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Hataya dair erkônı harbiye anlaşmasını müzakere etmek üzere 
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Bir askeri heyetimiz Hataya gitti 
Heyetimiz Genel Kurmay 2 inci 

başkanı Orgeneral Asım 
Gündüzün riyaseti alllndadır 

Müzakereler Antakyada yapılacak 

Ormanlarımız 

ve devlet 
F.R.ATAY 

1 

Hatay'a mütedair erkanı harbiye anlaşmalarını Fransız Şark Ordu
ları Kumandanı Orgeneral Hutzinger'nin riyaseti altındaki fransız as
keri heyetile, Antakyada müzakere etmek üzere Genel Kurmay ikinci 
Başkanı Orgeneral Asım Gündüz'ün başkanlığı altında Hariciye veka
leti Birinci Daire Reisi Elçi Cevat Açıkalın, Genel Kurmay Harekat Şu
besi Müdürü Albay Feyzi Mengüç ve Harekat Şubesinden yüzbaşı Nu
reddin Alpkartal' dan mürekkep hey1. ~imiz bu akşam husuSı trenle İs
kenderun' a hareket etmiştir. 

Orgeneral, i&tasyonda kendisini aelamhyan askeri kıta ve askeri 
mızıkayı teftit etmit ve beraberinde bulunan diğer zevat ile trene tam 

Diin cılqam lıkenclerun'a hareket eden aikeri heyetimiz iataayonda 
Ziraat Bakanlığı, ormanlar 

hakkındaki kayıdları halk lehi
ne genitleten yeni bir takım ted
birler almıştır: Bu tedbirler, bir 
zamandanberi devam eden tika
yetlerin önünü alaca·k, ve ııkın
byı hafifletecektir. 

saat 20.30 da binmi§tir. İstasyonda heyetimizi teıyi edenler arasında -------------------------------------------
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Bizim orman meselemiz üç 
noktada hulasa edilebilir: 

1 - Ormanlan tahribden kur-
tarmak, 

2 - Onnan servetimizi itlet-
mek, 

..l - no:c~~ı..c wc ,yah'u ... u'.h ıln.1-

70 --•• ormanlık yerde Yata
yan balkm ~ &emin 

mek. 
Karadeniz veya Akdenizin a

ğaçlrk bölgelerini dolaıanlar, da
ima fU tezad karşısında kalmış
lardır: Bir tarafta balta yüzü 
görmiyen, ne kerestesinden, ne 
odunundan istifade olunmıyan, 
kendi kendine çürüyüp giden ba
kir ormanlar, diğer tarafta son 
dalına ve son yaprağına kadar 
insafsız ve zalim bir tahrib ! llk 
Bolu mebusu olduğum zaman 
ıtık almaksızın geçtiğim kesif 
ormanlıkların birinde, şimdi gü
neıten korunabilmek için gölge 
aramak lazım! 
Eğer kanunlarımızı açıp ba

karsanız, bu servetimizi tiiket
mekaizin itletmek için bütün hü
kümlerin mevcud olduğunu gö
riirsünüz . Müteahhid misiniz , 
kestiğinizin yerine dikeceksiniz 
ve ancak fen memurunun işaret 
ettiğini keseceksiniz. Köylü mü
sünüz, ihtiyacmızı fen adamları
na bildireceksiniz, ormana zarar 
vermiyecek surette yakacak ve 
kereste ihtiyacınızı naııl temin 
edeceğinizi onlar size göstere
cektir. Fakat bu vazifeler başa
nlmak için Türkiye ormanları
nın bqtanbata hartası yapılmıt 
olmak, teknik ve kontrol itleri 
tamamen teıkilatlandırılmak İ
cab ediyor. Bunlar tamamlanın
caya kadar her iti tatil edecek 
olursanız, bir orman memleketin
de kiğıd fabrikası için dahi id
hal fedakarlığına katlanmak gi -
bi bir garabet kartısında kaldık
tan b&Jka, on binlerce vatandaıı 
Yakacaksız ve geçimsiz bırakma
ğa mahkUnı etmek tehlikesi var. 
Atatürk program - nutkunda bu 
davanın da esasından halledil
ınek zaruretine itaret etmittir. 
Celal Bayar hükümetinin, pro
gram • nutkun bütün direktif
leri gibi, bununla da ehemiyetle 
ıneıgul olduğunu görmekteyiz. 
Şüphesiz en kestirme yol, or

nanlrk bölgelerimizin muayyen 
ıoktalarında kesif ve rasyonel 
tletmelere başlamaktan, ve dev-
~et eliyle baılamaktan ibarettir, 
Bu itletmeler, davayı üç cihet
ten birden halledecektir: 
1- Ormanlar tahribden kur-

(Soau 8 iaci aaylada) 

hariciye katibi umumisi büyiik elçi Numan Menemencioğlu, birçok ge-

neraUer ve hariciye erkanı nazarı dikkati celbetmekte idi. (a.a.) Basvekilimiz 
Müzakerelerin mevzuu nedir? 

Paris., 11 (a. a.) - Havas ajansı Antakya'dan bildiriyor: 
Türk erkanı harbiye heyeti yann Antakya'ya varacak ve 

orada fransız heyeti ile buluşacaktır. Görüşmeler, 29. 5. 937 
CeneYre nnıalıedc i mucibince Sancamn tamamiyeti mülki
yesini garanti eden fransız - türk muahedesinin tatbiliiatını 
__ _.._--11ven erkanı harbiye _..ba§lllwtaa una ıJea • =-m tes-
bit etmeyi istilidat eylemei(te dir. 

Heyet azaaından bazıları iatcuyonJa kendilerini teıyi 
edenler arasında 

Hatayda tahrikler! 
Türklerin seçim bürolarına 
müracaatları reddediliyor 
Vali ile kumandan 
tedbirlerin tatbikini 

Kole 
teftiş 

ah nan 
ettiler 

Antakya valia 
B. AhdUTTalu»an M eWc 

İskenderun, 11 a.a. - Anadolu ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: İkin
ci defa olarak açılan Yenişehir tescil 
bürosu çalışmalarını bitirmiştir. 

23 türkün müracaatı büro tarafından 
ellerinde kafi vesika bulunmadığı be
hanesiyle reddedilmiştir. 

Pazartesi günü bir etitürk, usbeci· 
lerin tecavüzüne uğramıştır. Bu müte
caviz tevkif edilmittir. 

Kayıd bii.roları faaliyete 
ba~ladılar 

Antakya, ıı a.a. _ Anadolu ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor: 

Bütün kayıt büroları tekrar faaliyet
lerine başlamışlardır. 

Delege kumandan Kole ile Vali B. 
Abdurrahman Melek evelki gün nahi· 
yeleri dolaşarak asayiş ve kayıt ser
bestliği için alman tedbirlerin tatbiki
ni teftiş etmişlerdir. 

Bağdadiye köyünde canavarca 
öldürülen Beyzade Ahmedle anası • 
nnı katlinden suçlu olarak bir çok 
tevkifler yapıhmı ve bir çok kimle • 

(..So.aıı 8_. i15i 111x.f adı) 

istanbulda 
latanbul, 11 L L - Bqvekil B. 

Celal Bayar, bugün saat 11,38 de 
Haydarpqa'ya muvasalat etmi!, 

1 l&tanbur da bulunan Hariciye ve • 
D.lbiJİJ'9 Veldlle17le .Reüicam-
11..._ -mı 11&tiW ,,.~ 
Vali, komutanlar, Emniyet Direk
törü, mali ve iktıaadi müesseseler 
müdürleri tarafından karıılanmıı 
ve Acar motörü ile Dolmabah-
çe aarayına gibnittir. 

11111111111111111111111111ıııııuuıu1111111ııuıu 

Hamidiye bugün 
İskenderlyede olacak 

Kahire, 11 a.a. - Anadolu A
jansının hususi muhabiri bildiri
yor: Hamidiye yarın öğle üzeri 
lskenderiye'ye varacaktır. Türle 
kolonisi, türk mekteb gemisini 
hararetli bir surette istikbal için 
1ı 1\ zırlanmaktadır. 

Piyango çekildi 
Büyük ikramiyeyi 

32255 No kazandı 
Dün latanbulda çekilen tayyue 

piyangosunda kazanan biletlere aid 
tam listeyi ikinci sayfamızda okuyu
nuz. 

.Avrupada 
şiddetli 
bir zelzele 
Londra, 11 a.a. - Londrada Vest -

'Gronviç rasathanesi saat 11.09 da bir 
zelzele kaydetmiştir. 

Rasathane neşrettiği bir tebliğde, bu 
zelzeleyi "İngiliz adalarında şiddetli 
zelzele .. Merkez üstü rasathaneden 200 
mil uzakta,. diye kaydetmiştir. Sallan
tı, Londranın Yolviç mahallesinde sa
rahaten hissedilmiştir. Tersanenin ö
nünde duran otomobiller mahsus de· 
recede kımıldanmı§lar ve sıralandıkla
rı kaldırıma yaklaşmışlardır. 

1 ıtanbul ra.whane:ci de 
zelzeleyi kaydetti 

İstanbul, 11 a.a. - İstanbul rasatha· 
nesinden bildirilmiştir. 

Dün saat 12 yi 5 dakika 42 saniye ge
çe şiddetli bir zelzele kaydedilmiştir. 

Mcrke% üstünün İıtanbuldan 8700 
(~OJJJI, 8. İacl ... facle). 

CEllEYREDE HATAY KOMiTESİ TOPLANDI 

Hatay seçimi kontrol 
komisyonunun hareketini 
şiddetle protesto ettik 
Bu vah.im mesuliyet Milletler 

Cemiyetine kadar sıçramamalıdlr !ı 
Komisyonun mühleti uzatmaya dair 

olan talebi kabul edilmedi ! 
. . Cenevre, 11 a.a. - Hatay seçimi 
ıtme memur kon.ey komiteai bugün 
Londra'c:lan ve Pari.'ten gelen ingi _ 
liz, franıız ve Türkiye del-ele . . 
d • . ı.·1 1 -· nnın e ıflra-.ı e aveç murahhaunnı re.. 
ialiği altında toplandı ~ Hata ... .ı ._. . k 1 ,, ..... ı 
ııeçım ontro u komisyonu tarafm-
dan vaki bazı taleb ve müt 1 al 
tedkp)[ etti. a e an 

••• 
Cenevre, 11 a. a _ Anad 1 A" • o u Jan· 

sının hususi muhabiri bildi · . 
H 

. . nyor. 
atay ıntıhabatma memur k 

k . . b .. onsey 
omıtesı ugun tekrar toplandı • 

Bu İçtimada Türkiye murah
hk~~ı ~hecmeddin Sadak, Hatayda-

1 mtı abatı kontrol komisyonu. 
nun hareket tarzmı tiddetle tea -
kid . . etmıı ve ınılletler cemiyeti 
otoritesine dayanan bu komisyon 
tarafmdan tutulan yolun Türkiye 
ve Fransa arasında teeaaüae baı-

layan hayırlı cloıtluğu bozacak " 
halkı türkler aleyhine tahrik e. 
decek mahiyette olduğunu ~
liyerek demittir ki : 

' '-Dikkat ediniz ki bu 
vahim mesuliyet Milletler 
Cemiyetine kadar sıçrama

sın!'' 

Eğer Hatay'da bu tahrikat 
yüzünden türk kam dökü
lürse Türkiye cumhuriyeti 
hunun mesulJerini bulmak -
ta hir lahza tereddüt edemev.. 

Komite intihabat mühletinin u
zatılması talebini de tetkik etmiş
tir. Necmeddin Sadak, mühletin 
uzatılmasına hükümetinin ve va
ziyetin vehamcti dolayısiyle, asla 

(Sonu 8. inci sayfada) 
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iş Bankası tenis kordlarında 

Dün, Bqvekilimiz B. Celiıl Bayar'm it Bankası Umum Müdürü iken 

memurlar için yaplll'llllf olduğu tenis kordunun kuruluıunun on ikinci 
yıldönümü kutlannuftır. Yukarıdaki reaimde törende bulunanlardan b• 
pup ._...v~ Diier l•&ı ~e rııimlerilaiz 8. inci 1&7.famızdad: 
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GONON İÇiNDEN 
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Hoş geldiniz! 
Zamanı gelince şahlanan, hakim ve mağrur sesi ovaları bir zafer bo

rusu gibi çınlatan at, sahibinden felaket ve saadet zamanlarında aynl
mıyan vefakar at, zafer destanlarımızın hepsinde binicilerile birlikte yer 
alan at, yurd sınırlarında akıncılarla yanyana kan döken at, hiç şüphe
siz, en ziyade diinyanın en kahraman milletinin çocuklarına yaraşırdı. 

Vatan rüzgarlarile yarışan türk binicisinin ananesini yabancı ülke
lerde de alınlarını ufuklara dikerek ve atlannm yelesini yellere vererek 
yeniden dirilten genç subaylar, artık, anayurda dönmüılerdir. 

Mukaddes ana toprağa ayak bastıkları zaman onlara karşıcı giden
ler, yediden yetmişe kadar, bu kahraman çocukların göz bebeklerinde 
yabancı ülkelerin şeref direğinde dalgalanan al bayrağımızın gölgesini 
gördüler. Ilık Boğaz rüzgarı onların başlarını okşadı; mavi deniz, sev
gilisinin dizlerine sarılan bir yavuklu gibi rıhlımda onlann adını söyledi. 

Ho§ geldiniz kahraman çocuklar, ileri ve hızlı Türkiye'nin yiğit yav
rularını yetiştiren bu toprak da, üzerinde yaşıyanlar kadar sevinç için
de sizi bağrına basmıştır. 

Osmanlı şairleri, bekledikleri muhayyel kahramanların memlekete 
dönüıünü tasavvur ettikleri zaman, onlara şöyle bir mükafat vadinde 
bulunurlardı: 

Koyar, elbet, vatan, bu hasta nine, 
Bir sıcak buıe terli nasiyene. 

Sizi büyütüp yetiştiren ana vatan, hasta bir nine değildir. 
Bu sağ ve dinç ananın sıcak dudaklarını siz ve sizden sonra sizden 

de ileri başarılar gösterecek olanlar daima terli alınlarında duyacaklar
dır. - Nurettin ART AM 

p~ZE~Tı._1E: D~~kü f.ıkramda Erib Maria Remark isminin baıına "Alman mü
verrıhı., denılmıı: bu ıkı kelıme "alman muharriri,. olacaktır. Özür diler, düzeltiriz. 

Bordür nebatları 
Çiçek parterlerinin etrafını çev

relemek için elveriıli bir çok bordür 
nebatları vardır. 

Polyanta ve aarmaıık güllerin 
bilhaN& rül parterlerini çevreleme
de diğerlerine tercihan kullanılabi
leceklerini dün anlatmı§tık. Bordür 
yapılmak için Polyanta güller 40 
aantim ara ile bir sıraya dikilirler. 
Dikildiklerinde kısa (ilk) budama
ya tabi tutulan Polyanta güller ilk 
hamlede bir ç.ok yef'l aürıün verir
ler .. 

Budama uzun yapılacak oluraa 
bu ilk ıürgünler çiçekli olabilirler, 
fakat giillerden böylece muntazam 
tekilli bordür te§kili mümkün ola
maz. 

Kıaa budama te•iriyle Polyanta 
güllerden bir çok, kuvvetli Yetil 
aürpn almır. 

lıt• bu sürgünler kafi boyu aldrk
lan zaman büyük çayır makası ile 
verilecek her hangi bir ıekli almaya 
elveriılidirler. 

Polyanta güllerine verilebilecek 
en müaaid bordür tekli yarım yuvar
lak terittir. 

Polyanta gül bordürü köıeli olarak 
da tekillendirilebilirae de bu takdir
de çiçeklenme vaziyeti muntazam 
olamaz .. 

Çünkü, köıeli budamada muhtelif 
uzunluklar alacak olan dallar ayrı 
zamanlarda ç.içeklenebileceklerin
den toptan. bir güzellik veremezler .. 

Bunun için Polyanta gül bordür
lerini yaran yuvarlak olarak ma
kaalamak icab eder. 

Çiçekler aolduktan aonra Polyan
~a pi bordürünün yarım yuvarlak 
.:,udamaıı tazelenerek yeni çiçeklen
..ııeye hazrrlanmahdır. 

Ordu malüller birliğinin 
loplanhsı 

Ordu MalCıller birliği Ordu evinde 
senelik toplantısını yapmı,tır. Bu top
lantıya İzmir, Bursa, Edirne, Konya, 
Adana, Gaziantep, İstanbul, Üsküdar 
ve merkezden murahhaslar iştirak et
miştir. Kongre birisi nizamnamedeki 
mali hükümlere aid bazı maddeleri ta
dil etmek üzere, Malatya mebusu B: 
Mahmud Nedim Zabcmm reisliğinde 
bir maliye encümeni, ve nizamname 

umumi hükümlerindeki lüzumlu tadil
leri yapmak üzere emekli kurmay yar
bay Maliye vekaleti seferberlik müdü
rü B. lamail Hakkının reialitinde di· 
ğer bir korniıyon kurulrnu,tur. Bu ko
misyon birlik idare heyeti adına ba~-
kan B. Sabri Ansay'ın gösterdiği esas
ları tetkik etmek üzere dün de toplan
mıştır. Kongreye hayırlı kararlar al
masını temenni ederiz. 

Felaketzedelere 
yardım devam ediyor 

Tiirkiye Kızılay Cemiyeti 
Umumi :Merkezinden : 

Yer sarsıntısından felakete uğrayan va
tandaşlarımu:a yardım yapılmak üzere aaa· 
ğıda isim ve adreı;leri yazılı zatlar ve mü
esseseler tarafından hizalarında yazılı pa
ralar veznemize yatırılınııtır. Bu hayır se
ver zatlara ve müesıcselere ıerek cemiye
timiz ve gerek felaketı:edcler adına tc~ek
kürlerimizi sunarız. 

Lira Kr. 
996 96 Düzce Kızılay şubesinden 
31 00 Bafra orta okulundan 
49 00 İnebolu orta okulundan 
14 71 Saray 4 muhtelif okulundan 
18 00 Hopa orta okulundan 
1 44 İmroz Bademli köyü rum özel o

kulundan 
62 00 Burhaniye 6 muhtelif okulundan 
7 32 İımlt Bağı.;ecik nahiyesi merkez 

okulundan 
S 05 Bozcaada kültür iıyarlığmdan 

GS 00 Erzurum Erkek lisesinden 
1250 48 

241101 41 Evelkı listelerden 
242351 89 

ULUS 

750.000 lira 

~arap ve rakı 
fabrikaları kurulacak 
Gümrük ve inhisarlar vekaletince i

ki tarap fabrikası kurmak için 1939 yı
lına geçici taahhüde girişilmesi saUl
hiyeti veren kanun projesi Kamutay 
büdce encümeninden geçerek Kamu
tay ruznamcsine alınmıştır. 

Hükümet, mucib sebebler layihasın
da şunları söylemektedir: 

"Artan istihlaki karşılamak üzere 
lzmirde bir şarap ve Paşab:ı.hçede bir 
rakı fabrikası yaptırılmasına ihtiyaç 
görülmüştür. 

Bu fabrikaların bir senede yaptırıl
ması mümkün görülemediğinden, bu i
şe sarfedileceği tahmin olunan bir bu
çuk milyon liranın yarısı olan 7 50 bin 
lira inhisarlar umum müdürlüğünün 
1938 bückcsine konulmuş ve bakiyesi 
için 1939 mali yılına geçici taahhüde 
girişilmesine zaruret hasıl olmuştur. 

Bu maksadı teminen hazırlanan ka
nun layihası ilişik olarak takdim kı
lınmıştır." 

Teklif edilen madde şudur: 
"Karşılığı 1939 malı yılı inhisarlar 

umum müdürlüğü büdcesine konula
cak tahsisattan temin olunmak üzere 
İzmir ve İstanbulda yaptırılacak şa
rap ve rakı fabrikaları inşaatı için 7 50 
bin liraya kadar 1939 malı yılına geçi
ci taahhüde girişmeğe gümrük ve in
hisarlar vekili mezundur." 

Hae1 Osman bayır1nda 
bulunan cesedin katili 

hududda yakalandı 
İstanbul, 11 (Telefonla) - Evelki 

gün sabah saat sekiz sıralarında Zin
cirlikuyudan Sarıyere doğru giden bir 
kaç kişi Derbent denilen yerde Hacı
osman gazinosu civarında yolun ker.a
rmda 35 yaşlarında ,temiz giyinmiş bfr 
adamın yattığını görmüşlerdir. Biraz 
yaklaşınca adamın ölmüş olduğu anJa
şılmış ve derhal Sarıyer jandarmasına 
maliımat verildiği gibi müddei umumi
lik de haberdar edilmigtir. 

Sarıyer jandarma komutanı vaka 
yerine gl-l• v!I t&Pl!r.lkaQ&. t..lmnıs. 
tır. Cesed muayene edilmiş ve başın-
dan bir kurşunla vurulup öldüğü gö· 
rülmüştür. 

Başının yan tarafından giren kur
şun beynini parçalamıştır. Vakayı ha
ber alan müddeiumumi muavinlerin
den B. Hakkı Şükrü de vaka yerine gi
derek tahkikata el koymuştur. Cese
din bulı.ııduğu ~'er jandarmalar ve ko
rucular tarafınrıan iyice araştırılmışsa 
da silah ve sall'..: bulunamamıştır. Bu 
suretle cesedin b.r cinayet eseri oldu
ğu anlaşılmaktac!ır. Yaranın vaziyeti
ne nazaran vaka !>ir tabanca kurşunu 
ile itknmiştir. Etraftaki otlarda da 
kan bulaşıkları vardır. 

Bu adamın, gezmek bahanesile ora
ya götürül:rek fini bir tecavüz netice
sinde öldürüldüğü tahmin ediliyordu. 
Etraftan birçok kimseler sorgu altı
na alınmıştt. Dün akşam geç vakte ka
dar yapılan tahkikata rağmen cesedin 
hüviyeti anlaşılamamıştı. Sarıyer jan
darma karakolu ve müddei umumilik 
tahkikata devam etmişler ve cesed o
rada bir çok kimselere gösterilmişse 

de kimse tanımamıştır. Orada bir müd
det teşhir edildikten sonra cesed mor 
ga nakledilmiştir . 

Bu esrarengiz cinayetin içyüzü bu
gün aydınlanmıştıı. 

Cesed Beşiktaşta Loşbahçe sokağın
da 25 numarada cıturan Trabltisgarblı 

'RAKAMLARLA TÜRKİYE 
1 

Vilayetlerimiz: Afyon .. 
Rakamlarla Tüııkiye sütunwnuz

da bugün Afyonkarahi&ar vilayeti
ni veriyoruz. Afyonkarahisa.r, Mil
li istiklal tarihimizin en §erefli ha
dir.elerine sahne olmut bir vilayti
mizdir. Orta yaylanın çetin iklim 
ve tabiatinin bütün hususiyetlerini 
ta§ıyan Afyonkarahisarda, ir.tatis
tik rakamları da aynı orjinaliteyi 
gösterir. 

Karahi&ar merkz kazasının nüfu
su, 12.133 erkek, 12.026 kadın ola
rak 24.159 dur. Birbirine müsavi; 
bu kadar yakın rakamlara, diğer 
vilayetlerimizde rastlamak güçtür. 

Afyon vilayetinin 144.199 erkek, 
155.049 kadın olarak 299.249 nüfu
su vardır. Bu nüfusun 49.948 i te· 
hirlerde; 249.300 Ü nahiye ve köy
lerde yaıamaktadır. Vilayetin nü
fus kesafeti, 24 dür. Fakat bu kesa
fet, kazalara göre, büyÜk farklar 
göstererek değiımektedir. Mesela 
merkez kazanın nüfus kesafetinin 
29 olmasına mukabil, Bolvadin 18, 
Dinar 26, Emirdağ 20, Sandıklı 21 
dir. Afyonkarahisar vilayetinin me
sahası, 12660 dır. 

Afyon, en büyük köylrimize sa
hib olan vilayetlerden biridir. Köy
lerin nüfua vasatisi 520 dir. Vilaye
tin be§ kazasının 479 evi vardır. 

