bozkurt un fabri
kası yanındaki tarla 

Yukarıda mevkii ve nevi ya.zılr tar
la, birinci taksiti peşin, mütebakisi 
yedi müsavi senevi taksitte ödenmek 
üzere açık arttırma usuliyle satıla
caktır. 

İhale, 16.S.938 pazartesi günü saat 

Mikdarı Dipo.zito 
Metrc2 T. L. 

5773 578.- . 

on birde bankamız aatış ~omisyonu 
huzurunda yapılacaktır. İsteklileTin 
o gün dipozito akçesi, hüviyet cüzda
nı ve iki vesika fotoğrafı ile banka· 
ı:nız emlak servisine gelmeleri. 

(12Sl) 2503 

TRİUMPH 
Motosikletle'i 

Emin Sait Erran 
Telefon: 2686 P. K. 

No. 507 Ankara 

1925 



Dünya mevaddı gıdaiyesi araımda en büyük mükafatla 
zafer nip.nını, diploma. donör ve altın madalyayı kaza

nan ve bu suretle birinciliği bihakkın tasdik olunan 

Hasan özlü unları 
Vitamin, Kalori, Gıda, Sıhhat 
Pirinç, Yulaf. Mercimek, Buiday, irmik, Patata, Mısır, 

Türlü, Bezelye, Badem, Çavdar Ôzü Unlarını 
Çocuklarınıza Y eJiriniz. 

Allahın yarattığı saf hububattan alınan, vitamini ve kalorisi 
kuvvei gıdaiyesi çok olan Hasan OzlU Uularına doktorunuz şet· 

hadet eder ki hayatın ve tabiatin en mugaddi ve mükemmel gıda
sıdır. 

Hasan Ozlü Unları çocuklarınıza tam afiyet temin eder. Neşvü
nümalarına yardım eder. Onları çabuk büyütür. Ncteli, tombul, 
hastalıksız tombul yapar. Hasan Ozlü Unlariyle çok leziz mahal
lebi ve çorba ve yemek yapılır. Mutlaka H A S A N markasına 

dikkat. 2034 

1937 ANKARA ENTERNASYONAL 
KÖMÜR SERGiSİNDE 

BİRİNCİ MÜKAfAT VE ŞEREf DİPLOMALI 

.TEMiNATLI 

CAN KOÇ 
TERMOSiFONLAR ve:YEMEK OCAKLAAI 

,Mimar Vedat N?.J7r t STANBUL 

1943 

Umumi toplantl 
Kızllay merkezi umumisinden : 
Cemiyetimizin 1938 aeneıi alelade umumi içtimaı 30 ni

san 1938 cumartesi günü sabah saat (10) da aktedilece
iinden sayın murahhasların ve sayın merkezi umumi aza
ıının mezkur saatte cemiyetin Y enitehirdeki merkezi umu-
mi binasını teırifleri rica olunur. 2487 

, 

nus 

~ 

KAN, KUVVET, İSTEHA 
Sıhhat V eki.letimizin resmi ruhsatını haiz olan 

FOSFARSOL 
doktorların büyük kıymet verip beğendikleri bir şurubdur. Kansızlık, iş· 

tahsızhk, kuvvetsizlik, bilhassa nevrasteni, ademi iktidar, mide ve banak 
tembelliğinden doğan hazımsızlık ve kabızlarda en birinci devadır. 

Tifo, Grip, Zatürrie, Sıtma nekahatlerinde pyanı hayret tesir gösterir 
vücuda dinçlik, cilde pembelik, saçlara, gözlere parlaklık veren bu KUV
VET iLACINI sayın müşterilerimize tanıtmakla müftehiriz. Her eczanede 
bulunur. 

Sureti İstimali: Büyükler için sabah, öğle, akşam yemeklerinden bir 
çeyrek evvel yarını bardak suda bir tatlı kaJıiı, küçük çocuklar için ayni 
veçhile kahve katığı. 2365 

ARAR LiSAN OKULU 
Almanca, framızca, ingiliZce 
yalnız 10 lira mukabilinde 3 ay 
ders. Yeni hal arkası Yeni ha
mam apartımanı Tel: 3714 2438 ........................................................ 

ULUS - 19. uncu vıl. - No: 6015 

İmtiyaz sahibi 
Nureddin Kamil Suner 

Umumi Netriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Ulus Basımevi: Ankara 

BLAUPUNKT 

NEOSTERİN 
Ağız, boğaz, burun yollariyle 

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

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

MOtenaslp bir End~m 
"· .... - -.- uı .... t .. ıı.. - ....... ·--·-· ·--........................... .. ............. -.. -... _... .. .. ., ..... , ·- ..... _ .....,., .... ,....,. ... ...... 
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ISTAHUL. hroihı -' 
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M•l•t•"''"' , . ,,,.., edıııııı fı wır• 
tt Nıt. 11111 larıfamlıl ıatert•l.a.. ... ,.u ............ , •• ··~•1111. 

2494 

°'~ 
Çünkü 

Hiç bekılma
mıt diperi bi
le kıaa zaman
da temizler, 
parlatır, aıhat 

ve taraveti ia
de eder. Gün
de iki defa 
Radyolin dit 
macunu ile 
fırçalanan diy
ler sağlamlı
ğını ve güzel
liğini as 1 a 
kaybetmez. İt
te onun bu a

. . 
ntÇtll 

bıhayat tesiri sayesinde
dir ki bugün binlerce ki-

Ji daima ve yalnız Rad-

her gen 

yolin kullanmaktadırlar. . 
Radyolin ditler için bir hayat sıgor
tasıdır. Bunun içindir ki Radyolin i
cat olunduğundan beri Türkiyede sağ
lam ve güzel difli vatandaşlar artmıt
tır ve artmaktadır. 

fttsçolomok lôzımdtr 

Dişlerinizi daima 

RADYOLiN 

H. M. GHAZANFAR 
TiCARETHANESi 

TESiS T ARIHI 1860 
Post Box No. 831, Tel Adresi: GHAZANFAR 

BOMBAY 

HİNDİSTANDA 
Türk mallarının en büyük alıcısı ve her nevi Hind malı ihracatçısı 
Referansları: Bombaydaki her hangi bir Banka ve Türkofis 862 

Son çıkan yeni pllklar 

ODEON 
Malatyalı Bay Fahri 21O2 ı o- Erzincan prkıaı - Ayşeın gider su yibünde 

- Halk prkısı - Elinde altın f8Dldan 

Bay Refik Bapran 
- Halk şarkısı - Şen olasın Urgüb 
- Halk şarkıaı - Manavgat yolları No. 270211 

Avanoılu Bay Salahaddin 

210212 - Halk prkraı - Ak koyun meler getir 
- Halk prkıaı - Suya gider has gelin 

Erzincanlı Bay Salih 

27021 ]- Erzincan. şarkısı - Gül koydum gül taama 
- Erzincan şarkısı - Havuz bıifımn gülleri 

21 
j . Urfalı Bay A. M. 270 • - Urfa Sünbüleai - Felaket diMler 

- Urfa tec::nisi - Sevdim bu küçük yafta 

Kanuni Bay Ahmed 

NO. 2 7 O 215 -~~~c:~~i:°taksi1!:1°_:n;anunla 2496 

Sayın Ankara Halkına 

MÜJDE 
Gözlerinizi bozmamak Tabiatin 

Fiatlar 
Lira 

güzelliğini zevkle görmek ve az para vermek isterseniz gözlükreçeteler inizi Yeni Eczaneden ayrılan 
SELAMI GORDUREN'e getiriniz. Aynı zamanda her çe,it saat satış ve tamiratı ucuz ve teminatlı olarak 
yapılır Adrese dikkat Fenni gözlükçü Selimi Gördüren Anafartalar Cad. Çiftlik mağazası karşısında 2390 

9 lômba çift 

oparlör 350 

7 lômba 

6 lômba 

240 

200 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GÜN BU GECE 

Leopold Stokovaky'nin senfonik orlı:e.
traamın iştirakiyle vücuda getirilen 

mevsimin en güzel ses - mu.aiki 
ve güzellik pheaeri 

YUZ ERKEOE BiR KIZ 

Bq Rolde : DEANNA DURBİN 

~111111.. - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

BU GUN BU GECE 

Fransız komikler kıralı FERNANDEL 
in SUZY PRİM ile birlikte temsil etti

ği eğlenceli ve muazzam komedisi 

ZORAKİ ASKER 

BLAUPUNKT - -- -- -- -- -- -- -- -
Fransızca sözlü -1 

"' '° -
An karada Kizmı Ru,tü Adliye aarayı 

caddesi Gençağa apartmıanı 

Seanslar: 1 - 2,45 - 4,45. 6,45 Gece 21 

Gece saat 21 de: Ankara Palaa orkea
traauun iıtirakiyle nefis dana numa

raları. Fiatlarda zam yoktur 
;, .... r 

Seanslar: 1 - 2,30 - 4,30 - 6,30 Gece 21 

Saat 1 de talebe matinesi 

Satlf yeri kat 2 No. 6 Telefon. 2208 1822 

Yangın, hayat, otomobil~ cam sigortaları 