Afyon, evliler ve bekarlar nisbet
le:ri bakımlarından, bazı vilayetle
rimiz gibi, büyÜk farklar gösterme
mektedir. Vilayette bekar sayısı; 
81.934 erkek, 68.320 kadın olarak 
150.254 dür. Evli sayısı, 60.371 er
kek, 64.398 kadın olarak 124. 769 
dur. Bu rakamların birbirine nisbe
ti de ıudur: Afyonkauhisarda yüz 
nüfustan 50.2 i bekar, 41.7 i evli, 
7.7 i duldur. 

Vilayet nüfusunun hemen hemen 
yarısına yakla§An büyÜk bir kır.mı, 
yüzde 47.8 i toprak mahsulleriyle 
uğrapnaktadır. Bu sahada geçinen
lerin sayısı 68.878 erkek, 74.305 ka
dın olark 143.183 dür. Sanayi ve 
küçük sanatlarla uğrap.nlar, 9672 
erkek, 1470 kadın olarak 11.142 
dir. 

Askeri hastaneler hasta bakıcı 
hemşireler kanununun ikinci 

maddesi 
Kamutayın son toplantısında müza

.ker,. e,d\\cn_..p)Ler_I ...h.a•••h•n•-1ar ı-ı;n 
yetıştırıleceK hasta bakıcı hemşireıer 

hakkındaki kanun projesinin görüşül
mesi sırasında, umumi heyetçe kabul 
edilen ikinci madde, büdce encümeni 
değil, milli müdafaa encümenine aid 
olan maddedir. Bu şekilde tashih ede
riz. 

Afğan biiyük elçiliği 
Afgan BüyÜk Elçiliğinden : 

13. 6. 1938 tarihinden itibaren Af· 
ganiatan büyük elçiliği yaz mevsimi· 
ni geçirmek üzere, İstanbul, Boğaziçi, 
Baltaliman • Emirgan, Regidpaşa so. 
kağında, 13/15 numaraya nakledecek
tir. 

şoför Mehmed Lütfiye aiddir. Katil 
de Mehmed Lütfinin arkadaşı Ali Rı
zadır. Ali Rıza cinayetten sonra oto
mobil ile İbsalaya kaçmış ve hududa 
yakın bir yerde kaçtığı otomobil yaka
lanırken hudud memurlarından Mu
hiddin adındaki bir genci de öldür
müştür. 

Ali Rıza ölü olarak tutulmuştur. 
İbsala müddei umumisinden gelen 

bir telgrafta Ali Rızanın yanında bir 
de kadın bulundüğu bildirildiği i~in 
bu kadının da tevkifi mahalline bildi-
rilmiştir. _ 

Hadisede bir kadın parmağı oldug~ 
anlaşılmaktadır. Tahkikat devam edı
yor. 

12 - 6. 1238 

Tayyare piyangosu 
dün çekildi 

Büyük ikramiye:yi 3225.5 numaralı 

bilet kazandı keşideye 
bugün devam edilecektir 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Türk Ha. 
va Kurumu piyangosu bugün çekildi. 

45.000 lirayı 32255, 
12.000 .,, 25249 
10.000 " 31926 
3.000 ,., 3734 
1.000 ,, 35424 

37671 

500 lira ka:::.unanlar : 

310 3249 3444 3697 10219 10947 
15616 21522 25575 25883 28582 

200 lira ka:::.mumlar : 

254 820 1018 2753 3492 ~~20 

4487 4670 4894 5596 6269 6731 
10556 11202 11846 12874 13749 14815 
15039 16832 17470 22126 22969 24235 
26948 29292 29989 31829 34093 34510 
37492. 

100 lira ka:::.mıanlnr : 

1452 1499 1650 1796 1980 2631 
4294 5463 6932 6960 7371 7578 
9621 10903 11460 11476 13432 13442 

15156 15388 16207 16232 16996 20285 
21670 22027 22388 23961 24202 24951 
25192 25849 27311 28967 29724 31388 
31500 32006 33699 33712 34907 35642 
37128 38432 39485. 

50 lira kazananlar : 
66 513 663 680 985 1100 

1407. 1649 1867 2454 2615 2706 
3054 3176 3420 28 35 3738 
3810 4144 275 481 516 591 

765 844 938 5009 162 206 
487 677 721 952 980 6299 
894 7092 206 618 8061 300 

9207 274 422 576 877 900 
10168 365 468 503 706 930 

967 11045 125 200 436 549 
585 12081 85 429 818 13097 
174 194 219 403 584 626 ,,., .. 

uı- ... ., .. '"' _.,., 

572 625 628 764 933 15012 
299 675 715 732 740 933 

16146 206 409 520 849 17047 
215 403 533 583 624 920 

18059 313 717 874 19677 696 
815 925 20133 264 342 415 
486 21278 324 618 818 901 

22332 540 834 23074 420 775 
994 24193 362 627 882 25006 
95 534 717 26000 503 27475 

760 865 28105 225 270 298 

310 896 29086 174 296 300 

444 476 484 601 30067 552 

757 31317 553 803 867 885 

984 990 32056 149 886 975 

056 149 886 975 33295 809 
942 34211 316 504 672 35104 
362 682 716 748 972 992 

36239 344 427 834 37014 441 
494 538 646 798 840 847 

38085 88 235 520 628 671 
770 879 39460 560 700 793 
838 845 918 997. 

30 lir<ı 1m:::.ancmlar : 

20 21 46 181 375 425 
558 606 646 884 906 971 

1222 458 520 610 935 2105 
207 342 448 3024 036 256 
302 336 364 480 494 986 
998 4059 127 194 308 831 

5113 305 549 691 790 8v3 
860 865 6038 076 154 533 

755 912 7059 090 158 169 
184 517 808 940 8060 087 
094 156 239 512 641 923 

9082 178 317 10050 320 422 
482 620 877 11363 583 608 
648 688 866 911 12154 517 
543 617 657 681 744 841 
857 924 933 13033 042 231 
385 421 449 593 932 14005 
331 819 903 15149 198 323 
599 841 850 915 16189 235 
498 670 728 776 944 17086 
173 231 298 320 529 579 
745 845 869 994 998 18038 
064 426 800 895 19153 283 
319 471 560 720 747 816 
895 907 982 20027 333 764 

21040 114 672 851 960 22107 
227 243 311 692 813 23780 
291 24321 380 455 471 719 
845 25036 151 152 345 504 
531 592 848 950 26015 057 
075 135 147 309 517 550 
564 618 668 684 784 989 

27134 152 222 239 370 377~ 
578 608 617 771 890 971 

28303 479 600 674 747 752 
873 931 29201 319 350 397 
402 478 643 679 30124 141 
268 412 561 670 691 709 
711 31147 238 351 432 611 
628 911 980 32070 236 277 
506 628 655 934 961 33179 
342 364 484 701 738 34007 
228 345 360 506 686 777 
793 35Ô81 116 173 189 207 
207 680 891 952 36018 028 
091 319 345 488 585 789 
802 37043 345 414 757 766 
919 956 38223 455 623 660 

39003 028 157 161 415 712 
39817 

Giresunda yeni bir ok••;3" ş. · 
Giresun, 11 a.a. - K,.i'•••••W' 

rınm bir örnek okulu ~ 
R~ e~NA.. l9~li illh.ak• 
tebliler ile binlerce halkın ve m. 
askeri erkanın ve memurinin önünde 
çok parlak bir surette yapıldı. Şehir 
bandosunun çaldığı i.tlklal marşın.. 
dan sonra vali çok heyecanlı bir hita
bede bulundu ve bu güzel eserin te
meline ilk harcı koydu. 

Zonguldakhlann Kuıehir 

felaketzedelerine yardımı 
Zonguldak, 11 a.a. - Kırşehir ve 

havalisinde yer deprenmesinden fela
kete uğrayan yµrddaşlarmuza yardmı 
olmak üzere Zonguldak vilayet mer· 
kezinde toplanan 13 bin lira ku:ılay 

genel merkezine gönderilmiştir. Bun· 
dan başka Ereğli kazasında 3380 lira 
Safranbolu da 2600 lira, BartılWa 703 
lira ve Devrek'te 164 lira toplanmıt

tır. Halkımızın alaka ve yardımı de
vam etmektedir. 

ÇAG 1 RI 
X Nafıa encümeni yann saat onda 

toplanacaktır. 

X Gümrük ve İnhisarlar encümeni 
yann saat onda toplanacaktır. 

X Maliye encümeni yarın saat 10 da 
toplanacaktır. 

Bu budama da ancak çiçekleri bir 
kıamı aapla birlikte keamek demek
tir ki büyük çim makaılariyle yapı
labilir. Çünkü Polyanta gülleri dal 
uçlarından çiçeklenirler. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 
X Dahiliye encümeni yann umumi 

heyetten sonra toplanacaktır. 

Solmut çiçeklerin böylece tohu
ma geçmeden keailip atdmuı Pol
yanta güllerini yeniden çiçeklenme
ye aevkeder ki bu it yaz boyunca 
3 • 4 defa tekrar edilebilir. 

Sarmaıık güllerle yapılacak bor
dürlere gelince: 

Bunun için bir takım kalın tel 
veya ince demir çubuklarm yardı· 
mma müracaat etmek İcab eder. 
Şöyle ki: 

Sarmaırk güllerle bordürlenecek 
parterin etrafına güller en az birer 
metre ara ile dikilirler .• 

Bundan sonra tabii ahvalde dal
lan yere sürünerek dağınık ve gay
ri muntazam bir ıekilde büyümeıi 
lazrmgelen aarmaıık güllere gitme
lerini iatediğimiz yolu göatermek ve 
almalarmı iıtediğimiz aaymz ııüzel 
tekillerden her hanııi birisini vere· 
bilmek için htl veya demir çubuk
lardan diplerine iakeletler kurmak 
ica b eder. 

Bundan sonra sarmaıık gül dalla
rmın büyüdükce bu ir.kdetlere mun· 
tazaman bağlanacağını anlatmak 
fazla olur. 

Böylece aarmaşık güllerinden ya
;>ılan kırlentler bahçeye en güzel 
çerçeve olabilirler .•• - ULUÇAM 

Göçebelik! 
Madrid düşmedi ama, hükümetçi 

lspanya'nın merkezi Barselon'da 
gibidir,· birçok teşkilat oraya ta
~mmıştır. 

Yıllarca önce Pekinden Nankine 
taşınmıı olan Çin merkezi, bu §eh. 
rin düşman eline düımesi üzerine 
oradan da Hankeo'ya göç etmişti. 
Son gelen telgraflar, Çin merkezi
nin Hankeodan da kaldırılıp ora
dan 475 mil uzakta Seçeon'a götü. 
rüleceğini bildiriyor. 

Son zamanların kanlı hldiseleri, 
asırlardan beri ıehirlere yerleşmiş 

olan milletleri, galiba, yeniden gö
çebelik devrine götürüyor. Bundan 
sonra birbirlerine çarpı~an blJkü
metlerin kamyonlar, vagonlar ve o. 
tobüslerde çalı~t11ılarıa1 görüruk 
~aşmamalıyız. 

''Tarib bir tekerriJrdlJr,, derler 
doğru ama, bari İIJ.Na oğulları bu 
tarihi tersine doğru tekrar ettirme
seler! - T. 1. 

Ga:::.ctRlerdeJ.·i re.'fimlt?r ! 

Gazetelerimize yazı yazan ve 
yazdıldan yazılan AYrUpa ve Ameri· 
ka mecmualanaclan aldddan naim-

lerle de ıüıliyenler, zaman zaman 
iıin yakııbnnaca tarafına kaçarlar .. 
Böyle yapanlar, okuyucu denilen 
vatandaıın zaman zaman çok dikkat
li bir münekkid keıildiğini unutan
lardır. 

Bir okuyucum, 9 haziran tarihin
de çıkan iki İstanbul gazetesinden 
keıtiği iki yazı ile iki resmi, aıağıda· 
ki mektupla bana gönderiyor : 

"Azizim T. J., 
Size iki kupür gönderiyorum. 

Bunlardan ikisi de lstanbulda 9 hazi. 
ran tarihinde çıkan ( .••• ) gazetesi 
ile ( .. •• ) gazeteıinde çılmıı~tır. 
Resimlerin aynı olduğunu görüyor
aunuz. Aym yerden kopya edilen bu 
resim, ( .••• ) gazetcıine göre lrur
ıuna dizilmesi unutulan kadın casus 
Marie Ducat'dır. ( .••• ) gazetesine 
göre ise Fransız sahnesinin en güzel 
ve zenıin yıldm olup timarhaneden 
adliye DıUll1na mektup ıönderen 

Gerrnen Sornbray'dır, Acaba hangi
sine inanmalı? Ben, her ikisine de 
inanmak taraftarı değilim. Fakat 
resimler muz gibi midir ki meslek
datlannız, ne niyetine isterlerse o 
niyete koyuyorlar? •• .'' 

Okuyucumun mektubuna hiç bir 
iey kabnıyorum. 

11.-i sem ti alt iist l'nım hah11r ! 

Bir takım haberleri yanlı§ yazma
mıza dünyanın uzak yerlerine dair O· 

lan coğrafya bilgimizin eksikliği se
beb olur. Fakat insanın kendi otur· 
duğu ıehirde hangi aemtin ne taraf
ta bulunduğunu bilmemesi affedilir 
kabahatlerden değildir. 

lstanbul gazetelerinden bir tane
sinde §Öyle bir batlık gördüm: "Dol
mabahçeden Gümüııuyuna inen 
yol." 

itte - bir bPI'. ki latallbul ...... 

rinin iki aemtini alt üst etmiıtir. 

Giizliik lu.rsızı 1 

tSılmem ne kadar, hapishanede 
yattıktan sonra aerbeıt bırakılan bir 
ıabıkah, serbeıt hayatının ikinci gü
nü bir gözlük çalmıı ve yeniden 9 a,> 
hapis cezası yemiıtir. 

Bir hıraızın vaziyetindeki maha
retini göstermek için cıkiden "göz
den ıürm"'yi çalar'' derlerdi. 

Bu aabıkalı hıraız da ıimdiki ıür
meler, gözlere rimel vaııtaıiyle tes
bit edildiği için olacak, ıümıe çala -
mamıı; fakat gözlük çalnuı. Gene 
hüneri hünerdir. 

Fakat gözlük takanlardan bir kıs
mının da dalgm adamlar olduğu
nu hesab 'Mmek laznn gelmez mi? 
Vı1ri.-lnr r 

Heaab cuıyorlar: Bir fransız 
ıinenML yıldızının Pariste bir ay
lık maarafı 650-700 lira tuttuğu 
halde bir amerikan yıldızının Ho
livud'da gene bir aylık masrafı 3200 -
3500 tutmakta imiı. 

Demek ki yer yüzündeki yıldız
lar da gök yüzündekiler gibi ayrı 
ayn hükümlere tabi. Burç deiiıti
rince maar.aflan ve bayatları da 
deiifi)'or. 

X Milli M Udafaa encümeni yarın sa
at 9 da toplanacaktır. 

Diin bazı yerlerde yağış oldu 
Dün şehrimizde hava sabahleyin 

açık, sonralrı çok bulutlu geçmiştir. 

Rüzgar şimali ıarkiden saniyede en 
çok 7 metre kadar hızla esmiştir. En 
düşük ısı 12, en yüksek ısı da 24 dere· 
ceye kadar çıkmıştır. 

Yurdda Karadenizin ve orta Ana
dolunun şark taraflarında hava çok 
bulutlu ve mevzii yağışlı, Egede açık 
diğer bölgelerde bulutludur. 

24 saat içinde Karadenizin şark kö -
şesile orta Anadoludaki mevzii ya· 
ğışların metre murabbaına bıraktıkla. 
rr su mikdarı Orduda 15, Termede 7, 
Samsunda 3, Ankarada 2, Ilgın ve Af· 
yonkarahisarda birer kilogramdır. 

Yurdda en düşük ısılar, Çorumda 9, 
Erzurumda 7, Karsta 5 derecedir. 

En yüksek ısılar da Edirnede 26. 
Antalyada 27, İzmir ve Adanada 30, 
Di bakırda 33 
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[::::::~:·i··ş······i··c··M··ı·L··········ı ........................................ DÜNYA HABERLERİ 
Sovyetler ve Çin 

Uzak Şarktaki ukeri harekat, 
.ıapoaya'yı, hedefine varmabızuı, 
t~ricen Çinin içerlerine doğru çeık
lllek gibi neticeye dofru götürür. 
ken, siyui vaziyet de Çin ile Sov
)etler araamda gittikçe daha yakın 
bıünu.eıbetlerin teeiüne doğru )'Ü· 
riimektedir. Japonya, Şanghaydan 
IOnra Nankini, aonra da Suçov'u al
dı_ Fakat bugÜn her zamandan zi. 
1ade nihai hedefinden uzakta bu
h.nuyor. Sahildeki limanlarmm bi
ter birer ifgal edilmeleri üzerine, 
Avrupa ve Amerikanın yardonm
dan ümidini kesmeğe bqlayan Çin 
iııe, Japonyanm bu tazyiki altmda 
ltenıdiaini Sovyetlerin kucağına at
llnaktada. 

Büyük harbden sonra Uzak Şark
lıa Çinin; müttefik doM olarak yü
tiyeceii yabud da düpnan olarak 
Jt.rıu.abileceii üç ebeıniyetli an
._. v&rdı: 

1 - Gaibi Avrupa devletleri ve 

~ 
2-Japonya, 
3 - Sa.yet Ru.ya. 
Çin'clelci Komintanc hareketi. Sov

~ Ru.,.anm yardaniyle bqlaml§-
t.-. 

K.omüniat fikideriyle bnfık o-
1-n bu milli hareket 1926 senesi ya-
2:ında Kanton'dan batlayıp ıimale 
doğru ilerliyerek önce Konkov'cla, 
'°'1ra ela Nankin'de birer inkila.b hü
ltümeti kurduktan aonra Şanghay İ§
tal edilir edilmez yeni bir aa.fhaY'l 
tinniJti. Hareketin lideri olan Çan
kay!"'k, bu zamana kadar kendUine 
)'a.rdnn eden Ruayaya k&J'fı vaziyet 
llldı. Sovyetleırle aiyaai münuebet
lerini keıti ve Çindeki komüniatli
iin taafiyeai için uzun bir mücade
leye girİfli. Çankaytek'in bu hare
keti üzerine Komintang adı verilen 
lturtulut hareketinin va.sfı büabütiin 
t-.barüz etti: Hareket komüni8t de
lil milli idi. Çankayfdü bundan 
~a metıul eden meaele, Çinde 
ltomüm.tlere ka1"fı giritilen müca
deledir. Bu sırada Çin, harici ai. 
1aaetiai birinci c&.eced• prbi Av
""-a•a ikinci deucede ele Japon-
-- " , K - ·-·~....._ )'aya iatiDacl ett--...Oftlllll!tl--
ile müc•..W• ç.nb.neki çok met
... eıtmekle beraber, bunun tama· 

Fransada 

Radikal sosyallstlerln 
kükOmefe itimadı 

Paris, 11 a.a. - Parlamentonun Ma
liye encümeni sıfıra ve aoayalistlerle 
komünistlerin 16 müstenkif reyine 
kaı"fı 24 rey ile radikal - aotıyalistlerin 
hlikümete itimad beyan eden takririni 
kabul etmittir. 

Takrir mucibince aşağıdaki huıuaat 
hakkında hükümete itimad edilmekte
dir: 

1.- Memur maaşlarının ıslahı, 
2.- İhtiyar itçilere tekaüd maa\lı 

bağlanması, 

3.- Aile tahsi•atınm ziraatçilere de 
teşmili, · 

4.- Zirai felaketlere yardım. 
Daladiye, bu ıslahatın 10 milyar 

franga baliğ olacağını beyan etmiştir. 
Başvekil encümen azasına hitab ede
rek demiştir ki: 
"- Gözlerini bize çevirmiş olan Av

rupaya bir demagoji nümunesi olursa
nız, size karşı bir müttefik ve dost sı
fatiyle hareket edeceğime söz vere
mem. 

Bizim her feyden evel kuvvetli bir 
orduya ve sağlam bir maliyeye ihtiya- , 
cımız vardır. Avrupanın halihazırda
ki vaziyetini unutmamanız lazımdır • .'' 

Birleşik Amerikoda bir 
casusluk meselesi 

Nevyork, 11 a .a. - Müddei umumi 
Hardi, cnualuk işi meydana çıkar çık
maz Amerikadan kaçmış olan Dr. Gri
b\'i tekrar Amerikaya avdete mecbur 
kılacağını söylemiştir. 

Müddeiumumi, Amerika tabiiyetine 
geçmit olan Dr. Gri~l'i~ am!rikan 
mahkemelerine celbedılebıleceiıni, e
ğer gelmezse Amerikadaki _bütün ~1-
larının müsadere olunacagını tasrıh 
eylemi9tir. 

weıı tAsfiyesine muvaffak olmadı. 
• -..en. Hopey, n unan gı111 G.J'_.. 1 n. k L~ naydud 
._ • • 'r.._i • ...._. .at.da ~cu ıuı-~ızı 
kaldı. Japonya 93'1' lllllilıiilıiıMr.iftiıNııii,,;.+-.c yaQJ-ncb 
de Mançuryanm i.tiliama bqladı- Miami, 11 a. a. - Uzun b1r istintak
tı Sll"alarda Çankanek de komü- tan sonra Mak Kall, küçük Kaş'ı beşik
ı.ietlerJe mücadele halinde idi. Ja- te yatarken çalındığını ve bağırmasına 
Ponyanm ba tecavüzü, kal'fısında mani olmak için ağzına bir tıkaç koy -
enelce komünistleri ve Sovyet Rua- duktan sonra evine götürdüğünü itiraf 
>'•yı gücendirmit olan Çankanek etmiştir. Eve geldiği azman çocuğun 
lanuncu iatinadgah olan garbi Av- öldüğünü görmüş ve küçük cesedi ci
r,a.,_ devletlerine ve Amerikaya vardaki çalılıkların arasına bırakmıı -
döııdü. Avrupa devletlerinin Millet- tır. Cesedin sonra burada bulundufu 
)_. Cemiyeti marifetiyle yapacak- malumdur. 
1-n yardımın arkası gelmedi. Ame-
~kadan ümicl edilen yardım da gel- Mak Kail, şeriki olmadığını iddia 
bıeyince, Çankayşek, Sov,.etlerle etmektedir. 
-nlapnak çarelerini aramaya bq-
ladı. Bu sıralardadır ki ikinci Japon 
taarruzu batlamqtır. Bu ikinci ta
-.,.,.z üzerine Sovyetlerle Çin ara
llnda bir aaldırmazlık paktı imza-
1-nmııtır. 

Bundan aonra da Japon tazyiki 
~ıkça ve garbi Avrupa devletle
~yle Amerikadan gelebilecek yar
dnn kapılan kapandıkça, Çin Sov
)etlere doğru yaklapnaktadır. Bu 
1aldatınanm bir neticesi fU olmut
tUr ki, dahili Çinde komüniatl~le 
Çankay,ek arasındaki uzun ~.UC:-· 
dele nihayetlenmi,tir. Komünial 
Çin orduları komüni.tliği reımıen 
t.rketmmnelde beraber, milliyetperver 
Çankaytekin kumandası altına gir: 
llıiflerdir. Yani 1926 aeneaindenberi 
ilk defa olarak Çinde milli birlik 
t.ımin ec:lilmit oluyor. 

Sovyet Ruayaıım da Çine çok 
ltuvvetli yardımlarda bulunduğu ar
tık açık bir aırdır. Sovyetlerin nüfu
~ altmda bulunan dıt Mon&"olia
'e.nıela talim ve terbiye cören uker
ı_. Çine aevkedilmektec:lir. Sovyet
ler bundan batka para vermek, tay-
1-re, harb malzemeai ve aakeri mü
t.ha.uıalar cöndermek suretiyle de 
Çine yardım etmektedirler. Ea.aaen 
'-hillerinin Japonya tarafından İf· 
r-linden aonra Çin, ancak arkasm
ct.ki Sovyetlerden yardım ıörebilir. 

Bu Sovyet yardımı Çini nereye 
tötürecektir? Bu, belki de dünya
ll11ı en münakatalı meaeleıidir. 

Sovyetlerin her hareketinde ko
~niatliiin yayılma•• cibi makaad 
tiiden bir zümre, Çini bugÜnden ar. 
tık komüniat telakki ebneie baıla
~ıttır. Bazdan İM, Çinden aonra aı-
1'-.ııın kendilerine celeceğini bilen 
SoYyetlerin bu yardmunda bir nefia 
~\&daf aasmdan batka bir gaye gör
~iiyorlar. Hakikat fU olsa gerektir 
lci, bu yardnnm Çini nereye götüre
C:eiini Sovyet Ruıya da bugün bil
bıiYor. Bu, hadiaelerin alacaiı cere
,.._ bağlıdır. Fakat Sc>Yyetler ba 
~ımı verirken Çin de bunu ka
~ ed rk•, ıüpheaiz ilk dütünce, 

J 

Frankocuların 

ilerleyiıleri 
Salamnka, 11 a.a. - Franko karar

gahının resmi tebliğı: Teruel cephe· 
sinde ileri yürüyüşümüz devam et· 
mektedir. Kıtaatımız Koatur ve Laba
ron ile Poleta dağlarını ve Foya köyü· 
ne hakim tepeleri zaptetmi§tir. Luae
na'nın 8 kilometre garbında Kaetel
lon • Albentoza yolunu kestik. !>üt· 
man burada 190 ı ölü ve 542 ai esir ol -
mak üzere 700 kiJi kaybetmiftir. 

Katalonya cepheainde Tremp mın
takasında Ortoneda ve Klaverol şe
hirlerini zaptettik. 

Pirene cephesinde ileri yürüyütü
müz devam ediyor. Gisten ve Sanju
an'ı işgal ettik. 

Kordoba cephesinde düıman Pena
yora civarında mevzilerimize hücilm 
etmişse de ağır zayiatla püakürtill
müştür. Düşmanın yedi tayyaresini 
düşürdük. 

*** 
Saragos, 11 a.a. - Franko krtaları 

Albocacer'e girmişlerdir. 

nın kurulmasına mani olmaktır. Bu, 
Çini iıtikli.lden mahrum edeceği ıi
bi Sovyetler için de çok tehlikeli 
bi~ vaziyet meydana getirir. Binaen
aleyh Çinin kurtanlması ilk hedef
tir. itte Sovyet - Çin yakmhğnun 
bugün için manası budur. 

Fakat hadiselerin garip tecelliıai
dir ki, Çini Sovyetlerden ayırarak 
kendi iradesine tabi kılmak, aonra 
Sovyetlere kaJ'fı yürümek, ve niha
yet Uzak Şarktaki Avrupa ve Ame. 
rika aermayeaini tasfiye etmek için 
tetebbüse girifen Japonya, bu ka
dar kan döktükten aonra Uzak 
Şarktaki vaziyete, buna tamamiyle 
makU. bir cere:yan vermİf bulunu,_. 

Çekoslovak hükümeti 

Südetlerle müzakereleri 
genişletmeği kabu letti 
Bohemyada Ja bir hadise oldu, almanı 

gazeteleri çeklere küfür etmeğe başladılar 

SüJet parti•i rein Henlayn'in •on re•imlerinden biri 
Prag, 11 a. a. - Prağ hükümcti, ha- lığını müşahede eylediğini gazetesin. 

zırlıyacağı milliyetler statüaüne südet de bildirmektedir. 
mebualarından Kundt tarafından Hod- Çekoslovakytidaki komünistler 
za'ya verilen ve südet parti&inin talcb • Berlin, 11 a.a. _ Havas ajansının 
krinı ihtiva eden 8 haziran tarihli muh- muliabiri bildiriyor: Gazetelerin bü
tırayı ilave etmek ıuretiyle Henlayn yük bir kısmı Çekoslovakya'da yapı
partiai ile giri§tiği miUakerelerin esa • lan komünist propagandasının üç bu
smı gcnişletmeği kabul etmiştir. çuk milyon südetin akibetini tehlike-

Salihiyettar mahfiller, hükümetin ye koyduğunu kaydetmektedirler. 
muhtıra eauına dayanarak müzakerele Berliner Börıenzaytung, Çek hükü
re devam etmeii kabul eane.i bu muh - metinin komünistleri açıkça teıvik 
tıranm her nokt:umı kabul ettiii ıek • ettiiini yazmaktadır. 
linde anlqdm.un•ı !han 1ıeldiiini 
aöylemektedirler. lngilıerenin aakeri at(Jfesi 

Diğer taraftan südet partiai verdiği Londra, 11 a.a. - Binbqı Sutten-
muhtıranın muhteviyatında değişiklik Gratt, ingiliz askeri ataşesine normal 
yapılabileceğini beyan etmektedir. E - serviste ya:dı~. etm~k ~zere aske:i 
aaaen musakereler1n hedefi iki noktai ata§e muavmhgı vazıfesıyle Pr~ a 

ııu~~ ·~· 8m° iiiillitille- Röyter ajanımm .zannettiğine ea-
rinde büyük bir tesir bırakmıftır. Hüldl re binba§ı, hükümetine bildirmek ü
metin u.zlqtıncı bir zihniyetle hareket zere, cereyan edebil.ecek bütün hadi
etme6i onu fena niyetle ittiham ederek seter hakkında tahkıkatta bulunacak
kargaıalık çıkarmak isteyen müfritleri tır. 

şatırtmııtır. Fransanın ~ekoslovak meselesi 
Muhtıra ve statü hakkında şimdiye karşısındaki vaziyeti 

kadar hiç bir şey söylenmemektedir. İ
yi bir membadan alınan maltımata göre 
Henlayn partisinin muhtırası birkaç ka
nun ltyihaaı ihtiva eden daha uzun bir 
vesikanın bir nevi milnderecat cetveli 
mahiyetindedir. Muhtıra Karlovivari 
kongre&inin sekiz noktaaile Kundt'un 
10n nutkunda zikredilen 14 pratik nok
taya istinad etmektedir. Muhtıra hak· 
kındaki müzakerelere gelecek çarşam
ba günü •baılanacaktır. 

Bohemyada bir hôdile oldu 

Prağ, 11 a. a. - Varuldorf'da §İ • 
malt Bohemyanın ıildetlerle meakun 
kısmında Henlaynist muhafız kıtaları

na mensup 50 kiti hususi bir evde top -
lanmak iatemiıterdir. Ev aahibi evle -
rinde ıiyut toplantılar yapılmuını 

istemediğinden Henlayniatleri evden 
çıkmağa davet etmiftir. 

Bunlar bqka yere &itmek iıteme -
diklerinden ev aahibi jandarmaları ça • 
ğınmıtır. Hldiıe mahalline gelen 50 
kadar jandarma budan ,aopa ve ruvel
ver tqıyan henlayniıtleri bin milfki -
latla evden çıkarmııtır. Birkaç kiti tev
kif edilmiftir. Bu tevlrifatı protesto et
me.le için Kuhner firmam amelesinden 
bir lmmı grev ilin etmiıtir. tıçiler, ma
hkemenin önünde nilmayif yapnııtlar
dır. 

Alman ıUdet partisi tarafından veri
len bir emir üzerine birçok ticarethane 
lerle mağazalar bugün kapalı kalmı§ -
tardır. 

Çeklere küfür 
Berlin, 1 ı La. - Alman gazetele

ri, Çekler aleyhinde, harb eıuıaamda 
dütman aleyhinde kullanrlmam•f de
recede tiddetli bir liun kullanarak 
hücum etmektedir. 
Börıen Zeitunc guetesi, .. İtham

lar,, baıhğı altında netrettiii bir ma. 
kalede ezcümle diyor ki: 
İnce bir medeniyet verniiinin al

tında, barbar, iptidai Çekin, inaandan 
apfı denilebilecek çekin hakiki yü
zü meydana çıkmııtır. Bu ithamı, bü
tün alman milleti yapmaktadır. 

ÇekotJlovak hududunda 
Londra, 11 a.a. - Deyli Ekspreı 

gazetesinin Prag muhabiri, bududda 
polonyalılar, almanlar ve macarlar ta
rafından tahtidat yaprldıfma dair 
Praı'da bir takım haberlerin yeniden 
pyi olmuı Userine budud clvarmda 

~tlb.itau.. n bs& ·~~.-. ....... 

Prag, 11 a.a. - Çekoslovakyanın 
Paris orta elçisi Ozuski dün öğleden 
sonra Prag'a gelmiştir. 
Alınan haberlere göre, Ozuski Fran 

sanın İspanya ve orta Avrupa mese
lelerindeki hareket tarzını ve Çekoslo
vakya hükümetine tavsiyelerini bildi
recek ve Prag hükümetinin de südet 
almanlarının istekleri kartısındaki fi. 
fikrini öğrenecektir. Parise avdetin
de bunu fransız hükümetine anlata -
caktır. 

Bundan maada üç senelik askerlik 
hizmetinin icabettireceği fazla mas. 
raflarla diğer aıkeri tedbirlerin icab 
ettirdiği masrafların nasıl karşılana
cağı meselesi de tetkik olunacaktır. 

ltaJyan harb gemiJeri MaJtayı 
ziyaret ~decek 

Londra, 11 a. a. - Buraya gelen ha -
b.erlere göre, İtalyan filosuna mensup 
üç büyük zırhlı ve dört destroyer bu 
ayın 21 inde Maltayı ziyaret edecek ve 
üç gün kalacaktır . 

51 se1e enel 

11111~ yelllllda 
bırakılan vapur 

Moskova, 11 a. a. -Anriyet adası 

kutup istasyonunun mildür muavini 
Leonof, adanın şark sahilinde kain bir 
tepede 8 haziranda bakır bir kapalı ku
tu bulmuştur. Bundan 57 sene evel Ja
nct vapuru ile kutba giden amerikan 
heyeti reisi Dölong'un raporu bu ku
tuda çıkmıttır. MaHlm olduğu üzere 
Dölong :Anriyet adasına bir heyet gön
dermit ve bu heyet sahile kadar gide
rek Janet vapurunun takib ettiği yolu 
gösteren veıikayı bu kutuya koyarak 
oraya bırakmıttır. Janet vapuru 12 ha
ziran 1881 de battıktan aonra heyet a
zası buzlar üzerinde çok müşkül bir 
yürüyüf yapmıtlar, Siberya sahilleri
ne kadar gelmi' ve orada ölmüttür. 

Mukanof, üıtüvaneyi siyah bir ka
yanın yarığında bulmuf iıe de U.tüva
nenin kapağından ıu girerek yazıları 
bozduğu için evrakı okuyamamıştr. 

Ballık devletleri 
koni eransında 

Riga. 11 a.a. - Riga'da toplanan 
Baltık devletleri konferanıının açı

Iııında dün bir nutuk söyliyen Le
tonya hariciye nazırı Muntera, dün
yanın bu kıımrnda ıiyaai vaziyetin 
istikrarı umumi aulhun tarainine hiz
met etmit olduğunu söylemittir. 

Hatib, demittir ki : 
" Bundan evvelki konferanslarda 

verdiğimiz kararlan deği§tirmek için 
hiç bir sebeb yoktur zannederim. Çün
kü biz bundan evvel müstakil veh her 
türlü nüfuz ve ideoloji prensiplerinden 
uzak bir siyaset takib etmeğe karar ver -
mİ§tik!' 

Yugoslavya - Almanya 
tklrel muahedesi 

Belgrad, 11 a. a,-Avala ajanaı, Yu
goalavya ile Almanya araaında aktedi
len 4 haziran tarihli ticaret muahede&i 
hakkında yan reMni bir tebliğ nC§ret • 
mcktedir. 

Bu tebliğde iki memleketin hemhu
dad oJmw dcal'et ınüb9deJeleri ilsen 
rinde müaait bir tair ca.tereceli w 
Yugoalavya :ziraat mahaullcrinin mü
aait fiatlarla Almanyaya aatılma

ımda ve alman aanayi mamuıatmın 

da Y ugoalavya taralmdan satın ahn
maaında her iki tarafın menfaattat" 
bulunduğu tasrih edilmektedir. 

Göbels Çekoslovakya üstün
den geçecek 

Prag, 11 a.L - Bu.gün Viyanaya git· 
mek üzere tayyare ile Çekotlovakya'
nm üstünden uçacak olan 'Göbbela'in 
emniyetinin temini hususunda Alman 
ya'nın yaptığı talcb hükümetçe kabul 
edilmiştir. 

Bir müslüman çin heyeti 
Bağdad'da 

Bağdad, 11 a. a. - Tanınmış dört 
pbsiyetten müre.kkeb bir müslüman 
Çin heyeti, b~rada bir hafta kalmııtı. 

Heyet, mılyonlarca müslüman çin
li namına arab aleminin Çin'e sempati
ıini celbetmek üzere resmi mahfillerle 
temas etmiştir. 

M~taksa~ seyahate çıkıyor 
Atına, l 1 a. a. - Başvekil B. Metak

sa.s, Patras, Misolongi ve Agrinion'a bu 
akşam yeni bir tetkik seyahatına çık • 
maktadır. 

! 
........ ~ ......... : ................................. ! 

TURKIYE BASINI .................................................... 
ispanya hôdiseleri 

TAN'da B. Ömer Riza Doğrul yeni
den bütün dünya gazetelerini mqgul 
eden İspanya hadiselerine tahsis ettiği 
fıkrasında muhtelif iddialan tetkik ve 
tahlil ettikten sonra diyor ki: 

"İapanyada küçük bir umumi harp 
devam edegelmekte olduğundan kan
ıddığa aebeb olacak herhangi yeni 
hadise, ortalığa birden bire korku salı
yor ve biitün alakadarlar kanlı bir ma
ceraya sürüklenmekten endite ediyor • 
lar. 

Netekim aon hadiseler de qaiı ya
kan ayni korku ve endite hava.mı bir
denbire yaratnvtbr. 

Fransa ile İtalya arasındaki müza • 
kerelerin bu mesele yüzÜnden kesildi· 
ğini, İngiltere ile İtalya arasındaki an -
laf11'8run aynı mesele yüzünden tatbik 
edilemediğini habrlanak yeni buhran
lar doğması ihtimal kendiliğinden aşi • 
ki.r olur. Bu buhranların nelere sebebi
yet vereceğini ke&tirmek kolay değt1-
lir. Belki bu buhranlar yeni bir harbe 
aebeb olmaz, fakat muhakkak olan bir
teY vana, bu buhranın sinirleri bozaca· 
ğı ve yıpratacağıdrr." 

ISTANBULUN EKSiKLERi 
CUMHURIYET'te B. Abidin Da

ver, lıtanbulun stadyom, paraıüt kule
si, abt poligonu nokaanlannı bahse meT 

zu ederek diyor ki: 
"Çanakkalede de ıiper muharebeleri 

eınasmda, gerek türk, gerekse İngiliz 
piyadeleri arasından seçilen iyi nitancı
larclan iki taraf da çok istifade etnWt· 
)erdi. Bol cepane ile ağaç dallan araaı• 
na gizlenen türk nif8Dcılannm, tam he
defe yaptıı'hrdrklan kurtunlardan İnn 
gilizler çok zarar gönnütlerdir. 

Y ann, bir harb olursa, her tiirk 
genci silaha sarılacaktır. Bu 1rençler ne 
kadar iyi nitancı olurlarsa o kadar fay· 
dalıdır. Fakat nitancıbk, panayır yer• 
lerinde kurulan ahı salatlarmdaki o • 
yuncak tüfeklerin sıhalliz abtlarile Öf· 
renilmez. Harb tüfeklerile poligonlar
da yapılan hakiki atıılarla öj'renilir. 
Onun için lstanbulun bilhaaaa bu ekai • 
ii süratle tamıunlanmalı, f"'ltrin mer • 
kezi yerlerinde, bir iki bme abf polİso
nu açılmalıdır. 

Gençlifin bir atıf poiiso..._ ...ı 
hasretle beklediğini anlaımık için Gala. 
tasaray liseünin bu seneki menn&arm. 
dan Selçuk Koskanm bana yazdtğı lıit-

nroelrt.bu --- lıil~ eder. Gençlik 
arasıncWD abc:dıık he•eNsin çak anlı 
ve atqli bir delil olan ı. nd:twbu C-. 
daktan aonra, lıtanbulıılıa Mit pcı1i9a. 
lan ve pal'afÜt attm. imi • Ün hir an 
~ J'llPliıı..... 51 J ... b .. 

için ha yazıyı yazdan.., 

AVRUPANIN ~ 
SON POSTA' da B. M.hidclin Bir

gen bazı yabancı guetelerin lnsiitenı 
ile yapılan mali an'sıma dola,.Jli)ıle 
yaptddan tefsirlere dair Ya.ılriı llir 
makalede diyor ki: 

" Şu zikrettijimiz iiÇ cletil, bu .....,. 
le etrahnda garb mathuatmda söriilen 
tefsirlerin yanlıt olduj.nu im.ta ki • 
fidir. Türkiyenin bu w-ada yllpbjı bin 
tün anhıtmalann miifterek olan tek hen 
defi fllndan ibarettir: Tıc:aretiai 8'enİfn 
letme, dostluk aal.aams yaJ!Dllk, gaıp 
ile olan temu düğümlerini çoialt. 
mak. Bununla dm, netice itibarile, sulha 
hizmet ettiiine vikıf olan Türkiye, ne 
Rusyanın, ne AJmanyaıun. ne ele lnaiin 
terenin leh veya aleyhinde bir politika 
takib etmek fikir veya maluaclnu cit• 
mez, Almanya ile olan miin..ebetleri • 
mizden hiç bir tikiyetimiz yoktur ki 
buna kart ıtedbir almayı dütiinelim. E· 
vet, AhMnya kültür, ilıı:baad ve 8İyaaet 
Nıkanmclan climmik bir lnırnettir. Fa
kat, Türkiye bilir ki böyle 1lir k .. f'lltle 
doetluk yapnwk, aynı •metle bizzat hir 
dinamik kuvvet o1mrya h.ibdrr. B•. 
siinkü Türkiyec)e böyle dinamik bir 
lıı:avvet olduğuna iddia ebnek halı.la.a 
malik ye bunun e....ı.ini de «Östeırmit 
olduğundan, aynca denildiği tanda 
tedbirler .......... Hh.rn yolrtw." 

Nafia vekili 
Derinceye gitti 

Nafıa. Vekilimiz B . Ali Çetinbya 
beraberınde Vekalet idari müşaviri ve 
devlet demiryolları umum müdürü B. 
Ali Rıza Türel olduğu halde dün ak
şam. 1~.50 treniyle Derinceye hareket 
etmıştır. B. Ali Çetinkaya istasyonda 
Vekalet .ve Devlet demiryolları ileri 
gelenlerı tarafından uğurlanmıptır. 

General Kaytel B~ 
gidiyor 

Budape9te, 11 a.a. - Resmen bildi
rildiğine göre, alman ordusu bqku
ınandanhk dairesi ,efi Gener al Koytel 
macar askeri şeflerinin geçen ıene ma
nevralar cınaıında alman orduauna 
yaptığı ziyareti iaae etmek üzere 14 
haziranda Budapefteye gelecek YC bu
nm ikamet edeceii mıiddet aarflftda 

nuır~ · •s•· 2 
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ULUS 

Tatil devresine girerken: 

Çocuklarımız hangi. 
kitapları okuyorlar? 

-Ankara mcktehlerinde Ulus'un hususi bir anketi -

ı __ R A_D ____ Y_· ~-] 
Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Karışık pli!: 
neşriyatı - 12.50 Pl6.k: Türk musikisi .,e 
halk şarkıları - 13.15 Dahili ve harici ııa· 
herler 

Akşam Neşriyatı: 18•30 Karışık ptiıı 
neşriyatı - 18.50 Çocuklara masal (Masal 
Dede) - 19.15 Türk musikisi ve halk şarkı· 
tarı (Makbule Çakar ve arkada&ları) - Z~ 
Saat ayarı ve arapça neşriyat - 20.15 Turlı 
musikisi ve halk şarkıları (Salahaddin 'l/C 
arkadaşları) - 21.00 Edebi konuşma (Belı· 
çet Kemal Çaflar) - 21.15 Stüdyo salon or· 
kestrası: 1- Giovanni Brusso: Canzonet;a. 
2- Brams: Uncarische Tanze. 3- Rubııı· 
stein: Bal costume. 4- Lindemann: Wolgt' 
klange - 22.00 Ajans haberleri - 22.15 Yıı· 
rınki proeram ve istiklfil marsı. 

lstanhıd : 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Plakla Tür!: 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plakl3 

türk musikisi - 13.30 Muhtelif plak neşrı· 
yatı - 14.00 Son. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plfikla dans 
musikisi - 19.15 Konferans: Prof. Sal~b 
Murat (Radyo dersleri) - 20.00 GrenvıÇ 
rasathanesinden naklen saat ayarı - 20.~ı 
Nihal ve arkadaşları tarafından tilrk musı· 
kisi ve halk şarkıları - 20.45 Hava rapor11 
- 20A3 Ömer Rıza tarafından arabça söY• 
Jev - 21.00 Klasik türk musikisi: Nuri Hıı· 
1i1 ve arkadaşları tarafından - 21.45 o~· 
KESTRA: 1- Moret: Marş. 2- Strauss: TU 
Viyen vals. 3- Azzuni: Melodi. 4- Ayten· 
berg: Am mülbah. 5- Stolz: Marşen der ytı• 
gent. - 22.15 Ajans haberleri - 22.30 Plik• 
la sololar, opera ve operet parçaları - 22.SO 
Son haberler ve ertesi günün procramı ..; 
23.00 Son. 

Avrupa : 
OPJ.rnA VE OPERETLER: 20.00 Mii· 

nih, Ştutgart -20.15 Bükreş - 21.00 Rorıııı 
SENFONİ VE ORKESTRA KONSER· 

LER1: 8.50 Hamburg - 9.45 Doyçlanzeıı• 
der - 10.10 Stokholm - 12.00 BeromiırıS• 
ter -14.40 Hilversum - 18.30 Prag- 20 oO 
Frankfurt, Hamburg - 20.30 Brüksel, pa• 
ris - 21.10 Brün - 22.25 Kopenhag. 

ODA MÜZİCİ: 10.30 Frankfurt - 15.30 
Viyana -16.00 Brüksel - 17.00 Beromüns· 
ter. 

SOLO KONSERLERİ: 8.10 Dansig -
8.15 Kolonya - 8.30 Münih - 9.40 H iJver· 
sum - 10.00 Frankfurt - 10.30 Viyana G 
11.40 Sarbrük - 13.40 Hilversum - 14,3 
Stokholm - 15.30 Sarbrük - 16.10 Paris -

50 17.00 Varşova - 18.30 Strazburg - JS. 
Sarbrük - 20.15 Stokholm - 21.05 Hilver· 
sum - 22.00 Droytvic;. 
NEFESLİ SAZLAR : 6.00 Hamburg .,e 

birçok alman istasyonları - 11.00 Prag ~ 
12.00 Münib - 17.SO Droytviç - 21.1 
Helsingfors - 21.40 Milano. 

8.00 Laypsig - 9.00 Breslav - 9.30 Fraıı· 
kfurt - 10.00 Sarbrük - 11.~0 Doyçlan~; 
zender - 1'2.00 Hilversum - ~5.25 LaypS!• 
- 15.30 Milano - 16.00 Laypsig - 18. 
Monte Seneri - 18.30 Sottens -19.10 Lh · 
sig - 20.50 Sottens - 22.30 Stokholm 
HAFİF MÜZİK: 5.00 Breslav - 6.1. 

Ştutgart - 7.00 Ştutgart - 8.35 Sarbrük -
8.50 Fra1'kfurt.- 9.!5_,Harııbur•-.C...,§..ll'JY 
10.25 Doyc;landbender - 10.45 Ştutgart -
12.00 Frankfurt , Viyana, Praı: - 14.00 
Frankfurt, Kolonya, Viyana - 14.05 LaYP" 
sig - 14.30 Ştutgart - ıs.20 Kolonya ..; 
15.30 Damıig - 16.00 Brcslav, Frankfurt
Ştutgart - 18.00 Bertin - 19.10 Doyçland• 
zender - 19.25 Berlln - 19.30 Breslav ..; 
20.00 Viyana - 20.30 Kopcnhag, Tuluz ..; 
22.10 Hllverıum - 22.30 Bcrlin - 24.00 
Hamburg. 

HALK M0Ztöt: s.10 Breslav - s.30 
Lyipsig-10.30 Münib- 15.30 Hamburg-
17.30 Doyçlandzender - 18.20 Varşova ..; 
18.50 Hamburg - 19.10 Münib - 20.15 Ri· 
ga. 

DANS MÜZİCİ: 19.00 Ştutgart - 19.10 
Frankfurt - 20.00 Doyçlandzcnder - 22.40 
Königsbcrg. 

rafyamı kuvvetlendirdim. 
- Çalı kuşu, fakat bilmem nedcll 

seviyorum. .· 
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Buzlu su 
Karla ekmek yemeyi bizim rahmetli 

Nasrettin Hocanın icad ettiğinden hiç 
kimse şüphe etmez ama, yazın suyun 
içine kar yahud buz katarak i9Rleği ilk 
defa kimin akıl ettiği hakkında tarihçi
ler araaında ihtilaf vardır. Kimisi bu 
Önemli icadın büyük lskenderin derin 
düşüncesinden çıkbğıru söyler ve o 
töhretli komutanın Hindistanı almak 
Üzere Anadoludan geçerken, dönüşü
nün yaz mevsimine rastlıyacağıru be· 
aab ederek, Anadoluda kuyular kazdır· 
tıp içerilerini karla doldurttuktan son· 
ra Üzerlerini samanla kapattırmıı oldu· 
iunu, buzlu limonata içiyormuı gibi, 
keyifle anlatır •.• Kimisi de kışın bedava 
Yağan karlan yer altında sakhyarak ya
zın parayla satmak sermayesiz, hem de 
çok kazançlı, bir İş olduğuna bakarak 
böyle bir işin ancak eski lsrail oğulla· 
tının aklına gelebileccğfoe hükmeder 
'Ve buna Tevratı şahid tutarak Süley· 
inan peygamberin bağ bozumu mevsi
minde kann pek hoş bir ıerinlik verdi· 
ğini orada yazdığını söyler. 

Tarihçi olmıyanlar için bu iki riva
yetin birini ötekine ü&tün tutmak pek 
güçtür. Bu zamanda. eıki kar kuyula
rının yerini tutan elektrikle işler • buz 
dolaplarını bize satanlann hep İsrail 
oğullarından olması ikinci rivayeti kuv
vetlendirir, hem de. Nasrettin hocanın 
aksine olarak • iarail oğullarının icad
lannı kendileri de beğenerek ondan vaz 
geçmediklerini iıbat ederse de, avrupa
blann vaktiyle Kızıl Haçhlar cengin • 
de Kudüsü almağa giderken Anadolu
dan geçtikleri vakit burada kar kuyu
lannı görüp ııcakta buzlu su içmeği 
öğrenmiş olduklarına göre, ilk kar ku· 
yulannın Anadoluda açılmış olduğuna 
inanmak lwmgelir ..• 

Kışın karlan sakhyarak yazın onu 
içkilere katmak ilk defa kimin aklına 
gelmiş olursa olsun, her halde bu iı pek 
akıllı bir icaddır. Buzlu MI umumi bir 
terimdir. Yazın buz, içilecek olan her 
ıeyin içinde yakışır. Yalnız ıiyah şarap 
buzlu içilmez, akıine her mevıimde 
ısıtılır. Ondan lııafka içkilerin hepıine 
buz konabilir, yahud f11111PaDJ'8 için ol
duğu gibi buz dolu küçük kova içinde 
.ofutulur. Vaktiyle bizde kaseyi buz· 
-'::uı v""arak hoşafı onı,m içinde soğu
turıarnu ~Talfa.t şımdı buzun bu şekil • 
.. b c rol 

Yazın buzlu ıuyun, yahu uz u ıç
kilerin büyük keyif verdikleri §Üpheıiz 
olmakla beraber, onlann hararet tes
kin edeceklerine elbette inanmazsmız. 
Sıcakta pek soğuk içince, hararet daha 
ziyade artar, buzlu su insanın boğazını 
Yakar, içtikçe yeniden içmek iller. 

Bunun sebebi de pek baıittir: Buz
lu su içince midemizin harareti • hiç ol· 
rnazaa kısa bir zaman için • muhitin 
hararetinden daha az olur. içerinin ve 
dıtanrun hararetleri arasında muvaze
ne bulunmak üzere, muhitin hararetin
den bir kıımı içeriye girer. Halbuki ya
zın ııcak ıu içerseniz bunun alui olÜr, 
ııcak ıu içilirken insana hiç keyif ver
anez ama, biraz sonra serinlik duyarıı
nız. Bunu ııcaklarda ııcak ıu içiniz, 
diye söylemiyorum. Ben öyle söylesem 
ıiz bana giilerıiniz. Yalnız fizik kanu
nunu, soğuk auyun neden ıerinlik ver
ınediğini anlatmak istiyorum. 

Su içmekten makıad, tabii kammrz
cLln çıkan ıuyun yerine yeniden ıu ae
tinnektir. Halbuki aoiuk ıuyun mide
den kana geçmeıi, yani vücuda ıerinlik 
Vermesi, haylice uzar. iyice heıab et-

Kentervil 

miıler: Yar~m litre ıu 38, 40 derecede 
olursa midede ancak 1 nihayet 9 daki
ka durur, baraaklara geçer. Orada da 
14 dakika durduktan sonra kana geçer. 
Halbuki gene o kadar ıu ıoğuk olunca 
midede 15 dakika kalır, baraaklarda 
yaran ıaat durur, ondan sonra barsak
lardan kana geçer. Demek ki bir bar
dak buzlu ıuyun • isterseniz limonata· 
nın • ağzınızdan kanınıza kadar gide • 
rek ıizi aerinletebilmeıi için tam üç 
çeyrek saat lizım. 

Buzlu au insanın terlemesine de 
mani olur. Halbuki yazın en iyi ıerin • 
lik verecek ıey terlemektir. insanın 
vücudundaki sıcaklık terle azalır .•• in
san yazın çabuk yorulur, damarların -
daki tanıiyon düıer. Sıcak ıu bunu ye
di dakikada düzeltir, soğuk su ancak 
bir çeyrek saatle ... Sıcak su hazmı ko
laylaıtırır, mide ağrılarını geçirir. So
ğuk su aksini yapar, hem de karaciğere 
dokunur. 

Yazın 11cak ıu elbette içilemez. Fa· 
kat sıcak çay, sıcak ihlamur, sıcak li
mon yaprağı suyu, - tabii ıekerli ola
rak - pek ala içilir. yazın serinlemek 
iıterseniz onlardan içiniz. Soğuk içki 
keyflendirir, fakat serinlik vermez. 

G.A. 

1 KÜÇÜK DIS HABERLER 1 

X Stokholm - Norrland eyaletinde 
su basmış olan mıntakalarda vaziyet 
vahamet kesbetmektedir. Demiryolu 
münakalatı kesilmiştir. Spoeland köy
lerini ntahliyesine başlanmıştır. 

X Londra - Deyli Meyl gazetesi, 
Kanada tayayre ve harb levazımı fab -
rikalarırun İngiltereden 20 milyon is
terlinglik sipariş aldığını haber vermek
te ve bu siparişlerin bir iki sene zar
fında teslim olunacağını ilave eylemek
tedir. 

X Nevyork - İçinde Uç aubay ve 5 
uker bulunan bir ukerf bombardıman 
tayyareai D8leman civarında yere dU
gerek parçalanmıg ve içindekilerin hep
si ölmüştür. 

X Belgrad - Başvekil ve hariciye 
uazıu ~toy•OlnUVl!r, lllln Almanya aefi
ri von Heenı'l bbul etmlftir. Sefir bu 

- ,. .... nı aefaret..mlla 
teşan Şöncbek ile hava atqesi von Go-
erte • Fein'i takdim etmiştir. 

X Belgrad - Bulgar - yugoslav bir· 
liği azasından takriben 200 kişi, birli
ğin ikinci reisi mütekaid general Yu
vanoviç'in riyuetinde dün akşam Bel
grad'dan hareket etmigtir. 

X Pariı - Fransız • alman iktıaadi 

müzakereleri dün öğleden sonra ticaret 
nezaretinde bqlamıştır. 

X Cezayir - Dün Cezayire çıkarılan 
Brisbane'run yaralılarından dört kişi • 
den ikisinin aıhi vaziyeti pek vahimdir. 

X Viyana - Ecnebi memleketlerde 
oturan almanlar teıekkülünün ıefi 

Bohle, antlustan sonra lüzumu kalını -
yan bu teşekkülün Avusturya grupunu 
merasimle lağvetmittir. 

Şiddetli bir siklon 
Elyde - Teksas • 11 a. a. - Şiddetli 

bir siklon fırtınası neticesinde küçük 
bir köyde üç kiti ölmüş ve 20 kişi yara
lanmıştır. Kaybolan birçok kişinin aki
betinden endişe edilmektedir. 

Hortlağı 
il Yazan : Oıkar VAYLD Çeviren Nurettin ARTAM 

• ~~================= Tefrika: 1 --..J 

Amerika elçisi B. Hiram B. Otis, 
K~ntervil av korusunu satın ald.ğı za
ınan herkes ona akılsızlık ettiğini 

söylemişlerdi. Gayet namuslu ve doğ
ru sözlü olduğunda şüphe bulunma
Yan lord Kentervil'in kendisi de bay 
Otis ile alıp satma şartlarını konuşur
ken işin bu tarafını açıktan açığa söy
ledi. 

·..ord Kentervil dedi ki: 

- Biz burada kendimiz oturmuyo
ruz, çünkü büyük halam, Bolton düşe
li, akşam yemeği için giyinecegi bir 
gün, elbiselerinin altına iki iskelet ko
nulmuş olduğunu görerek sar'a hasta
lığına tutulmuş ve bu hastalıktan asla 
kurtulamamıştı. Budan dolayı size a
çıkça söylemek mecburiyetindeyim ki 

burada ailem efradından bir kaçı ve 
kcrnbriç üniversitesine mensub ma
halli papas tarafından burada hortlak 
hayaletleri görülmüştür. Zavallı dü
§esin bagına gelen kazadan sonra bi
zim genç ugaklarımızdan hiç birisi bi
zimle oturmak istemediler. Leydi 
kentervil de koridordan ve kütüpha· 
laeden celoa earareııp aesler dolayı-

siyle pek az uyku uyuyabildi 
Elçi cevab verdi: • 
_Lordum, ben döşemelerle birlikte 

bu hortlağı da almak istiyorum. Ben, 
para ile satın alınan her feyin mevcud 
bulunduğu modern bir memleketten 
geliyorum. Bizim eski dünyayı kırmı
zı renkli resimlerle tasvir eden ve en 
güzel aktrislerinizi prima donna ola
rak getiren delikanhlarımızla birlik
te şu kanaatteyim ki eğe~ Avrupada 
hortlak diye gerçekten hır ıey olsay
dı, onu mutlaka müzelerimizden birisi 
için, yahud halka göstermek üzere mu
hakkak Amerika ya getirtirdik: 

Lord Kentervil, gülerek: 
- Korkarım ki hortlaklar mevcud

dur, dedi, yalnız bunlar sizin oyuncu
larınıza. yahud sergicilerinize muka
vemet göstermiş olabilirler. Üç asır
dır, 1584 senesindenberi, bunların bi
zim aile efradının ölümünden önce 
kendilerine göründükleri herkesin 
mal\1mudur. 

- Lord Kenten·il, aile doktoru da 
öyle değil midir? Fakat hortlak diye 
his bir teY r>ktur. Bununla beraber 

• 
GÜNÜN POLİTİK MESELELERi 

Enternasyonal milyoner ve maceracı 

Riket kimdir? 
Meksika hadiselerinde 
onun parmağı mı var ? 

M eksika'run zengin maden 
mıntakası olan San Luis Po

tosi'de vukua gelen ani isyan Mek
sika hadiselerine biraz akıl erdi
~nleri hayrete düşürmemiş.tir. 
Yabancı petrol kumpanyalarının 

imtiyaz ve tesislerinin son zaman
larda müsadere edilmesinden sonra, 
daima olduğu gibi bir isyanın pat
lak vermesi esasen beklenirdi. Ha
kikaten, bu müsadere kararları 
Meksikada bir çok defalar tekerrür 
etmiştir. 

Son defa verilmiş olan bu kabil
den bir karar 31 temmuz 1936 da A
merika hükümetinin ultimatomu ü
zerine nakzedilmişti. 

Fakat bir sene sonra, Meksika 
cumhur reisi Kardenas, her şeyi gö
ze alarak bu milli tasavvuru tahak
kuk ettirmeye karar verdi. 

Memleketinin menfaatine olan 
davalara bir nevi mistik imanla ha
reket eden Kardenas'ın, 17 ingiliz 
ve amerikan şirketinin elinde olan 
petrol tesisatını devletleştirmesın

den şirketlerin uğradıkları zarar 
ye.kunu 13 milyar franktan fazla he~ 
sab edilmektedir. 

İngiliz ve Amerika hükümetleri 
bir yandan notalar yağdırırkenı bir 
yandan da, boykotaj şeklinde muka
bil tedbirler almak üzere aralarında 
görüşmeye hazırlanıyorlardı. 

İşte tam bu sırada sahneye dün
yanın en garib ve pitoresk adamla
rından biri olan Rfıket girdi. 

Ekseri ~ur maliyecilerin hili
fına, Vilyam Riket ismi sayısız ida
re meclislerinde kayıdlı ve bir sürü 
işlere bumunu sokan iş adamların
dan dej!ildir. Ve i erini g~li tut
maaını saman altından au yürütme· . .- ...... 

Son zamanlarda kendisine "petrol 
Zaharof'u adım verenler oldu. 
Şahsi ve hususi itibariyle o rum 
milyarderine benzememekle bera
ber onunla müşterek olan bir tarafı 
vardır: Giriştiği i~lerde diç bir za· 
man şahsını ortaya koymaz. 

Ya muhtelif mali gruplara fikir
lerini istismar etmelerini tavsiye e
der, yahud da, kendisine iyi para 
verenlerin hesabına en müfkil mali 
müşkil mali müzakerelerin icrasını 
üzerine ahr. Hatta, para işlerine 
bağh politika işlerini de deruhte et
tiği vakidir. 

Rikct'in hayatında pek meraklı 
bir taraf yoktur. Kırk yaşında olan 
bu adam orta öğretmen tahsili yap
mış ve harbe piyade olarak iştirak 
etmiştir. Yararlıkla döğüşmü' ve 
yaralanarak mütarekeden evel ter· 
his edilmiştir. 

O zaman Riket Siti'ye girmiş ve 
üç meraklı feyi etüd etmeye başla
mı~tır: Ya.şayan diller, coğrafya ve 
yabancı politika meseleleri. 

tabiat kanunlarının ingiliz arietokra· 
sisine iflemediğini seziyorum. 

Bay Otis'in son cümlesini pek iyi 
kavrayamıyan lord Kentervil dedi ki: 

- Şüphesiz, siz amerikahlar çok ta· 
bii adamlarsınız; eğer bir evde bir 
hortlağın, bir hayaletin mevcudiyeti· 
ne aldırıı etmezseniz, pek ali; meaele 
yoktur. Fakat önceden benim size bu· 
nu hatırlatmış olduğumu hatırlayınız. 

Bu konuımadan bir kaç hafta sonra 
ferağ muamelesi tamamlanmıf ve mev· 
simin aonlarına doğru elçi ile ailesi 
yeni aldıkları maliki.neye tatınmıtlar· 
dı. Weıt'te 53 üncü caddede Lukreç
ya R. Tappan ismini ta,ıdığı zaman, 
Nevyorkun meşhur yoamalarından bi
risi olan bayan Otis, timdi de orta yat
lı, güzel gözlü, fevkalade profilli bir 
kadındı. Bir çok amerikalı bayanlar, 
kendi memleketlerinden ayrılırlarken, 
Avrupa inceliğinin bir icabı imi§ sa
yarak, müzmin bir hastalığa mübteli 
imişler gibi bir tavır takınırlar; fakat 
bayan Otis, asla bu hataya düfl?lemif· 
ti. Bünyesi fevkalade, .zindeliği pek 
yerinde idi. Bu kadın, bir çok bakım
lardan tam bir ingilizdi. Bu hali de, 
bugünkü günde, bizim, lisan müstesna 
olmak üzere, amerikalılarla bir çok 
hususiyetlerimizin mügterek olduğu • 
nu gösteriyordu. Bir vatanperverlik 
heyecanı esnasında kendisine va,ing
tou ismi verilmit bu yüzden her zaman 
için eseflenmesine yol açılmış olan bü
yük çocuğu sarı saçlı, yakışıklı bir de
likaıılı idi ki Ni1u PoJt ıazin.OIUllda 

Bu suretle elde ettiği malfunat sa
yesinde, mütarekeden sonra, hususi 
bir misyonla Sovyetler birliğine gi
den eski nazır Lord İnverfortl'a re
fakat etmiştir. 

1922 de kendisine Lozanda tesa
düf ediliyor. Burada, harbten beri, 
İngiliz ve sovyet devlet adamları a
rasında yapılan ilk te~sı hazırla
yarak Çiçerinle lord Ke:.;ın'ı buluş
turuyor. 

Yunan hükümetınin paraya ihti
yacı olduğunu öğrenince hemen A
tinaya koşuyor ve o zamanki kabi
neyi kendi vasıtasiyle Londra ~iti'
sinden 20 milyon ingiliz liralık bir 
istikraz yapmaya ikna edyor. 

Bu talebin yapılmasından bir kaç 
gün sonra, istikraz mukavelesi, 
Londradaki yunan sefaretinde, sa
bahın saat dokuzunda, bir çok yu
nan nazırlarının huzurunda ımzala
nıyordu. Saat onda, bu haber Atina
ya varıyor, onu çeyrek geçe kahine 
düşüyor. Ve kırk sekiz saat sonra, 
Atinaya dönüşii11de. istikrazı feshe
den yeni kabın: tarafından eski ~aş
vekil G.:ı"\tı İ3 kurşuna diziliyordu. 

Riket, seyahat ve müzakere mas
nftarrm istikrazı yapacak olan gru
pun zimmetine geçirerek tevekkül
le: "Ne yapalım. diyordu, iş bozul
du." 

Diplamat hir maliyeci 

B öyle ufak tefek inhizamlar
dauı Umidalzliie diipek f8Y· 

le duraun, enternuyonal pazarlık· 
tarın bu haris komiayoncuıu, ana
nerele uymayan bu serbest hareket 
tarzından endişeye düşen ingiliz dı' 
bakanlığının bütü tavsiyelerine rai
-... itine d..- edl)"Or. Belediye 
iatikra.zları lflerinl yoluna koymak 
için Polonyada. ticari lflerde bu· 
lunmak üzere Balbk memleketle· 
rinde görülüyor, tarkta kendi ida
resindeki yegane ticari i' olan "Ag· 
ricole Habybia" şirketini tesis et
tikten sonra petrol işlerine meylet
meye baflıyor. 

1932 de İran hükümeti, 1901 de 
Anglo • Persian kumpanyasına alt
mış sene müddetle verilmiş olan im
tiyazı birdenbire feshediyor. Mese
le büyük gürültülere aebeh oluyor, 
ve bir çok safhalardan geçtikten 
sonra son tetrin ayında milletler ce
miyetinde görüşülmesine karar ve
riliyor. 

Davadan bir kaç gün evet mesele 
iki taraf arasında dostça hal edil
mi§ti. Bu esnada Riket handa bulu-
nuyordu. Dönütünde, etrafını ala
rak bu İfte rolü ne olduğunu soran 
gazetecilere: 

- İrana bir pamuk tirketi kur
mak üzer e-gitmiftim, cevabını ver· 
dL 

biribirini müteakiıb üç mcvaimde al
manca öğrenmek auretiyle kendisinin 
amerikan diplomuiaine elverifli bir 
adam olduğunu göatermit. Londrada 
da mükemmel bir danaör olduiunu iı
bat etmitti. 

Bahçelere ve asalete fulaca düfkün
lüiü yegane zayıf taraflarını tefkil e
diyordu. Bundan bafka her huıuata ga· 
yet hiali bir gençti. Bir kuğu kutu ka
dar sevimli olan Mi• Vircinya E. O· 
tis, gözlerinde büyük bir serbeatlik i
fadeai olan on beı yaglarında bir kız
cağızdı. Bu kız, fevkalade bir amazon
du. Hatta bir defa midillisi ile yaılı 
Lord Bilton ile parkı iki kere devret· 
meceaine yarıp girip Afil heykelinin 
önünde bir buçuk devir fazlaaiyle ka
zanmıf. bunu fevkalade takdir eden 
genç Çe13yr doku orada kendisine ev
lenme teklifinde bulunmuf, fak at za
vallı delikanlı mürebbileri tarafından 
o gece iki gözü iki çepe Eton mekte
bine götürülmüt. bıraJulmıttı. Mis'ten 
sonra "yıldızlar ve çizgiler" ismi ile 
anılan ikizler geliyordu. Bunlar gayet 
neıeli oğlanlardı ve biltiln aile içinde, 
değerli elçi hariç olmak üzere, bunlar 
hakiki cumhuriyetçi idiler. 

Kentervil korusu, en yakın demir
yolu durağı ulan Aakot'tan yedi mil 
mesafede olduğu için Bay Otis, kendi· 
terini kartılamak üzere bir araba gön
derilmesini önce telgrafla bildirmiş ve 
hepsi sevinç ve ne,e içinde yola ko
yulmutlardı. 

Scximli bir teaıauaı -kfaın1 idi. Çam 

1 
Yruııan: 

Rober Kale 
1 Pari Suar'dan 
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Habeıislantn sahn ahnması . 

1 ki sene sonra 1935 ağust06un
da, Riket gene gazete hava

dislerine mevzu oluyordu. 
Habeş harbınnı arifesinde, ingiliz 

italyan gerginliği tehlikeli bir ma
hiyet alırken, bir amerikalı grupu· 
na istinad eden bir ingiliz maliyc
cisinin Habeşistanın toprak altı 

madenlerinin imıiyazını, İngiltere 
ve Amerikadan temin edilecek bır 
harb istikrazı mukabilinde sat1n al
dığı öğreniliyordu. 

Amerika gazetelerinde altı sütun 
üzerine f(>yle baflrklar çıktı: "Stan
dardn Oil ve bir İngiliz grupu, Ha
beşistanı satın alryorlar." İtalyan 
matbuatının, Riket'i ajanı olmakla 
itham ettiği ingiliz dıf bakanlığı 
böyle bir gafın fÜphesi altında 

ka\dığı için ateş püskürüyor. Ayan 
azasından Borah Amerika hüküme
tine şiddetle hücum ediyor: "Bu, 
Birleşik devletleri harbe solanak i
çin hazırlanmış bir manevradır" di
y-0r. 

Riket tayyare ile Adisababaya 
koşuyor. Ortadan kayboluyor, Mı
sıra gidiyor, eonra dönüşte "gömlek 
değiştirmek için" Romada kalıyor, 
mühim şahsiyetlerle ve hatta söy
lendiğine göre Musolini ile görüşü
yor. 

Tekrar Londraya dönüyor. İmti
yaz meselesi yavaş yavaş daha va
him meseleler tarafından siliniyor. 
Riket kazanrnıı mı, yoksa kayıb mı 
etmi,tir? Tebessümü ve hayatı eski 
halini muhafaza ediyor. Son za
manlarda İntelicens Servie de dahil 
oldu&u aöyleniyordu. 

Bu organizaıyonun mühim ph
aiyetlerden birine bu h\Ulusu sorun
ca dedi ki: 

- Azizim biliyorsunuz ki İnte
licens Servis gizli bir teşkilattır. 
Halbuki B. Riket, gürU1tü1er uyan
dıran hareketleriyle bizim için kafi 
derecede aır e&kla7abilecek bir f&• 
h• delildir. 

Meksika iıi 

M ekaika kavgası bir çıkmaza 
girdiği gün, Riket, ilk va

pura atlayarak Nevyorka gidiyor ve 
burada Val Strit'in en büyük spekü
latörü olan doctu Bernard Smi t'le 
görü,üyor, 80nra Mekaikoya g~çe
rek orada cumhur reisi Kardenas'la 
uzun bir mülakat yapıyor. 

Devletlettirilmi! bütün petrol ku
yuları mahsulünün &atıf inhisarı 
hakkında bir projeyi hamil olarak 
oradan ayrılıyor, Nevyork ve Lond
raya giderek projesini katilcttire
cek olan bir milyon sterlinlik dipo
zito akçesini toplamaya çalışıyor 
.Bü~~n dünyanın gazeteleri g;ne 

Rıket ın başardığı işlerin akisleriyle 
doluyor. 

Bu esnada İngiltere hükümet" 
MC:kaik~ ile diplomatik münasebet~ 
lerı kesıyo.r ve Amerika hükümeti 
deli ekonomık tedbirler almayı dütü
n yor. 

(Sonu 8 inci sayfada) 

ormanlarından gelen tatlı bir koku, ha
vayı tatlılaftırıyordu. Arada sırada or
ma? güvercinlerinin ve domuzların 
seaı duyuluyordu. 
~nlar i.lerledikçe gürgen ağaçları ü

zerınde sıncablar çıkıyor, yosunlu yol
larda ve sık ağaçlar arasında tavtan· 
lar, beyaz kuyrukları havada kaçıtı· 
yorlardı. Kentervil korusunun yoluna 
girdikleri zaman gök yüzü, birdenbire 
bulutlandı: baılarının üzerinde bulut
lar UÇUf tu ve onlar daha ::ve varmadan 
büyük yağmur damlaları düfllleğe baş~ 
ladı. 

Evin basamaklarında kendilerini ai
yak ipekliden bir eavab giymig, önüne 
b~ya~ e~e~lik, batına beyaz bir kep ge
ç rmış ıhtı. -- u· ··a~ın kc1r1ıladı. 

Bu, bayan Umney idi ki kendisini 
bayan Otis, Leydi Kentervil'in iarar
lı ricaaı üzerine eaki itinde bırakmıştı. 
Yeni ev sahibleri, arabadan apğı inin
ce bu yatlı kadın, kendilerine ayrı ay
rı eğilerek hürmet g&terdi ve eski 
tarzda: 

- Size Kentervil koru.unda beyanı 
hopmedi eylerim, dedi. 

Bundan sonra hepsi aiyah meıe tah
tasiyle döıenmit ve sonunda büyük bir 
pencere olan güzel Tudor holünden 
geçerek kütüphaneye gittiler. Burada 
kendileri için huırlanmıf çay aofrası 
duruyordu. Uatlerini aoyunduktan 
sonra oturup etraflarına göz gezdir
meğe bagladdar. Bayan Umney, ken
dilerine hizmet ediyordu. 

Blr•en bire ,aminenln lntmde kır· 
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Mütareke 
"Bir gemi yana~ıyor .. Sular henüz 
uykuda.,, • Haluk Nihad Pepeyi,. 

Haluk Nihad Pepeyi'nin "Müta
reke"' sini, bir ilk teşrin aa.ba.hı Ba
tum'dan gelip Selimiye önlerinde de
mirliyen ingiliz Jilepinin göverte
ainde - çocuk denilecek yatta, fa
kat asker elbiseleri sırtımda - b
tanbulu seyrederken, kalbimi men
genesi içine alan bo§luk acısının ta
zelendiğini duya duya bir hamlede 
okudum. 

H. N. Pepeyi'yi, p.ir olarak, "Ça· 
nakkale" 5İ ile tanımıştım. "Çanak
kale" ve ''Mütareke" , ölmÜ§ sandı· 
ğnnız destanın tüıık şiirinde hali. 
canlı bir hakikat olduğunu ve H. N. 
Pepeyi'nin de onu, kınk dökük cüm
lelerle sadece vakaları anlatan dea
tancmın elinden alıp hadiselerdeki 
intibah kudretini en yüksek tevettÜ· 
rüne çıkaran hisli bir nazım kisve~
ne büründürdüğünü göstermektedır. 
Çanakkale'yi ve Mütareke'yi bin
lerce nüsha bastırıp halka ve genç • 
lere okutmalıyız. 

Fakat, ilkönce, "Mütareke'' yi an
latmalıyon: "Mütareke'' §İmdi, An
kara belediye reis muavini olan Ha
luk Nihad Pepey.i'nin yazdığı 55 
sayfalık bir destandır ki büyük harb
den çıkan oamanh imparatorlui• 
nun dağılııını ve o kavs iç.inde kur
tulut imanının Y•taYıtını anlatl1'. 

Hepıine ııık veren ıönmiycn imanıydı. 

Ve Çanakkale'yi yaratmıf olanla
rın mütarekeye tahammül edeme
meleri pek tabii idi : 

Sürdü azgın atını, Selim, &Uneşe 
doğru.. 

Atatürk epiz dehaaiyle, ve kur
tuluta inaniyle vatanı kurtarmıt de
ğil midir? 

Fakat Nutkun aon sayfasını da~ 
kuyunuz: Atatürk cumhuriyeti genç· 
liğe emanet ederken bw ihtimalden 
bahsediyor: " •. .lıtikbalde dahi, ae· 
ni, bu hazineden mahrwn etmek isti
yecek, dahili ve harici bedhahlann 
olacaktır. Bir gün iatiıklal ve cum
h..-iyeti müdafaa mecb\D"iyetine dü
tenen, vazifeye atılmak için, içinde 
bulunac.ağm vaziyetin imki.n ve te
raitini düıünmiyeceksin ..• Bütün bu 
şeraitten daha elim ve daha vahim 
olmak üzere, memleketin dahilinde, 
iktKlara sahib olanlar gaflet ve da· 
lilet .. batti hiyanet içinde bulu
nabilirler ••. ., 

Milletlerin hafızaları zayıftır. 
Fakat vatanperver realist odur ki 
''istiklal ve cumhuriyeti kurtaracak 
kudreti türkün uil kanında me•
cud,, bilmekle beraber Tarih'in mü
tareke devirlerile dolu olduğunu da 
unutmaz. 

H. N. Pepeyi "Türk tarihinde 
kapkaranlık bir devir olan mütare • 
keyi unutmıyalım!,, demek istem.it· 
tir. Acı günleri hatırlamak, güzel 
günlerin kıymetini bilmek için la
zundır. - N. Baydar 

İngitercdc Çcmhcrleyn hükü
metinin nıeYkii 

Londra, ı l a. a. - Stefford'a yapılan 
kısmi seçimde muhafazakar partisinin 
kazandığı zafer gazeteler tarafından 
hükümetin büyük bir muvaffakiyeti o
larak kaydolunmaktadır. 

Taymis gazetesi, bu muvaffakiyeti 
Çemberleyn kabineıinin harici aiyase -
tinin İngiliz milleti tarafından gitgide 
daha ziyade tasvib edilmekte olmasının 
bir delili telakki eylemektedir • 

mızı bir leke gören bayan Otis, bunun 
ne manaya delalet edeceğini hatırına 
getirmiyerek bayan Umney'e: 

- Galiba, buraya bir şey dökülmüş! 
Dedi. 

İhtiyar, bekçi kadın, yavq bir ses
le: 

- Evet madam, dedi, kan ııçramış, 
diye cevab verdi. 

- Ne fena, dedi bayan Otis, ben o
turma odasında kan lekesi istemem: 
hemen bunu buradan silip temizleı:ne
li. 
Yaşlı kadın gülümsedi ve ayni yavaş 

ve esrarengiz sesle cevab verdi: 

- Bu, burada kocası Sir Saymen 
Kentervil tarafından 1575 senesinde 

öldürülmüş olan Leydi Eleanor Ken
tervil'in kan lekesidir, Sir Saymen, bu 
vakadan sonra dokuz gün yapmış ve 
esrarengiz bir surette ortadan kaybol

muftu. Cesedi hiç bir yerde buluna
madı; fakat onun katil ruhu sık sık bu 

koruya uğrar. Bu kan lekesi ziyaret

çiler ve seyyahlar tarafından pek fazla 
takdir edilir ve silinip kaldırılması da 
mümkün değildir. 

Otis Vaşington: 

- Hepsi saçma, diye haykırdı, Pin
kerton'un leke ailme ilacı ite Paraton 
Detergent'in silip çıkaramıyacağı hiç 
bir leke yoktur. 

\ 
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fluraada Atatürk meydanı 

Bursa • İsi anbul yolu kısaldıktan sonra 

Borsada büyük bir hareket ve 
ziyaretçi kaynaşması var 

Pazar günleri Trok vapurunun getirdiği 

ziyaretçilere oteller, gazinolar dar geliyor! 
Bursa, (Hususi) - Trak vapuru

nun Mudanya hattına tahsisi adeta 
Bursanın çehresini değiştirdi. Cu
martesi ve pa · günleri bu vapurla 
şehrimize gelen lstanbullular cadde
leri, otel ve gazinoları dolduruyorlar. 
Diyebilirim ki: Bir kaç sefer Trakın 
Bursaya getirdiği İstanbullu sayısı 
evvelki yıl larda belki bir mevsim bo
yunca buraya gelenlerin sayısından 

çoktur. Bursanın turistik mıntakaya 
alınmasiyle ve bu yeni vapurun Mu
danya hattına tahsis olunmasiyle bir
likte göze çarpan bu değişiklik 
devletin turizm yolunda almaya baş
ladığı tedbirlerin çok verimli olaca
ğını gösteriyor. Bursanın da bu gidi
§e uyarak bir çok yenilikler yaptığı 

görülüyor. Mesela: Bu cümleden ola
rak Çekirgeden itibaren Uludağa ye
ni bir şose açılmış bulunuyor. Mu
danya - Bursa yolu asfalt yapılıyor, 
Uludağa günü birlik gidiş geliş mun
tazam bir otobüs servisiyle temin edi
liyor. Yolcu başına gidip gelme bir 
lira kadar az bir ücretle Uludağa çık
mak mümkün olduğuna göre: Artık 
Bursaya gelib de bu güzellikler diya
rı olan dağa çıkmadan geri dönmek 
hatadır denilebilir. 

Uludağdaki tesisata da yeni bir va
ziyet veriliyor. Vali B. Şefik Soyer
le Belediye reisi Bay Neşet Kiper ve 
alakadar bir heyet son günlerde yeni 
yoldan Uludağa çıkarak buradaki te
sisatı gezmişler ve yapılacak yeni iş
leri yerinde tesbit etmişlerdir. Mese
li: Eski büyük otele yeni ilaveler 
yapılacaktır. Kirazlıyayladaki dağ e
vinin çatı boşluğ11na sporcular için 
bir yatakhane daha tesis olunacaktır. 
C. Halk Partisinin kayak evine bir 
pavyon ilavesi, yollarda emniyet ev-

lerinin çoğaltılması bu cümledendir. 
Uludağda açılmasına ve yapılmasına 
karar verilen meteoroloji istasyonu 
binasının yeri tesbit edilmiştir. Bina
nın plan ve keşifleri Nafıa müdürlü
ğünce derhal hazırlanmaya başlanmış
tır. 

Diğer taraftan şehrin imar pla
nı da İstanbul planını y..:pmakta olan 
B. Prosta yaptırılacaktır. Bu mak
sadla şehrimizin havadan bir fotoğra
fisi aldırılacaktır. Plan bittikten son-
r :.,..ı:r hareketleri başlayacak-
tır · Bursanın turistik 
bir şehıı ..... unda atılan adım-
ları takviye eaen işler olmakla bera
ber bu arada Noksan kalan ve fakat 
yapılması çok lazım olan işler de 
vardır. Mesela: Uludağa bir teleferik 
yapılması bunların başında gelmekte
dir. Buna aid hazırlıklar belediyece 
yapılmaktadır. 

Öğrendiğime göre: Belediyeye ya
pılan teklifler arasında en uygun bu 
lunanı kabul edilecek ve bu teleferik 
C. H. Partisi tarafından turizm ve 
spor bakımlarından yaptırılarak genç
li~in malı olacaktır. Teklif yapan fir
malara belediye birer mektubla bu 
tekliflerini mahallinde yapacakları c
tüdlere dayanarak tazelemelerini bil
dirmiştir. lşte bu iş de olduktan son
ra Bursanın en büyük ihtiyacı yalnız 
büyük ve modern otellerden ibaret 
kalacaktır ki: Bunların da devlet e
liyle yapılmasından başka çare yok
tur denilebilir. 

Mevcud Çelikpalas oteli büyütüle
cektir. Gelecek sene şimdiki bina ka
dar buraya bir bina daha ilave edile
cektir. Şüphe yok ki: Bu son vaziye
tin doğurduğu ihtiyaca o da kafi gcl
miyecek, yeni yeni oteller aranacak-

t t'ttttt ••• 

Turgudluda sular 
düzene konuyor 

Turgutlu, (Hususi) - Salihlinin 
Adata nahiyesinde Suuçtu adı veri
len şelaleden istifade edilerek bir 
elektrik santralı yapılacaktır. Gene 
burada bir baraj inşa edilerek açıla
cak muntazam kanal ile Marmara gö
lü yükseltilecek, bu maksadla gölün 
kenarındaki köyler uzağa nakledile
cek ve açılacak muntazam kanallarla 
Salihli ve Kasaba ovaları fenni sula
maya kavuşacaktır. 

Gedize akan muhtelif dere ve çay
ların mecraları da düzeltilecek ve te
mizlenecektir. 

Muhtelif etüd postaları bu maksad
la Turgutluya gelmiş ve tatil müna
sebetiyle cumhuriyet ilk okulunda 
kendilerine tahsis edilen dairelerde 
yerleşerek çalışmağa başlamışlardır. 

İzmir ticaret kulübü 
İzmir, (Hususi) - Kordonda İz

mirpalas otelinin karşısında yapıla

cak olan İzmir ticaret kulübü binası
nın inşasına yakında başlanacaktır, 

Kulübün 100 bin liraya çıkacağı tah
min edilmektedir. 

tır. 

Trak vapurunun İstanbuldan getir
diği yolcular otobüslerle Bursaya 
geldikten sonra ekseriyetle tarihi a
bideleri, kaplıçaları mesireleri ve gü
zel bahçeleri gezmektedirler. Bu su
retle Bursa; İstanbul un bir adası gi
bi sayfiye haline gelmiş bulunmakta
dır. 

Şimdi şehirde yeni bir ihtiyaç da
ha baş göstermiştir. Büyük lokanta ... 
lstanbuldan gelen yüzlerce insan 
muhtelif yerlerde yemek yemektedir. 
Çoğuna dikkat ediyorum: Bursanın 

meşhur kebabını yemek için adeta 
yer bulamıyorlar. Halbuki kebabçılar 
az ve yerleri dardır. Galiba yavaş ya
vaş bunların da büyütulmesi lazım 
gelecektir. 

Burada açılan modern şarabhane de 
revaçta ve rağbettedir. Zarif fıçdar
dan yapılmış masalarla, mini mini ta
burelerde oturan İstanbullular Anka
ra şarabı ve Ankara birası içiyorlar. 
Şehirde müzikli belediye bahçesi 

ile Çelikpalaa bahçesi ve Çekirgede
ki otelle~in havuzlu bahçeleri Trakın 
yolçuJanyıc doh•p ... '~· - ...... 

bilir ki: Pazar günleri Bursa sokak
ları sanki Bursalılardan ziyade lstan
bullularmdır. Filhakika: Bursalılar 
pazar günleri hep kırlara, mesirelere 
dağıldıklarından bomboş kalan sokak
larını şimdi İstanbullulara terkedi
yorlar. 

İşte süratli bir vapurun Bursada 
yarattığı yeni manzara, yeni çehre ve 
yeni hayat budur. Bittabi bu turistik 
kalkınmanın sonu ekonomik inkişaf
trr. Bursalılar bunun için büyük bir 
sevinç içindedirler. - Musa ATAŞ 

Kayseri ath spor kulübü 3 gün süren 
295 kilometrelik bir atlı gezi yaph 

4 tane de bayan iştirak etti 

Kayseri, (Hususi) - Kayseri 1 
Atlı spor kulübü üyelerinden 
dördü bayan sekizi erkek olmak 
üzere on iki kişilik bir grup, 295 
kilometrelik uzun bir mukave
met gezisi yapmıştır. 

Birinci gün 135 kilometrelik Niğ
de yolu 12 saatte katedilmiş, ertesi 
gün Erciyaş dağı ve yaylaları aşıl
mış ve 110 kilometre alınmıştır, üçün
cü gün de 50 kilometrelik bir yol da
ha alınarak Kayseriye dönülmüştür. 
Atlılarımızın bu seyahati memle

ketimizde büyük bir alaka ve sevgi 
doğurmuştur. Atlılarımız güzide ve 
münevver bir kalabalık tarafından 

şehir haricinde karşılanmıştır. Bil
hassa binici bayanlarımızın muvaffa
kiyet ve mukavemeti çok takdir edil
miştir. Sporcularımız şerefine, tayya
re kantininde vali ve bölge başkanı 
tarafından yüz kişilik bir ziyafet ve
rilmiştir. Bu türende sporculara ma
dalyalar da dağıtılmıştır. 

Adanada yakıu sıcaklar 
Adana, (Hususi) - Şehrimizde ya

kıcı ve bunaltıcı sıcaklar günden güne 
fazlalaşmaktadır. Bağcı halk; ikindi
d~n kendilerini ba_&lara atmakta ve te
hırdc ltaıanları da park ve nehir kena-

rındaki gazinolara giderek serin hava 

almaktadır. Yaylacıların da hemen ya
rısından fazlası yaylalarına çekilmiş

lerdir. Diğerleri de imtihanların sonu
nu beklemektedir. 

Şehirde buz ihtiyacı fazlalaşmıştır. 
Buzcu dükkanlarının önü, dondurmacı 
dükkanlarının içerisi dolup bo\ıalmak
tadır. Şehirde kalanlar sıcak ve sinek
lerden kUJmen olsun kurtulmak için 
karyola ve yataklarını damlara taşı
mışlardır. 

Geziyi yapan. grup 

İzmir fuar1nda çahşmalar ilerliyor 

Bu sene fuar iktisad vekili ~kir 

Kese bir far af ından a~llacak 

Bulgaristandan 2.000 kişilik 
bir turist kafilesi gelecek 

İzmir ı 
fuar1bda 

dansedecek 
..un 

~ 
Par is 
Framız 

güzelleri 

r YURDDAN RES.iMLER 
İzmir, (Hususi) - Fuar haz~r

lrklarına hararetle devam edıl
mektedir viliyetlerimizden ve 
dost devİetlerden gelen haberler 
fuara kartı dahil ve hariçte bü
yük bir alaka ve rağbet bulundu
ğunu gö~ennektedir, Bu sene fu
arın lktısad Vekilimiz B. Şakir 
Keaebir tarafından açılması ka
rarlatmıt gibidir. Baıvekilimiz 
B. Celal Bayar fuar açıldıktan 

Zonguldakta Kapıderesinde bir kontrlü~miyer 

sonra geleceklerdir . 
.. Fuar komitesine gelen haberlere 

g~:e, bu sene Bulgaristandan 2000 ki
şılık bir turist grupu kafile halinde 
gelecektir. Ziyaretçiler arasında Bul
garistanlı türk kardeşlerimiz de var
dır. Bu seyahatı bir turist müessese
si organize etmektedir. 

Paris ve Fransa 1938 güzellerinin 
İzmir fuarı açılmasında gelerek fuar .---- ----·------
sonuna kadar İzmirde kalmaları esası ı 
üzerinde, güzellerin seyahatını tertib iz mirde 
eden Paris turizm komitesi ile fuar 
komitesi arasında esaslı bir anlaşma

azat obalara 

ya varıldığını bildirmiştim. 
Turizm komitesinin teklifinden is

tifade edilerek, güzel oldukları kadar 
aynı zamanda artist olan iki kraliçe
nin oyunlar vermeleri de düşünül
mektedir. Çünkü Fransız komitesi; 
kraliçelerin fevkalade dansettikleri
ni ve sahne oyunlarına vakıf olduk
larını, her hangi bir tiyatroda oyun 
verebileceklerini de bildirmektedir. 

Manisada sinema binası 
Manisa, (Hususi) - Şehrimizde 

yapılacak olan modern sinema binası 
80 bin liraya ihale edilmiştir. İnşaata 
heırıen başlanacak ve binanın cumhu
riyetin 15 inci yrldönümüne yetişti
rilmesine çalışılacaktır. 

Manisa spor kulübü binası 
Manisa, (Hususi) - Halkevi bina

sına bitişik olarak yapılan spor kulü
bü binasının açılma töreni yapılmış-
tx. . 

ve plôjlar 
İzmir, (Hususi) - Her sene oldu· 

ğu gibi bu sene de vilayetçe köy ço
cukları izin azflt kampları açılacak· 

tır. Vilayeti~ dört yerindeki plaj ve 
yaylalarda kamplar kurulması için 
alakadarları harekete getirilmiştir. 

Bu sene 500 köy çocuğu bu kamplar· 
da dinlenecek, deniz ve günşe banyo-

su alacaktır. 
Uç gündenberi Çeşme plajlarına ve 

ılıcalarma lzmirden akın başlamıştır. 
Kalabalık gruplar Çeşmenin ılıca kö· 
yünde mevcud evleri kiralamışlardır. 

Plajda bu sene tenziHit yapılmasına 

teşebbüs edilmiştir. 

Kalabalık bir muallim grupu tem· 
muz ayı içinde Foçada kamp kura· 
caktır. Bu grup şimdiden Foçada yer 
temin etmiştir. Foçadaki evlerin her 
si de kiralanmıştır. Muallimler Foç 
da iki ay kalarak istirahat edecekler 
di-r. 
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Ge~en yarıılardan güzel bir görünü§ 

İlkbahar yarışlarının altıncısı 

Enterna.yonal müMbakalarcla erkekler gibi yarııan genç kızlar 
Beı koıunın en göze ~arpan atları hangileridir! 

Milli ve hususi temaslar 

Atletizm federasyonu geniı bir 
proğram hazırladı 

Atletizm federasyonunun hareketli hazırlamıştır. Her yıl bu iki şehir ara
başlayan 1938 yılı atletizm mevsimi i, sında tekrarlanmak üzere tertib edil
çin yeni yeni müsabakalar hazırladı- mit olan bu müsabakalar da, sıra ile 
ğını haber aldık. Bunlardan bir kısmı- he riki şehrimizde yapılacaktır. İstik
m aşağıya sıralıyoruz. Bu güzel sporu halin yıldızlarını ve şampiyonl:urn• 
sevenler için daha şimdiden heyecan yetiştirmekte çok büyük rolü olacağı
verici mahiyette olan bu müsabakalar, na hiç şüphe olmayan bu hareket de at · 
da, genç veya eski atletlerimizin bize letizm hayatımızda bir yenilik ofacak
güzel dereceler ve yeni rekorlar hedi- tır. 

ye edeceklerinde hiç güphe yokt~.Da- Macar atletleri aeliyorlar mı? 
ha mvaim başnda bunlardan bir kaçını T. S. K. atletizm federasyonu geçen 
tehlikeye dü9üren atıeiıerimiz.' o za: yıl olduğu gibi, bu yıl da macar atlet
mandanberi daha sıkı ve daha dıkkatlı terinin yurda getirilmesi için, Maca
bir surette çalışmakta olduklarından ristanın en kuvvetli iki atletizm kulü-
1938 yılının bir çok rekorlarımızın de- bü olan B. B. T. E. ve M. A. C. kulüb
ğişmesine sahne olacağı muhakkaktır. !eriyle muhabereye girişmiş bulun-

Balltan müaahakal.arında türk atletleri ve Mehmed Ali yüz metre 
birinci F rangoli.i öpüyorlar 

Gül kupası müsabakaları maktadır. İçlerinde dünyanın sayıh 
ı.• • ' ..._ .,taJumlardaıı en 

letizın ajanlığı tara m an e e - m ı memleket. dôft 
miş olan ('Gül kupası) müsabakaları- edilecek ve Balkan oyunlarından evel, 
na, atletizm federasyonu yurdun her atletlerimize ikinci bir ecnebi teması 
tarafından, iyi ve kıymetli derece yap- temin edilmiş olacaktır. 

mış atletleri göndermektedir. Aşağı Üç atlet Pariıe gidecek 
yukarı milli kadromuzun bugünkü va
ziyetini anlatacak olan bu müsabaka Atletizm federasyonu, bu yıl en iyi 
latanbulda büyük bir atletizm harekr.- çalışan ve Finlandiya dekatlon cetve
ti olacaktır. line göre en kıymetli dereceleri yapa-

Türkiye maraton birinciılikleri cak olan üç atleti eylül içinde Pariste 
26 haziranda, Türkiycde ilk defa ol- yapılacak Avrupa atletizm §ampiyona

mak üzere bir Türkiye maraton birin- sına göndermeğe karar vermiştir. Bü-
tün bir yıl, feragat ve imanla çalışan ciliği yapılacaktır. 42 kilometrelik bir 

mesafe üzerinde yarışmak üzere yur- atletlerimiz için her halde bundan da-
dun bir çok yerlerinden gelecek olan ha iyi bir taltif olamaz zannındayı~ 
atletler, yurdumuzda bu müsabakanın Bet tehir müaabakalan 
temelini atmış olacaklardır. İki yıl evel tesis edilmiş olan (beş 

İstanbul bölgesi, kendi bölgesi dahi- tehir) atletizm müsabakaları bu yıl 
linde yapılacak olan bu müsabaka i- daha geniş bir mikyasta tekrar edil<'
çin, atletizm federasyonunun_mür.aca- cektir. Atletizmin yurd içinde yapıl
ati üzerine, bütün srhhi tedbırlerı al- maaında çok büyük yardımı olduğunu 
mış bulunmaktadır. Yarı§, ağlebihti- bu iki yıllık tecrübesi ile bize isbat et
mal Yeşillcöy civarında yapılacaktır. mit olan bet şehir müsabakaları, biri-

Mısırlı atletler geliyorlar birine denk ve komşu olmaları itibari-
2, 3 temmuzda, mısırlı atletler.yur- le de ananevi bir rekabet tesisine mü

dumuzu ziyaret ediyorlar. Yunanıata - said bulunan §ehirlerimizde hakikaten 
na müaabaka yapmak üzere gitmekte umulduğundan çok daha büyük bira· 
olan Mısırın en kuvvetli atletlerinden ~a~a ile kaqılanmakta, yarışları seyir 
müteşekkil 14 kişilik bir kafilenin, 30 ıçın koşan binlerce vatandaşın azan:i 
haziıanda İstanbula gelmesini, ve 2 • 3 rağbetini kazanmaktadır. Nitekim, el
temmuzda İstanbulda müsabaka yap- de edilen dereceleri bir yıl eveliai ile 
masını atletizm federasyonu temin et- karşıl~ştınnak, bu güzel ve sportif re· 
miştir. Şerait hususunda her iki taraf- kabetın ne kadar verimli olduğunu is
ça da mutabakat hasıl olduğunda~, bat etmeğe kafi gelir. 
müsabakanın yapılması kati bir ıek:l Bu yıl çarpışacak olan şehirlerim;z 
almış bulunmaktadır. şunlardır: 1) Afyon - Manisa. Uşak -

Türkiye - Romanya teması Kütahya • Eskişehir, Manisada • 2) 
Evelce takarrür ettiği halde, bazı Aydın • Denizli - İaparta - Muğla -

zaruri sebebler dolayıaiyle şüpheli bir Burdur, Aydında; 3) Bursa - Bahke
vaziyete girmi§ olan Romanya • Tür· sir - Bandırma - Edremid • Ayvahk, 
kiye milli müsabakası da yeniden müs- Balıkesirde; 4) Diyarbakır· Urfa - Si· 
bet bir sahaya intikal etmiştir. T. S. K. ird - Siverek - Mardin, Diyarbl\krrda; 
atletizm federasyonu kendilerine tel- 5) Edirne • Kırklareli - Tekirdağ - Ça-

nakkale - Biğa, Edirnede. 6) Ankara _ grafla son şartlar üzerinde teklifleri· 
İstanbul - tzmir, Ankarada. Bu suretle ni bildirmiştir. Romanyalı dostları-

mızın da buna muvafık cevab verecek- ceman 28 şehrimiz, bir mevsim zarfın-
da biribirleriyle karşılaşmakta, bu milleri hemen hemen muhakkak gibidir. 

Mütekabil esaslara dayanan bu müsa- sabakaya girecek takımını seçmP.k için 
ba~a her yıl tekrar edilecektir. Gele- seçmeler yapmakta, seçilmiş atletleri
ceıi: yıl da türk atletleri ayni şartlar ni hazırlamak için idman ettirrnekte
dahilinde Romanyaya gideceklerdir. -tir. 22 ıehrimiz deplasman yapmakta, 
Beklenen cevab müsbet olarak geldiği diğerleri de müsabakayı tertH: ve h:.ı 
takdirde, bu müsabakalar da 2 • 3 tem- sayede bir koşu pisti kazanmakla fay. 
muzda tstanbulda yapılacak, bu suret- dalanmaktadır. Nitekim, Edremid, U
le, üç dost memleket sporculuğu gü- şak pistleri bu meyandadır. Ge-lecek 
zel bir sporcu rekabeti ile çarpı,mıt yıllarda, bu bet ıehir karşılaşrn:ıları 
olacaktır. daha genişletilecek, ve bunların için ::le 

Genç atletler arasında 
Birinci sınıf atlerle olduğu kadar, 

genç ve yeni yetişen atletlerle de meş
gul olmanın, bu güzel sporun istikbali 
bakımından zaruri olduğunu müdrik 
olan T. S. K. atletizm federasyonu 
temmuz ayının eon veya ağustosun i \k 
haftalarmda, Ankua ve latanbulun 

iyi dereceler yapan atletler Ankarad<. 
toplanarak, büyük bir atletizm hayra· 
mı tertib edilecektir. 

Balka·n oyunları 
Bu yıl Belgradda yapılacak olJ:ı 

Balkan oyunlarına atletizm f~'!c-ns

yonunun nasıl hazırlanmakta o'dufU· 
nu bqka bir yazımızda spor severler2-

&>ildiroce • 

Meılaur Amerilı4'.ı Owen• bir kotu e•naaıncla 

Ziraat enstitüsü yüksek 
mektebler şampiyonu oldu 

Ankara yüksek mektebleri arasında bir voleybol tumovası ter. 
tib edilmitti· Müsabakalar çok güzel olmut ve neticelenmittir. 

Bunlardan Tarih, Coğrafya, Dil Fa. 
kültesi; Hukuk Fakültesi, ve Gazi 

Terbiye Enstitüsü birinci devrede 
mağIUb olarak çekildiler. İkinci dev
re de puvanları müsavi olarak • kalan 

Harbiye mektebi, Siyasal Bilgiler O

kulu ve Ziraat Enstitüsü yeniden ya, 
pılan aon turnovada Ziraat Enstitüsü 

takımı birinci haftada Siyasal Bilgi· 
ler okulu sahasında yapıldı. Bu maçı 

Ziraat En&titüaü kazanmıştır. İkinci 
haftada Harbiye mektebile yapılan 

son ve şampiyonluk maçını Yüksek 
Ziraat Enstitüsü büyük bir faikiyetle 

(4-15) ve (5,15) olmak üzere iki sette 

kazanarak Ankara yükack mektepler 

voleybol pmpiyonlujwata kMll't"'lf Yük•ek z: .,.,, En•titnii 
llllle,Y.,bol t 

Bugün ilkbahar at yarışlarının al
tıncısı saat 15,30 da şehir ipodromun
da yapılacaktır. Okuyucularımızdan 
bir çoğunun isteği üzerine bugünden 
itibaren kotulara girecek atlarla be
raber cokeylerinin de isimlerini bil
dinneğe gayret edeceğiz. Yalnız de
ğiımesi ihtimali olan cokeyler de ol
duğu için yarıı yerinde tablolara 
bakmak lazımdır. Ko,ular hakkında
ki tahminlerimizi program sırasiyle 
aşağıya yazıyoruz: 

BiRiNCi KOŞU: üç yaşındaki ha
lis kan arab erkek ve dişi taylara mah 
sustur. ikramiyesi 300 lira mesafesi 
1400 metredir. 

Bu ko§uya girecek atlar funlardır: 
F. Simaaroğlu, (Çelenk), Bayram; 
Ş. Koçak, (Yaman), Riza; 
A. Erdofan, (Ceylan), Yula; 
R. Raıceldi, (Akıncı), Horvat: 
N. Sümer, (Ceylan Tek), Davut; 
Şemsettin, (Yüksel), Aptullah; 
N. Onengut, (Alıcı), İsmail. 

Bu taylar arasında Ankarada koşu
sunu gördüğümüz yalnız Çelenk ve 
Ceylan Tek vardır. Diferleri muhtelif 
vil&yetlerimiade yapılan tay kOfusu -
nu kazanarak Ankaraya yeni gelen 
taylardır. Bunlarm kuvvetleri hak
kında fazla bir mahlmatımız yoktur. 
Yalnız yol yorgunluğu, saha değişik
liği gibi ıebebler belki koşudaki şans
larını azaltacaktır. Bu sebeble koşu
yu Çelenk veya Ceylan Tek kazanaca
ğını dütünebiliriz. Yükselin bu tay, 
tar için te.hlikeli olabileceği de söy
lenmektedır. Bunu koşunun neticesi 
belli edecektir. 

lKlNCl KOŞU; Dört ve daha yu
karı yattaki yerli halis kan ingiliz 
at ve kısraklara mahsus handikaptır. 
İkramiyesi 300 lira mesafesi 2400 met
redir. 

Bu koşuda koşacak atlar ve kilo-
ları fUnlardır : 

Asım Çırpan, (Tomru 66) Bayram 
Ak~f Akson, (Baylan 58),' R. Od; 
Salıh Temel (Girgin 53), Horvat; 
Ahmet Atman, (Dafya 50), Filips. 
Geçen hafta yapılan 1400 metrelik 

koşuyu Dafyanın kolay kazanacağı 

B takımları 
maçları 

Dün devam edilen B. takımları ara
sındaki bölge kupası maçlarında De
mir.spor, gelmiyen Muhafız Gücüne 
hükmen galib aayılmıt ve Ankara Gücü 
Galatasarayı 5 , 3 yenmittir. Birinci 

devreyi Ankaragüclüler 5 - O bitirdik -
leri halde ikinci devrede iti gevşek tut
muşlar ve Galatasaraylılar da bu dur
gunluktan istifade ederek üç gol çıkar
mışlardır. Haftanın tek maçı epice ala
ka uyandırmıı ve güzel geçmiştir. 

Birinci takımlar maçında olduğu gi
bi bu müsabakalarda kupanın, Ankara
gücü ve Gençler Birliği kulübleri ara -
sında kalacağı anlatılmaktadır. 

Ankaragücü ıimdiye kadar yaptığı 
maçlarda Galataaarayı 5 , 3, Muhafız 
Gücünü 4 - O, Demirsporu 3 , 2 ve Gü -
neşi 2, 1 yenmiştir. 

Gençlerbirliği de Galataaarayı 3-1, 
Muhafız Gücünü 9 - 2, Demirsporu 3-2 
ve Güneti 2 - 1 yenmittir. 

Puvanları müsavidir. Ankaragücü 

1 14 gol atmı§ 7 gol yemiıtir. G.ençlerbir
liği de 24 gol atmı§ ve kalesıne 8 gol 
girmittir. 

Alikalıların birinci ve B. takımları 
aruında böleg kupası şampiyonluğu 

için aon bir maç yaptıracakları söylen -
mektedir. Ankara futbol meraklıları bu 
heyecanlı ve güzel olacağı muhakkak 
bulunan mUaabakalan dört cözJe bek 1 ....... 

ümid edilirken Girgin kazandı. Ne, 
fesli bir at olan Girginin bu kısa me
safedeki muvaffakiyeti ve bugünkü 
hafif kilosu koşudaki şansını fazla, 
laştırabilir. 69 kilo gibi büyük bir 
yükle centilmen koşusunu kazanan 
Tomrunun da müşterek bahiste ihmal 
edilmemesi lazımdır. 

UÇONCU KOŞU: Uç ve daha yu
karı yaştaki halis kan ingiliz at ve 
kısraklara mahsustur. İkramiyesi 700 
mesafesi 2000 metredir. 

Bu koşuda koşacak atlar şunlardır: 
Asım Çırpar, (Dandi 61), Bayram; 
S. Halim, (Sunand air 59,5) Horvat; 
S. Halim, (Sunandair 59,5) Horvat; 
S. Halim, (Novice 57,5), Davut; 
Bu ko§uya girebilecek evsafta bat-

ka atlar da vardır. Fakat memleketi
mizde mevcud atların en kuvvetlileri 
olan yukarda isimlerini yazdığımız 

üç halis kana nazaran şansları hiç 
yok gibidir ve onun için koşuya ya, 
zılmamışlardır. Ankarada çok güzel 
koşular kazanan Dandi bugün iki 
kuvvetli rakibini geçmek için çok 
zorluk çekecektir ve belki de birinci
liği Novice'e bırakmak mecburiyetin
de kalacaktır. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU: Dört ve da, 
ha yukarı yaştaki halis kan arab at 
ve kısraklara mahsus handikaptır. ik
ramiyesi 250 lira mesafesi 2100 met
redir. 

Bu koşuya yazılı at ve kısraklarla 
kilolarını sırasiyle yazıyoruz: 

A. Geliş, (Ünlü 65), Kamil; 
A. Hayranlı, (Duman 60), Davut; 
S. Okdem, (Can 59), Paul; 
F. Ural, (Oktay 58), Mecit; 
A. Kahyaoğlu, (Bozkurt 56), Htı
seyin; 
S. Temel, (Musul 53), Horvat; 
B. Ozsancak, (Merzuk 51), R. Od; 
l. Durgun, (Necme 50), Şandor; 
S. Tarhanoğlu, (Uysal 48), Mm
tafa; 
Ş. Kızıltuğ, (Efe 46), Şakir. 
Arab atlarına mahsus koşuların. 

bilhassa handikap koıularının, sür, 
prizli neticeleri müşterek bahsin dol
gun para vermesine sebeb olmaktadır. 
Bugünkü koşunun muhtemel birinci
sini bulmak da pek kolay olmıyacak
tır zannediyoruz. Yalnız geçen hafta.. 
ki koşularını nazarı itibare alarak 66 
kilo ile ikinci gelen Ünlünün 56 ki
lo ile ve son saniyelerde kuvvetli bir 
hücumla öndeki grupa yetişerek dör
düncü olan Necmenin plaseden çık, 
mıyacaklarını zannediyoruz. Yalnız 

muhtemel sürprizleri karşılamak için 
çifte bahiste oynanabilecek başka at
lar da vardır. Mesela Can, Oktay, 
Bozkurt ve Merzuk. Fakat hiç bir za
man bunların rakiblerinden şanslı ol
dukları söylenemez. 

BEŞiNCi KOŞU: Dört ve daha 
yukarı yaşta ve sene zarfındaki ka
zançları 300 lirayı geçmiyen yerli ya, 
rım kan ingiliz at ve kısraklara mah1 

sustur. İkramiyesi 280 lira, mesafesi 

2200 metredir. Bu koşuya yazdı atlar 
şunlardır: 

l. Tetik, (Gülcan 58,5), Horvat; 

F. Ataçeri, (Ceylan 58,5), Filips: 
B. Görgün, (Bozkurt 56), Mustafa; 
M. Selçuk, (Necla 54,5), Abtullah; 
S. Temel, (Gülizar 54,5), Davut; 
M. Atak, (Bozkurt il. 52), Sabit; 
M. Akgül, (Gündoğdu 50,5), Şakir. 
Sene zarfında 300 liradan fazla ka, 

zanan Sağanak ve Mahmure gibi kuv, 
vetli yarım kanların giremedigi bu k0s 

şuda en göze çarpan Ceylandır. Geçen 
hafta 49 kilo koşarak ve yarım at bo
yu ara ile Ceylandan birinciliği alan 
Gülcan bu koşuda aynı muvaffakiycti 
göstermiyecektir, zannediyoruz. 

Çifte bahis birinci ve dördüncü k0s 
fular arasında, ikili bahia de dördünci 
Juatudachr. 
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iş Bankası tenis kordlarında . 

Dünkü törende bulunanlar 

Ba§vekilimiz B. Celal Bayarın, İş 
'.lankası Umum Müdürü iken, memur -
:ar i!jin yaptırmış olduğu tenis kordu -
:ıun kuruluşunun on ikinci yıldönümü 
lün kutlanmıştır. 

İş bankası büro şeflerinden B. Şina
j Özdemir on iki sene evvel Ankarada 
.enis kordlarınm sayısının çok az ol
duğunu söyliyerek dedi ki : 

"- Biz İş bankası memurlan, tenis 
oynamak için korddan korda gidiyor -
duk. Banka tenis ekipinin daima sey
yar bir halde bulunması, umum müdü
rümüz B. CeHl.1 Bayarın dikkatini cel
betti ve bizzat ban~ verdikleri bir e
mirle bu kordun inşasına başlandr. 

Kordumuz, on bir yaşını bitirmiş -
tir. Bugün 12 yaşına basıyor. Bu neşe -
Ii dönlimyılını kutlamak üzere buraya 
gelen bayanlara, baylara, arkadaşlara 
çok teşekkürler ederim.'' 

Bu münasebetle müsabakalar ya- \ 
pılmış, bu arada lş bankası ve İktıaad 
Vek!leti tenis ekipleri karşılaşmıştır. 
Oyundan sonra Bn. Celal Bayar bir 
çay vermişler ve davetliler neşe içinde 
geç vakte kadar eğlenmişlerdir. 

Avrupada 
şiddetli 
bir zelzele 

(Başı 1. inci sayfada ) 
kilometre mesafede olduğu tahmin e
dilmektedir. 

Zelzele Belçikada da 
şiddetle hissedildi 

Brüksel, 11 a.a. - Saat 11.58 de şid
detli bir zelzele hissedilmiştir. Sismo
graf aletleri zelzelenin şiddetinden 
kullanlamıyacak hale gelmiştir. Bel
çikada birçok dıvarlar ve ocaklar yı· 
kılmıştır. 

Bazı §elıirlerde panik oldu 
Paris, ı ı a.a. - Sen-Mor rasathane

fiddetli bir zelzele kaydetmiştir. Ze~
zele, Lil, Rube ve Turkuanda da hıs 
edilmiştir. 

Turkuanda panik hasıl olmuş, bir
çok evlerde insanlar sarsıntıdan yere 
düşmüş ve bazı kimseler yaralanmıştır. 

Rubede herkes, kendisini havaya doğ
ru fırlıyor gibi hissetmiştir. 

Rriij' de eııler çatladı 
Brüksel, n a.a. - Bütün sahil bo

yunca, ezcümle Astandda şiddetli l;>ir 
zelzele hissedilmiştir. Brujde de sar
sıntı şiddetli olmu§tur. Halk, heyeca
na düşmüş ve evler çatlamıştır. 

Ok porunu yayına 
İstanbul, 11 a.a. - Okspor kuru

mundan bildirilmiştir : 
"Ulusal sporlarımızın atası ve milli 

.:>ünyemize en uygun sporumuz olan 
okçuluğumuzu yurdumuzda uyandır· 

.nak ve yaymak için kurulan kurumu· 
muz ilk atış çalışmalarına 12.6.1938 
pazar günü başlıyacaktır. 

Atışlar 1stanbul'un en eski bir stadı 
ve taıihsel bir varlığı olan Okmeyda
nında yapılacaktır. 

Kız Enstitüsü ve sanğat o
kulları sergisini ziyaret e
diniz. Orada sizi alakadar 
eden herıey vardır. 

Hudutları 

kontrol ic.in ... 

Fransanın ileri 
sürdüğü ıartlar 

Paris, 11 a.a. - Salahiyettar mahfil
lerde tebarüz ettirildiğine göre, bu sa
bah Hariciye nezareti tarafından neş
redilen tekzib, karı~zlık komitesin
de anlaşmaya varılır varılmaz Pirene 
hududunda sıkı bir kontrol tesisine 
hazır bulunduğu hakkında fransız hil
kümetinin guya Londraya müracaat 
ettiği haberlerini istihdaf eylemekte
dir. Halbuki, fransız kabinesinin hare
ketinde hiçbir değişiklik olmamı§tır. 
Paris zimamdarları, kontrol pahsindc 
tek taraflı teşebbüste bulunacak değil
dir. Paris, yalnız İlpanyanın bütün hu
dutlarında kara ve deniz kontrolunun 
gönüllülerin geri çekilmesi ile yeni
den tesisi hakkında ingiliz planında 
musarrah prensipleri kabul etmekte
dir. 

Yani, Pirene hududunda enternas
yonal kontrol, gönüllülerin çekilmesi
ni kontrol edecek bitaraf komisyonla· 
rm İspanyaya giderek faaliyete hazır 
olduklarını bildirdikleri, mümasil kon 
trolun İspanya • Portekiz hududun· 
da tesis olunduğunu ve deniz kon
trolunun da yeniden iflemeye başladı
ğı gün teeasUs eyliyecektir. Pirene hu
dudunun enternasyonal kontrolu 30 
gün sürecek ve bu müddet bazı şartlar 
altında 40 güne kadar çıkarılabilecek
tir. Fakat, bu müddet zadında gönüJ. 
lülerin geri çekilmesine ba§lanmamış 
ise kontrol ilga olunacaktır. 

Fransız ıoprakwrı üzerinde 
ll{;an ·ı•·ranko tayyaresi 

Paris, 11 a.a. - Burgos radyosu, Sen 
Jan Döl\JZ üzerinde uçan meçhul tay
yare hadisesini tavzih etmektedir. Bu 
tayyare Franko kuvvetlerine aittir. 
Tayyareci yolunu. şaşırarak. f~anıız 
topraklarına girmış fakat vazıyetı fark 
eder etmez derhal geri dönmüştür. 

Siliilı ka~·ak(,.·ılığı yapan kaptan 
Londra, 11 a.a. - Stanglof ingiliz 

vapurunun kaptanı aleyhine açılan si
lah kaçakçılığı davası dün Cebelütta· 
rık mahkemesinde başlamıştır. Maliim 
olduğu üzere gemi kaptanı hükümet· 
çi İspanyaya silah kaçırırken bir İngi
liz harp gemisi tarafından yakalanmış 
ve Cebelilttarık'a götürülmüştü. Mez
kur gemi CebeHittarık'a vardığı zaman 

1 

içinde tayyare edevatı bulunan dokuz 
sandık ile 17 sandık kurşun ve 15 san 
dık da obUı hartucu bulunmu9tu. 

ULUS 

İngiliz gemilerinin batırllması karıısında 
İngiliz f ilos~un bir F ranko 
limanını bombardıman 

etmesi ileri sürüUüyor 
Londra, 11 a.a. - Milli denizciler 

birliği umumi katibi Spence, matbuata 
aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

"Birçok gemicilerden mürekkep bir 
grup birliğimize bir istida ile müra
caat ederek ingiliz ticaret gemilerinin 
batırılmasına bir misilleme olmak üze
re ingiliz donanmasının bir frankist li
manını ve tercihan Kadiks'i bombardı
man etmesini istemiştir. 

ispanya ile ticaret yapan 
gemiler 

Londra, 11 a.a. - İspanyol limanla
rında bitaraf ticaret gemilerinin ma
ruz kaldıkları tecavüzlerden bahseden 
Times gazetesi, İı;panya ile ticaret ya
pan gemileri üç sınıfa ayırmaktadır: 

1. - Eskiden kurulmuş olan kumpan
yalara aid yük gemileri. Bu kumpan
yaların büyük bir kısmı harba rağmen 
servislerine devam etmektedirler. Bu 
kumpanyalara aid gemiler taarruza uğ
ramamışlardır. 

2. - Gemi kiralarının yüksekliğine 
tama ederek büyük karlar temin etmek 
ümidi ile hareket eden diğer İngiliz 
kumpanyaları. Bu kumpanyalar pek 
meşru bir tarzda ticaret yapmakta ol
dukları için bunlara aid gemilerin bey
nelmilel kanunda derpiş edilen hima
yeden istifade etmeleri lazımdır. 

3. - Mürettebatı daima İngiliz olma· 

Ormanlarımız 
ve devlet 

( Ba§ı ı. inci sayfada ) 
tarılmrı olacak, 

2 - Orman servetimizden ıs
tif ade edilecek, 

3 - Kereste ve yakacak ihti
yacımızla ormanlık yerde yaşa
yan halka daha iyi geçim yolu 
açılmış olacaktır. 

Gündelik ihtiyacı karşılayan, 
fakat, yarın için dağlarımızda ot 
bile bırekmıyan huauai teahhüd
ler, genit i9letmeler ~layuııc.a-
ya kadar, pek srkı ve şiddetli bir 
kontrola tabi tutularak, zarar 
vermekten alakonabilir. Yugos
lavya, Avusturya - Macaristan 
imparatorluğundan tevarüs etti
ği tecrübeli memurlar ve tetki
lit ile, senelerce uğrattıktan son
ra dahi, devletleıtirme tedbirin
den baıka tahribi menedecek 
esaslı bir çare bulamadı. Bun -
dan baıka ormanları ancak bü
yük sermaye iıletebiliyor: Kü
çük sermaye, rasyonel ve fenni 
bir iıletmenin masraf mı üstüne 
alamıyor, maddi mesuliyetten 
çekinmiyor ve kendini kurtar
mak yahud konımak için, balta
sını rastgele kullamyor. 

Deniz itlerimiz, maden itleri
miz, endüstri iılerimiz gibi, hiç 
şüphesiz, az zamanda orman it
lerimizin de tam bir nizam altı
na alındığını, hükümetin, hem 
tahribin cezri surette önüne geç
mek, hem de itletmeyi hazne ve 
halk lehine temin etmek sureti
le, Türkiyeni·n orman davasını 
da hallettiğini göreceğiz. 

F. R. ATAY 

Romanyanın Salanıankadaki 
ajanı 

Burgos, 11 a.a. - Romanyanm Sala
manka hüktimeti nezdindeki ajanı bu
gün general Frankoya itimad mektu
bunu vermiştir. 

masına rağmen zahiren ingiliz senna
yesile son zamanlarda kurulan kum
panyalara aid gemiler. Bu karışık bir 
mese ise de hükümet denizde meşru İn
giliz ticaretini himaye etmek prensi
binden müşkülat karşısında vaz ge!j
memelidir. 

Nevs Kronik! gazetesinin bildirdi· 
ğine göre, kabine gelecek pazartesi gü
nü toplanarak takib edilecek siyaset 
hakkında bir karar verecektir. Kati 
tedbirler ittihaz etmek cereyanı her
gün kuvvetlenmektedir. Çünkü taar
ruzların kasden yapıldığına gün geç· 
tikçe şüphe kalmamaktadır. 

Bu gazeteye göre bazı eksperler, 
Kadiks'in bombardıman edilmesini 
derpiş etmektedirler. Bu takdirde şeh· 
ri tahliye etmesi i!jin sivil halk haber
dar edilecektir. 

Hiikünıetçilcrderı lwçarılar 
Paris, 11 a.a. - İspanyol hükümetçi 

kuvvetlerine mensup 200 asker kaçağı 
Katalonya hududundan Fransaya geç· 
mek isterken İspanya hudud muhafız
ları tarafından görülerek Üzerlerine a
teş a!jılmış ve bunlardan 21 i öldürül· 
müştür. 8-0 kişi yakalanmış ve divanı 
harbe verilmek üzere dahile sevkolun
muştur. Bunlardan 24 ü dün Osseja gel
meğe muvaffa kohnuş ve bu geçen ha · 
diseyi anlatmıştır. 

Riket kimdir? 
(Başı S. inci sayfada) 

Birden Meksika.da isyan patİıyor. 
Ve bu isyan memleketin hemen !ıc
tün servetini teşkil eden giimüş ma
denlerinin bulunduğu mıntakada 
çıkmıştır. 

El Valles'deki zengin çiftlikle
rinde keyfınc bakarken general Se
dillo'nun aklına bu isy<>.n fikrini ko
yan kim olmuştur? 30.0CO kişilik bir 
orduyu teçhiz etmek için lüzmlu pa
rayı kim temin etmiştir? İngiltere 
mi? Hayır. Amerika mı? Hayır, 
"Meksika mekaikalılarındır, kahrol-
.-... .....Y...a.n.ktı •• cl.ly• ba ..... n.•• ...... ,,ı. .. 
Amerikanın adamı olamaz. Ameri
ka, Tekzas'a sığınmış olan altın 
gömleklileri bu iş için tercih eder
di. 
Şu halde? 
"Bu, Riket'le onun sendikasıdır." 

diyorlar. Kardenas'la anlaşmaya mu
vafak olamayan petrolcular onun 
vasıtasiyle Meksikada bir isyan ha
zırlamışlardır. 

Amerika ve ingiliz dış bakanlık
ları gene fena halde kızmı§ılardır. 

- Nasıl, bu ingiliz ve onun orta
ğı olan Smit ingiliz ve Amerika 
petrol şirketlerinin zararlarını ken
di hesablarına istismara kalkışıyor
lar, demek? 

Hedef olduğu hücumlardan ken
disine bahis açılınca Riket: 

- Dürüst olmayan bir harekette 
bulunmuş değilim, diyor. Dış poli
tika hususunda realist olmak ve me
tinler içinde boğulmamak lazımdır. 
Ne yaparlarsa yapsınlar Meksika 
imtiyazları iade etmiyecektir. Şu 
halde, şimdiye kadar bizim olan bu 
petrol istihsalinin Almanya, J~po.n
ya ve İtalyaya doğru yol değışt~r
mesini önlemek lazımdır. Benım 
projem de bunu tahakkuk ettirecek-

tir. yl . 
Ciddi mi konuşuyor? Eg enıyor 

mu? Kimse bilmiyor. Muhakkak o
lan şudur ki, Siti'deki küçük büro
sunda, imparatorluklar satın alan, 
Muıolini ile pazarlığa girişen, ken
di hükümetini çileden çıkaran ve 
Amerikaya muziblikler yapan Rikct 
pek garib bir adamdır. 

·Çocuk ilôvesindeki 

Evelki haftaki bilmecemizi 
çözüp hediye kazananlar 

• mahallesi 6 Hikmet Soyer, Bandırma hal-
ff irer küçük not defterı kevinde 338 Feride Umut, Zonguldak Alp 

k '-- Aslan sokak ıo Yıldız Kara çiçek, Malatya 
azarn.ınıar : . Edhem Ural mağazasında Faruk Oral, Si-
Diyarbakır lisesinden 971 Bahrı Turgut, vas P. T .T. memuru Hakkı oğlu Ertuğrul 

Diy~rbakır Yoğurt paza.rında .60 numarada Doğanay, Samson cumhuriyet okulundan 
Cahıd Adabağlı, Ncvıehır yenımahallc A~- 1-48 Davud Aytekin, Ankara Gazi orman 
ça okuyan, İııllhiye merkez okulur_ıdan Nı- çiftliği Mustufa Yılmaz, Diyarbakır ku
h~d Baydar, Bolvadin Ahmet Çetın Aya~. yumcu dükkfim yanında Yılmaz Demir, An
Dilzce orta okulu 554 $erefkal, Ankara Mı- kara Kızılelma mahallesi Yiyinlik sokak 10 
markemal okulu 862 Avni Molu, Ankara İhsan Kurt Ankara İnönü ilk okul 397 Me
Erzurum mahallesi İıtanbul sokak 38 Ülkü Jihat Çelikkesen, Çankırı orta okul 188 
Aydın, İstanbul Beyoğlu kapanca sokak 5 Şevki Eröncel Akhisar orta okul 67 Mus
Hüseyin Türktaı, Anka.ra Dumlupınar ilk tafa Atalay, A~kara Erzurum mahallesi Ak· 
o~~lun~an 88 İhsan Çelıkkeser, Ankara Ke- baba sokak 4 İrfan Tiiray, Ankara Necati 
çıo;en ılkk ?.ku.1.k56bAyten Hazedr, J • bey okulu 67 Kıymet Türk, İzmir Karataş 
Bırer ·uçıı oyama c tcrı tramvay caddesinde 167 Orhan ~k~Un ... An

kara birincin orta okul 750 Hılmı Yucel, 
kazananlar : İzmir orta okulundan 673 S. Keser, Ban· 
Ilgın ilk okulu 310 Erdoğan Ünver, Mer- dırma birinci okuldan 1503 Oiuz Tamuçin, 

sin esnaf lokantasında Mehmet Ali Özalp, Adana 5 k5nunusani okulundan ısı Hatice 
İstanbul Hayriye lisesi 930 Mehmet Oktay, Nakip, Bali ilk okulundan 316 Türkln kuy
Diyarbakır lisesi 463 Mehmet Dinç, Ilgın rukçu, ZoniUldak Namıkkcmal okul 197 
ilk okulu 269 Sefik Baran, lznik Eıref zade K&mll Avdan, 

f2-6-l938 

Hatay seçimi kontrol 
komisyonunun hareketini 
şiddetle protesto ettik 

mühleti 
kabul 

Komisyonun 
olan talebi 

uzatmaya dair 
edilmedi! 

(Başı ı. inci sayfada) J E I . d" v enme yaşını ın ıren 
razı olmadığını beyan etmiş ve 
zaruri olan ittifak hasıl olmadı- proje kamutay 
ğından komite bu uzatma talebi
ni kabul edememiştir. ruznamesinde 

Seçim konıisyoruınun tebliği 

Antakya, 11 a.a. - Anadolu ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Se!jim komisyonu tarafından alaka
darlara tebliğ edilen 14 numaralı teb
liğde sekiz gündenberi bir kısım hal· 
kın tazyik ve tehdide maruz kaldığı
nı müşahede ve tesbit edildiği bildi
rilmektedir. Herkesin hangi cemaati 
istiyorsa kaydedilmekte katiyen ser
best olduğu hatırlatılmaktadır ve bu 
tazyik devam ederse kayıt muamele
sinin derhal tatil edileceği ilave e
dilmektedir. 

Medeni kanunumuzun 88 inci mad
desini tadil ederek, erkeğe onyedi, ka
dına onbeş yaşını bitirdiği zaman ev
lenme hakkı veren kanun projesi, Ka
mutay adliye encümenince tetkik ve 
Adliye vekilimizin verdiği izahlar 
dinlendikten sonra aynen kabul edil
miştir. 

Hakim, fevkalade hallert:c ·: e pek mü 

Bugün vaziyette tek bir değişik
lik varsa o da türklerin tehdid edil
melerine artık müsaade edilmemesi. 
dir. Bu hal karşısında gülmek mi, ağ-

lamak mı lazım tayin edilemez. 
Türke karşı tazyik ve tehdid 

kesildiği gün komisyon tazyikin baş
ladığını ilan ediyor. Türk listesine 
yazılanlar aynı gece öldürülürken ne
fes almayan komisyonun hayatiyet 
göstermesi i!jin türkün yüzünün biraz 
gülmesi lazımdı . Bugün bir tek va
ka kaydedilmiştir ki, o da Reyhani. 
yede eski rejimden kalma milis ve is-
tihbarat zabitinin gözü önünde bir 
türkün dövülmesidir. Komisyonun tel 
mih ettiği tazyik ise hiç şüphesiz bu 
değil, tedhişlcrine devam etmek iste· 
yen usbecilcr hakkında yapılan taki
battır. Komisyonun bugtine kadar 
t:ıUrkler aleyhindeki hattı hareketi 
-mncıa:raasınll e oous aanı 'CU•:rnu7 ..-

ceği kadar açıktır. Bu tebliğ ile ta
rafgirliğini isbat eden delillere bir 
tane daha katmış oluyor. 

ANADOLU AJANSININ NOTU: 

lstihbarstımıza göre, Türkiye hü· 
kümeti, komisyonun bu tarzdaki icra
atını Mi11etler Cemiyeti nezdinde ,Jid· 

detle protesto etmi§tir. 

Komisyon tebliği geri aldı 
Antakya, 11 a.a. _ Kumandan Ko

le, seçim komisyonunun evvelki gün 
neşrettiği tebliği protesto etmiş ve 
komisyon tebliği geri almıştır. 

him bir sebeple onbeş yaşını bitirmiş 
olan bir erkeğin veya on dört yaşını bi
tirmiş olan bir kadının evlenmesine, 
ana, baba veya vasisini dinledikten 
sonra, müsaade edebilecektir. 

Proje, neşri tarihinden yürürlüğe 

girecektir. 

Yangtse nehri 

yabancılara kapatıldı 
Şanghay, 11 a.a. - Japon deniz ma

kamlarının bildirdiğine göre Hanko
vu zaptetmek üzere Yangtse uzunlu
ğunca harekata ge!jilmiştir. Bütün ec· 
nebi ticaret ve harb gemileri Vuhu 
ile Hukov arasındaki sahayı terket. 
meğe davet edilmişlerdir. 

Amerik<idan 50 tayyare aldılar 
Londra, 11 a.a. - Çin bava kuvvet

lerinin Ame1ikadan 50 avcı tayyaresi 
aldığı Hong-Konk'tan bildiri~kte
dir. 

Çin maslnlıatgii.:;arı Tokyodan 
ayrıl$. 

~-1....--.. .. • .a,:.__ ..... • · - - - -, 

zarı ile diğer elçilik memurları Çine 
hareket etmi 1 rdir. 

Askerliğe alınacakların hu~ıui 
va:ısiyeıleri 

Hankov, 11 a.a. - Bundan sonra 
askere alınacak olanların ailelerinin 
içtimai mevkii, nüfuz veya zenginli
ği göz önüne alınmıyacağı harbiye 
nezaretinden bildirilmektedir. 

Çin tarihinde şimdiye kadar böyle 
bir prensip konulduğu görülmemiş -
tir. 

Askere yazılma işleri nüfus mikta
rı esasına müsteniden müsavi surette 
memleketin bUtUn kısımlarına teşmil 
ed itecektir. 

Halayda tahrikler! 

Türklerin seçim bürolarına 
müracaatları reddediliyor 
Vali ile kumandan 
tedbirlerin tatbikini 

Kole 
teftiş 

ah nan 
ettiler 

( Başı I. inci sayfada ) 

ler de nezllrct altına ahnmıttır. 
Harbiye nahiyesinde yapılan araş

tırmalarda yedi kişi evlerinde silah 
bulunduğu için tevkif edilmiş.tir. 

Reyhaniyenin bazı kö~lerınde .. em
niyetin henüz tam manasıle teessus e
demediğini öğrendim. K.ö!.le~de bede
vi yağmasının tevlid ettı~ı türk .:,ara
rının pek mtihim bir yekuna balıg ol
duğu anlaşılmaktadır. Bu hususta bir
ka'i güne kadar takribi bir rakam vere
bileceğimi zannediyorum., · 

T<ıhrikiit ·yapanlar 

Süveydiye, 11 a.a. - Anadolu ajan· 
sınm hususi muhabiri bildiriyor: Ka· 
yıt bürosu açılır açılmaz bazı muhalif 
aleviler ermenilcrin teşvikiyle tahri
kat yapmak istemişlerdir. Jandarma 
dört tahrikatçryı tevkif etmiştir. 

Fakat biraz sonra milislerle 
gelen jandarma kumandanı 
mevkufları tahliye ettiğinden 
bu hal asayişi bozanları teşci 
ve teşvik etmit bu vaziyet kar
tıamda türık cemaati mümessil
leri büroyu terke mecbur kal
mıtlardır. 

Rcyhaniye biiro3u ~ılnmadı 
Reyhaniye, 11 a.a. - Anadolu ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Garo tarafından Reyhaniye halkevi

ne yapılan baskında İskenderuna gö
türülen evrak hcnilz iade edilmediğin
den türk mümessilleri Reyhaniye bü
rosunun açılmasıni tehir talebinde bu
lunmuşlardır. Reyhaniye bürosu bu
gün 2fiılmamıştır. 

istifa eden istihbarat şefi 
Antakya, 11 a.a. - Anadolu ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor: İstifa 
eden istihbarat şefi Uaru Antakya ve 
İskenderun konsoloslarımızı ziyaret 
ederek veda etmiştir. 
B~konsolos valinin ziyaretini Tes

men iade etmif ve belediye dairesinde 
merasimle karşılanmıştır. 

l\lac.aristanda alman ckalliycti 
mcktf'hleriıule ıslahat 

Budapeşte, 11 a.a. - Maarif nazırı, 
bugün mcbusan meclisinde ekalliyet
lerin oturduğu yerlerde, mekteblerde 
ıslahat yapılmasına hükümctin karar 
vermiş olduğunu bildirmiştir. Bu isla
hata Gömböf hüklimeti tarafından 
bundan iki sene evel tesbit edilmitti ve 
alman ekalliyetinin esaılı isteğini tct· 
kil eylemekte idi. 
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Aile hayati bu ... 

Kadın sessizce ağlıyordu. Kocası a
labi adımlarla odada dolafıyordu. Ha
'tada fırtınadan evelki sükunet vardı. 

Erkek birdenbire karısının önünde 
durdu. Sert bir s~le bağırdı: 

Yazan: F. Zahir Törümküney 

tılmıştı. Bundan sonrası kolaydı. Tek
rar kalemini eline alarak çahşmağa 
bafladı. 

- Artık aeninle yqayamıyacağım: 
.\yrılacağı.z 1 Anladın mı 1? 

Aradan yarım saat bile geçmeden o
dacı telaşla geldi. Soluk soluğa anlatı
yordu: 

- Nüfus dairesine gittim. Evrakı a
rayıp buldular. Cevab gelmiş. Memu
run birisi dosyayı karıııtırdı. Sonra 
gülerek, "Evrakın sahibi gelmeden bu 
iş olmaz." Dedi. 

'Genç kadının bir anda gözlerindeki 
Yaılar kurudu. Başını kaldırdı. Kor
kak bakışlarla kocasını süzdü. Sonra 
Yavaşça: 

- Pek ala, ayrılalım, dedi. Zaten 
ben de bu hayattan usandım. En küçük 
\te ehemiyetsiz feyleri bahane ederek 
kavga çıkarıyorsun. Seninle bir arada 
barınamıyaca~ımı çoktan anladım. Fa
kat ayrılmaktan nefret ediyorum. İşte 
fimdiye kadar da bunun için tahanunül 
•tt irn aana... 

ka~~=ifA'. ~~ 1::1:~4: 
ınadan sözüne devam etti: 

- Ayrılmak kolay. Fakat formalite
leri ikmal etmek çok uzun ve pek üzü
tü bir i9. Çok defa mahkemenin karar 
•ermesi ayları hattl hazan seneleri bu
luyor. Bunları dUtündUkçe ayrılma
dan ürküyorum. 

Erkek §Üpheli bir tavırla sordu: 
- Ayrılmadan nefret etmenin sebe

bi yalnız bu mu? 
- Evet yalnız bu. 
Erkek geni9 bir nefes aldı. Sonra 

daha sakin bir sesle konuflllAğa ba9la
Gr • 

- Fikirlerini bana açıkça söyledi
ğin için sana teııekkür ederim. Doğru
•unu ararsan ben de ayrılmağa çoktan 
!tarar verdim. Fakat mahkeme kori
dorlarını, bitip tükenmek bilmiyen 
Celaeleri gözümün önüne getirdikçe bu 
ltararımı tatbika bir türlü cesaret ede
~edim. 
Kadın sözünü kesti: 
- O halde, bu işi bir an evel hal et

~ek için bir çare bul. 
Bir müddet sustular. Erkek dütünü

Yordu. Birden gözleri parladı. Karısı
lla dönerek işi anlatmağa başladı: 

- Kanuni yolların, resmi formalite
lerin hen de senin kadar yabancısıyım. 
\>alnız vaziyetimizi düşündüm. Ma
~ ki; ikimiz de ayrılmağa razı olu
Yoruz. O halde bu işin uzamasına se
~ kalmıyor demektir. Ben bugün 
1C;.b edenlerle görüşür ve bu işin 
~Umkiln olduğu kadar çabuk netice
lenmesini temine çalııırım. 
kadın tasdik etti: 

Öfkeyle odacının yüzüne baiırdı: 
- Sersem herif 1 Sen zaten hiç bir it 

beceremezsin 1 Ben &idip de ne yapaca
ğım 1 Sana giderken söylemedim mi? 
Cevab gelmiş ise evden hüviyet cüz
danlarını al ve muameleyi bugün bitir 
demedim mi? 

- O radaki memura söyledim. Ama 
be_nl dinlemediler. Haydi, sen &it de ............................... 

Yerinden fırladı. Şapkasını alıp nü
fus dairesine koştu. !çeriye aksi bir 
suratla girdi : 

- Beni istemişsiniz. Geldim. - de
di. 

Memur nezaketle yerinden kalktı: 
- Af edersiniz. Sizi buraya kadar 

rahataız ettik. Fakat size söyliyeceği
mizi odacıya söyleyemezdik. Çok na
zik bir mesele .... 

Erkek sabırsızlıkla sordu: 
- Ne var? ... Çabuk söyleyin. 
Memur sükfinetle sözüne devam et-

ti: 
- Sizin ıoy adınızı tescil edeceğiz. 

Ancak refikanızın işi biraz çatallaşı-
yor ..•. 

- Anlayamıyorum? ... Biraz daha a
ç.ık konu,un 1 

- Nüfus kütüklerinde evli olduğu
nuza dair bir kayıd bulunamamı~. Nü
fus kayıdlarında her ikiniz de bekar 
görünüyormuf8unuz. Nikahınızın me
dent kanundan evel kıyıldığına göre, 
keyfiyetin evlenme memurluklarında
ki kayıdlarla da tevsikine imkan olma
dığı anlaşılıyor. 

Erkek olduğu yerde sendeledi. Ne 
yapacağını ne cevab vereceğini düşü
nüyordu. Biraz kendini topladı. Yavaş 
bir sesle sordu: 

- Pek ala, şimdi biz ne yapacağız? 
Memur omuzlarını silkti: 
- Evlenme formalitesini yeniden 

tekemmül ettir~ekten bafka yapacak 
bir şey yok, dedı. 

Ankara - l ıtanbul araamda 
pazardan maada her gün : 

Yeşilköyden hareket 9.30 
Ankaradan hareket 15.30 
Ankaradan 

cumarteai günleri 14.30 

Nöbetçi Eczaneler 
Pazar : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Pazartesi : Halk ve Sakarya " 
Sah : Eıe n Çankaya • 
Çarpmba : Sebat ve Y eniıebir • 
Perıembe : latanbul eczanesi 
Cuma : Merkez .. 
Cumartesi : Ankara .. 

HALK •e YENİ 
SİNEMALAR 

Seanı saatleri 

YEN! 

14.45 
16.45 
18.45 

Her gün 
HALK 

14.30 
16.30 
18.30 

Cumartesi ıünleri 
HALK YENİ 

13 
14.45 
16.45 
18.45 

YENİ 

11 

Pazar sünJ.eri 

13 
14.30 
16.30 
18.30 

HALK 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

13 
14.45 
16.45 
18.45 

Geceleri saat 21 de 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yansın ihbarı: (1521). - Telefo~ müra
caat oebir: (1023-1024). - Şebırlerara-
11: (2341-2342). - Elelıctrilıc ve Hava~~ 
Arıza Memurluiu: (1846). - Meaaıerı 
Şehir Anhan: (3705). - Takı i Te
lefon numaraları: Zincirli cami civarı: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazarı civa
rı: (2806. 3259). - Yeniıehir, Havuzba
şı, Bizim takıi: (2323). - Ha.vuzbaşı: 
Güven taksi: (3848); Birlık taksı: (2333) 
- Çanları caddeıi, Uluı takıi: (1291). 
Otobüılerin ilk •• soD 

Seferleri 
Sabah 
İlk 
ıefer 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 
K. dere'den Uluı M. na 7.lS 

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

Ulua M. dan Dikmen'e 6.30 
Dikmen'den Uluı M. na 1.00 

UJ1111 M. dan Keçiören'• 6.00 
Keçiören'den Ulu M. na 6..30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'denUlua M. na 7.00 

Cebeci',.,. &ül- n 1.00 .... ,. -
Y enitehir'den Ulu il. na 7.00 
Ulua M. dan Yenitehir'e 7.10 

S. puarı'ndan Akköprü'ye 6.15 
Akköprü'dcn S, puan'na 7.30 

Akp.m 
Son 
sefer 

23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.SO 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 
23.00 
23.00 

....,,_. 
WM 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

~ U. Meydanı ile lataıyon aruında her 
bet dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 

§ U. Meydanı ile Yeniıehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpuan arumda saat 8 
den 20 ye kadar vasati her beı dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; ıaat 7 den a e ve 21 den 23 e 
kadar her ıs, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam ıeferlrr nrdır. * Akşamlan Uluı Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunlann Uluı Mey
danına dönüıleri sinemalann datılış 
saatlerine tibidirler. 

Posta Saatleri 

Teahhiltlü 18 e kadardır. 
Posta nat 19 a kadar İıtanbul cihetine 
mektub kabul eder. 

Tren Saatleri 

Haydarpaşa'ya 

Samıun hattına 

Diyarbakır hattı 

Her nbah 8.20. Her 
aktam 19.15 ve 19.50 
de (Pazarteıi , per
ıembe, cumartesi 
Toroı ıürat.) 

: HercUn 9.35 (Kayse
ri, Sıvu, Amuya bu 
hat üzerindedir.) 

: Her&'iin 
Zonaııldak battı : 

9.35 

15.00 
16.0S Kırılı:kale'ye rayotobllı 

GONDELIK. 

Hicri - 1357 
Rebiiil'ihir: 13 

S. D. 
Güneo: 4 27 

rum. İ§te kifıdlar. 

Rum[ - 1354 
Mayıs: 30 

S. D. 
Akşam: 19 -41 

- Çok güzel düşünüyorsun. İkimiz 
~ ayrılmağı istedikten sonra, bizi zor
~ bir arada tutamazlar ya. 
ı.. .\yağa kalktı. Yüzünde neşeli bir te
"Cssüm vardı. 

Dışarı çıktığı zaman kulakları oğul
duyor, başı dönüyordu. Demek sene
lerle bir arada iki yabancı gibi yaşa
mışlardı. Biribirlerinin üzerinde ka
nuni hiç bir hakları yoktu. Allahtan 
çocukla·rı olmamıştı. Bir de çocukları 
olsaydı, işte o zaman halleri harab ola
caktı. Hemen bir taksiye atladı. Bir an 
evel evine varmak isti}IOrdu. Apartı
manın merdivenlerini koşarak çıktı. 
Telitla zili çaldı. Kapıyı açan hizmet
çiye bağırarak sordu: 

Cebinden bir tomar kliıd çıkararak 
karısına uzattı. 

Erkek işine gitti. Dairede bir türlü 
~hpmıyordu. Masasının üstünde im
~ için biriken kartonları tetkik eder-
tn, bu ayrılma meselesini en kısa yol
~ nasıl neticelendireceğini düşünü
)ordu. Birden elindeki kalemi bırak
tı. Daha soy adları işini de hal etme
~işti. Şimdi mahkemede hüviyet cüz
~nına baktıkları zaman soyadının he-
11Uz tescil edilmemiş olduğunu göre
Ctlcıerdi. Belki, bu yüzden cezaya da 
~tpılacaktı. Belki de, soy adı tescil e-
tlrnemiş olduğu için davaıını red ede

;ltlerdi. Masasını karıştırmağa başla
~· Zili çaldı. İçeri giren odacıya soy 

ları beyannamesini uzatarak: 
- Oğlum, dedi, al bunu, nüfus dai

~ine git. Sor bakalım cevab gelmit 
il ? Cevab gelmiş iae eve uğra. Ha
ı....iıtıdan hüviyet cü.zdanlarını iste ve 
"""ilınelesini yaptır. Haydi çabuk ol! 
Odacıyı savdı. Bir sigara yakıp kol

Bb 

_Meliha evde mi? 
Hizmetçi kızın cevab vermesini bek

lemeden yürüdü. Oda kapısında karı
siyle kartılaştı. Dudaklarında garib 
bir tebessümle: 

- Müjde, dedi, ayrılmak için uzun, 
uzun uğraşmamıza lüzum kalmadı. Za
ten biz resmen evli değilmişiz ... 
Kadın evela kocasınnı çirkin bir şaka 

yaptığını aandı. Sonra erkeğin halin
deki ciddiyete bakarak gözleri yaıta 
doldu. Birden parladı: 

- Yalan söylüyorsun! Euna imkan 
yoktur! .. 

Erkek ciddi bir tavırla cevab verdi: 
- imdi D ua dair • 1!'-

Kadın kağıdları eliyle itti. Hırçın 
bir sesle: 

- Şimdi ne yapaca&ıa? Söyle! ..• Ça
buk aöylel ... 

- Bilmem ... Ne yapalım? ... Senin 
fikrin nedir? •.. 

- Ne yapacağını benden mi soru
yorsun? Hemen git. Evli olduğumuzu 
resmen tanımaları için ne yapmak ll
zrmaa onu yap. 

Erkek bir saniye düşündü. Sonra 
karısının yanına yaklaftı. Kollarından 
t~~ar~k kendine doğru çekti. Kulağına 
egıldı. Yavatça söyledi: 

- Hani ayrılıyorduk ? 

Kadın fen bir kahkaha attı. KoJları · 
nı kocasının boynuna doladı: 

- Çapkm l Dodi. bu ifiae p!Wdi de· 
ji1 •U 

• 

lspanyol sularında 

Bir ıok ingiliz gemilerinin 
bombardımanı karıısında 

lerle her gün bir parça daha takviye e
derek müdrik bulunduğumuz ananevi 
dostluğumuzu derinleştireceğiz. 

İspanyada bitaraf yük gemilerinin 
yeniden bombardıman edilmesi muha
fazakar gazetelerde büyük bir akis hu
sule getirmiştir. Buna mukabil muha
lif partilere mensub gazeteler, "uyu
şukluk" <liyc tavsif ettikleri bu sü l(ü. 
neti ihlal etmek için büyük gayretler 
sarf etmektedirler. 

Deyli Meyl gazetesi yük gemileri,1-
den büyük bir kısmının ingiliz olma
dığını ve bunların sadece ingiliz bay
rağından istifade ettiklerini yazmak
tadır. Bu gazete son hadiselere karşı 
bir çare bulmak üzere ticaret nazırının 
mürettebatının ekseriyetinin ingiliz 
olmıyan ve ingiliz menfaatlerine doğ
rudan doğruya hizmet etmiyen yük 
vapurlarının ingiliz bayrağı çekmesi
ne mani olmasını iatemektedir. Tema
yülleri daha az malf1m olan muhafaza
kar gazeteler bitaraf ticaret gemileri
nin sancağına hürmet edilmesi için 
tedbir alınması lazım geldiğini tasdik 
etmekle beraber bu i§in mucib olaca
ğı müşkilatı da saklamamaktadırlar. 

sıkı dostluğun bir sembolü olmak ve 
bu münasebatı daha geniş salahiyetlı 
memleketlerin faaliyetleri ile takviye 
etmek üzere yekdiğerinin paytihatına 
tayin ve izam ettikleri büyük elçile
rin , devlet reislerine itimadnameleri
ni takdim merasiminde irad edilen 
mutad nutukları tefsir ederek hararet
li neşriyat yapmaktadırlar. 

Siyasi planda bu dostluk, mezkfir iki 
milletin milli istiklillerini ve müJi 
topraklarını muhafaza etmek demek· 
tir. Romanya ile Polonya, tecavüz ve· 
yahud emperyalist zihniyeti ile faali
yette bulunmamaktadır. Onlar, umumt 
sulhun uzatılmasına ve ayni zamanda 
da milli mal ve mülklerinin gayri kabi· 
li tecavüz olduğunu temine gayret e
deceklerdir. 
Polonyanın Bükreşteki büyük elçisi 

kont Roger Raczinski, dün kırata iti
madnamesini takdim ettiği esnada söy
lediği nutukda bu hususu işaret etmit
tir. 

İşte, romen - polon ittifakı bu hava 
içerisinde inkipf etmektedir. Samimi· 
yetten ve zaruretten doğan bu ittifak, 
ne tahrikfita ve ne de zayıflama hidi
selerine meydan vermiyecektir. Bu 
dostluğun dayandığı blok, patrik baş
vekil Miron Kristiyanın Polonyayı ri· 
yareti esnasında romen milletinin asil 
dostuna karşı gösterdiği sevgilerden 
de anlaşılacağı veçhile çıok kuvvetli
dir. 

Taymis gazetesi, İngiliz hükümeti
nin gemilerin himaye5inin, İspanya 
kara aularında değil fakat açık deniz
de müessir surette yapılabileceği hak
kındaki muhtelif beyanatını hatır
latmakta ve tehlike mıntakasına giden 
ticaret gemilerinin mesuliyeti kendi 
üstlerine almıt bulunduklarını aöyle
mektedir. 

Deyli Herald, hilkilmetin bu mesele
de şimdiye kadar her hangi bir karar 
almamış olmasını şiddetle tenkid eyle
mektedir. 

lngilis - italyan doaıluğıı 
bozulaoak mı ? 

İtalyan gazeteleri ingiliz ticaret ge
milerinin !spanya'da uğradıkları za
rarlar dolayısiyle ingiliz ~iyasetinin 
değitmiyeceği Umidini izhar etmekte
dirler. Bununla beraber bazı gazeteler 
Nyon itil!f ını imza eden devletlerin 
toplanmağa davet edilmesi ihtimalini 
derpif etmektedirler. İngiliz kamo
yunda görülen infial, ingitiz - italyan 
itilafının tatbikine mani olmağa ma
tuf faşist düşmanlarının çevirdiği bir 
manevra addedilmektedir. 

Giornal d'İtalia diyor ki: 
"İngiliz ve italyan faşist aleyhdar· 

ları Avrupa sulhunu yeniden bozmak 
için seferber edilmişlerdir." 

Almanva 
Alnum gw:ıetcleri de aynı 

me~ele ile nıef gul 
İspanya hadiseleri dolayısiyle inki

şaf eden beynelmilel vaziyet almanl~rı 
her şeyden ziyade mefgul etmektedır. 

Alman gazeteleri, sayfalarında bu 
vaziyete Çekoslovakya meselesinden 
daha büyük bir yer ayırmaktadırlar. 

2 haziran 1938 tarihli Universul ga
zetesi bu vesile ile "Romen - polon it
tifakı" başlığı altında neşrettiği bir 
yazıda §Öyle diyor : 
"Polonyanın yeni büyük elçisi kont 

Raczinski itimadnamesini dün kırala 
takdim etmiştir. Polonyanın fevkala
de mümessili bu münasebetle irad et
tiği nutukda, romen - polon dostluğu
nun mahiyeti tedafüi olduğunu ve iki 
memleket beyninde mcvcud sıkı dost
luk münasebatının da, Avrupa diplo
masi aleminin ıulhculuk davisında 
mühim bir rol oynadığını tebarüz et
tirmiştir. Kont Raczinaki nutkunda 
fÖyle dcmittir: 

- Hiç bir kimsenin aleyhine müte
veccih olmıyan bu güzide ittifaktan 
maksad, iki memleketin emniyetini ve 
onların menfaatlerini velhasıl Avru
panın bu kısmında sulh için mühim bir 
faktör olmağı temin etmektir. Bu söz
ler, Romanya ile Polonya aruındaki 
ittifakın siyaai mahiyetini pek gilzet 
fapat etmektedir. 

Romen - polon ittifakı, iki memleket 
idarecilerinin ruhi durencişlikleri ne

ticesi meydana gelmiştir. Onlar, bu it
tifakı iki memleketin bütün hududla
rınm emniyetine tefmil etmek sure
tiyle sıkı rubt garUt birliklerini iııbat 
etmektedirler. Bu iki milletin kaygu
su, aralarında mevcud tesanüd ve mu· 
kavemetlerini te.zyid aaycaindc alaka
dar devletlere, millt hakimiyetlerine 
ve arazilerinin blitünlüğüne karşı icat> 
eden saygıyı temin etmektir. 

Onlar, her türlü geniıleme fikirle
rinden azade olarak, diğer devletlerin 
hakimiytine ve istiklaline hUrmet ede
rek bililmum komşuları ile ahenk içeri 
sinde yaşamayı ve medeniyet ve terak
ki hazinesini büyütmek için teşriki 
mesaiyi arzu etmektedirler. Mevcudi
yetleri gayri kabili nükUJ haklara isti
nad .eden ve beynelmilel muahedeler le 
t~mınat altına alınan Avrupa devlet} ... 
rınden her hangi birinin hakı·m· t " · 

ıye ınc 
karşı vuku bulacak tecavüz te•ebb"" .. 

1 t . . de • s usu, 
yba nkızb.elorı vh~ ıl ~I bakımından değiı, 

u a ı tet ış erın Avrupa 1 lh 
k w 1 - 1 u unu 
arg.aşa lıg~ ~ev cederek bizzat kendı 

~~nıyd~t e~ın1ı de tehlikeye düşürece 
gı en ışesıy e doğrudan dog-

1
• 

kadar etmektedir. ruya a a-

İşte yukarıda da söyledı· - . . 
h·ı h" d gımız vecr-

ı e ru ı urendişlikten m d 1 ey ana ge-
en romen - polon ittifakı d' . A • mevcu ıyc-

tı ve vrupa diploması· r.. 1' . 
t "k' · . . .-.ıa ıyetıne 
;şrı ı mesaısı ıle sulhun temini ve 
. vrupanın bu kısmında nizam ve in
tı.zamı? m.uhafazası hususunda hakiki 
dınamık bır faktör olacaktır." 

İttifak bir adım daha ileri 
gidiyor 

Döyçe Algemanye Zaytung ile diğer 
bir çok gazeteler, Barselon'un italyan 
lejiyonunun tayyarecileri tarafından 
bombardımanını tafsilatiyle bildiren 
ajans haberleri neşretmekte ve bu h!
diselerin ingiliz muhalifleri için yenı 
bir hücum vesilesi teşkil ettiğini kay
dederek bu suretle Çemberlayn hükü
metne karşı çıkarılabilecek mütkilat
tan uzun uzadıya bahsetmektedirl:r-. 

3·6·938 tarihli Viitorul gazetesi "ro
~e~ - polon ittifakı daha bir adım ileri 
gıdıyo " b ı -r aş tgı altında neşrettiği bir 
ya.~ıda ezcümle şöyle diyor: 

Polonya ile olan tarihi bağlantıla· 
r~ızın ve bilhassa son zamanlardaki 
mılli emel birliğinin - sulh ve mevcud 
n_ıede~iyetlerin inkipfı - bu iki devle
tın aıyaai idarelerinin biribirlerire
yaklaşmaaiyle nihayet bulmaaı icab e
diyordu. 

Bu iki milletin, aralarında mevcud 
bağlantıları, Avrupanın 9iddetle ihti· 
yacı olan umumi sulha hadim kılacak· 
larını ümid etmekteyiz." 

Fransa 
J.""'ransada sağ cenafı gazeteleri 

de vaziyeti endişe ile 
karşılıyorlar 

Müfrit sağ cenahın organı olan Le 
Jour gazetesi, şöyle yazmaktadır: 

"Son zamanlarda yapılan fransız ve 
ingiliz ticaret gemilerinin bombardı

manları neticesinde ölenler ve yarala
nanlar vardır. Bu bombardımanlar İn

giltere ve F ransa gibi büyük devletle

rin meşru gururları hakkında bir en
di§C tevlid etmektedir. Salamanka bü
kümeti bunun farkında olmuyor mu? 
"Sağ cenahı telll$il eden Figaro ga

zetesi diyor ki : 
"Haklı veya haksız olarak Franaa. i

talyan - alman müdahalesinin ideoloji 
perdesi altında frankistlerin lehinde 
olmaktan ziyade belki kendi aleyhine 
müteveccih bir hareket olarak telakki 
ediyor. Böyle dü,ünmekle mübalega 
mı edilmiş oluyor? Belki.. Bununla 
beraber Fransa bilyük bir devlettir ve 
İspanya'ya karşı takib ettiği reami si· 
yaseti tenkid edenler bile onun tehdid 
edilmesini kabul edemezler.,, 

Sosyalistlerin organı olan Populaire 
gazetesi şöyle yazıyor: 

"Totaliter devletler gemi torpille
me ve fransız topraklarını bombardı
man etme hadiselerini çoğaltmakla 
Fransayı korkutmak ve Pirene hudu
dunda süratle beynelmilel bir kontrol 
tesis ettirmek gayesini güdüyorlar. 
Daladiycnin bu pntaja sonuna kadar 
mukavemet edeceğini ümid ediyoruz .. 

'
1Alcni Terklriir,. 

Geçirdiğim bir kaza neticesi baırm
dan tehlikeli bir surette yaralanarak 
götürüldüğüm Ankara Nümune hu. 
tahanesinde kaldığım bir ay zarfında 
beni yükaek bilgi ve ihtimamlariyle 
tedavi edip hayatımı kurtaran huta
hane doktorlarına ve bilhassa, ıerta
bib Dr. Rüştü Çapçı, Prof. Melhur, 
Dr. Şerif Korkut, Dr. ŞükrU Sarıbaş, 
Dr. Nimet, Dr. Faruk, Dr. Nurettin, 
Dr. Adil ve gösterdikleri yakın ve 
candan alaka ve şefkatlerile elemleri
mi unutturan Ba§hem§ire Leman, 
hemıire Azime, Zehra, lhsan ve diğer 
hastahane menıubinine karşı olan 
minnet ve tükranlarımı alenen ıunma 
yı bir vazife bilirim. 

3367 Adil Raşit Paker 
Völkişer Beobahter gazetesının 

Londra muhabiri ingiliz bandıra11ını 
tafıyan vapurların bombardımana ma
ruz kalmaları ingiliz - italyan Akde
niz itilafını tehlikeye sokup sokmıya· 
cağını suale pyan bulmaktadır. M~h~
bir, fransız - italyan müzakerelerınrn 
muvakkaten inkitaa uğraması ile ls
panya'da muharebenin ve Çin'de mü
cadelenin devam etmesi keyfiyetleri
nin İngiliz siyaseti için çetin bir imti
han mahiyetinde olduiunu lave etmek· 
tedir. 

Romanya 

. Polonya ile Romanyanın sulhu tak
vı ye husueunda takib etmeleri ikti7a 
e~en müşterek yolu ilk eveti mareşal 
Pılsudski ke!Jfetmlştir ve bu ittifak da 
1918 de Avrupada milliyetçiliğin u- 2 
Y•nmaaiyle beraber bu 9ekilde tahak
kuk etmiştir. Pek tabiidir ki bu dost· 
luk, beynelmilel siyasette mütterek 
tecrübelerle geçen bu son yirmi sene 
zarfında derinlepniıtir. Zira, Varf(>va 

1 

büyük elçimi.z TranuoviÇ'in, cumhur
Romanya - Polonya itti/akı reisi Moecikinin bunrunda irad ettiği 

Romen basını, baJVekil patrik Miron dünk: llnutkunda ipret ettifi veçhile 
Kriıtiyanın geçenlerde Vartovayı res- romen - polon doatluğunun hedefi he:
men ziyareti münaacbetiyle Polonya daim fU olmuıtur: 
hakkında yaptıiı tezahürata elyevm - Romanya ile Polonya arasındaki 
devam etmektedir. BütUn pzeteler. doetlulu pteren tarüıt bailantıları 
..,DJ'& Uo Poloıara....-..._cl li7111. ~" kilttircl 'DÜa•ebet~ 
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, · v·ı ı· · ·· · ı ôyet e·r 
Kopoh zarf usuliyle 

eksiltme ilônı 
Betonarme köprü inşaatı 
Nafıa Vekaleti Samsun Su işleri 

aekizinci tube mühendisliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Samsun - Çarşamba şosesinin 17 in

ci kilometresinde, Hamzalı bataklık
ları ana kanalı üzerinde yaptırılacak 
betonarme şose köprüsünün inşaatı

dır. Keşif bedeli (15423.80) lira olan 
bu iş 1-6-938 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle eksiltmeye çıkarılmış
tır. 

2 - Eksiltme 16-6-938 tarihine rast 
layan perşembe günü saat on beşde 
Samsun su işleri sekizinci şube mü
hendisliği binasında eksiltme komis
yonu odasında vahidi fiat üzerinden 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartname
si; mukavele projesi, Bayındırlık iş
leri genel şartnamesi, fenni şartname 
ve projeleri (78) kuruş mukabilinde 
Samsun Su işleri sekizinci şube mü
hendisliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye. girebilmek için is
teklilerin (1156.79) liralık muvakkat 
teminat vermesi ve on bin liralık köp
rü işlerini taahhüd edip muvaffaki· 
yetle bitirdiğine ve bu kabil Nafıa iş
lerini başarmakta kabiliyeti oldu
ğuna dair nafıa vekaletinden alın~nış 
müteahhitlik vesikası ibraz etmesı. 

İsteklilerin teklif mektuplarını i
kinci maddede y~zıh saatte~ ?ir .saat 
evveline kadar ıu i ... leri aekızıncı şu
be mühendisliğine ~akbuz mukabilin 
de vermeleri lazımdır. Postada olan 
gecikmeler kabul edilmez. 

5 _ İşi üzerine alan müteahhit yük
sek vekaletçe ihalenin taadik olundu
ğu kendisine yazı ile tebliğ edildiği 
tarihten°itibaren (15) gün içinde mu
vakkat teminatını kati teminata ibla
ğı ve aynı zamanda mukaveleyi noter
likten tescile mecburdur. 

(3250/ 1687) 3387 

inıaat ve tesisat münakasası 
lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 

30.6.938 perşembe gün~ saa~ }5 de 
lstanbulda nafia mlidilrlilgilnde 
( 47000) lira ketif bedel~~_ Valdebağı 
prevantoryom talebe ve ~gretmen sa
natoryomu 3 üncü kısım ın_şaat ve .te
sisat işleri kapalı zarf usulıyle eksılt-

Açın tutarı: (25025) lira ( 50) ku. 
ruf tur. · 

Bu işe aid evrak a,ağıda gösteril-
miştir: 

A - Kapalı eksiltme tartnamesi 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri genel şart-

namesi 
D - Fenni ve hususi şartname 
C - Proje, grafik 
Yukarda yazılı evrakları İzmir, An 

kara, İstanbul bayındırlık direktör
lüklerinde görüp inceliyebilirler. 

Eksiltmenin yapılacağı yer Tarih 
gün ve saati: 30 Haziran 1938 perşem
be günü saat 11 de İzmir İli daimi en
cümeninde kapalı zarf usulü ile ya
pılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek ıçın gere
ken belgeler: Bayındırlık Bakanlr
ğından alınmış müteahhitlik ve 1938 
yılına mahauı ticaret odası belgeleri. 

Muvakkat teminat: {1870) lira. 
Teklif mektupları 2490 sayılı yasa

nın 31 inci maddesi gereğince tanzim 
olunup 4 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evvel İzmir lli Daimi Encü
meni Başkanhğına makbuz mukabi
linde verilecektir. (1987-1798) 3644 

~osa yaphnlacak 
Konya Ereğli Belediyesinden : 
1 - Belediyemizce yapılacak olan 

kasaba dahilinde Konya iltisak yolu
nun (120} metroluk kısmının ıose o
larak inşası kapalı zarf usulü ile mü. 
nakaaaya konulmuıtur. 

2 - Münakasa müddeti 7. 6. 938 
tarihinden başlamak üzere yirmi gün
dür. 

3 - Muhammen keşif bedeli (1388} 
lira (65) kuruş olup münakasaya işti
rak etmek için (104) lira (15} kuruş
luk teminat mektubu irae etmek la
zımdır. 

4 - 27. 6. 938 tarihinde ıaat (15) 
de ihale yapılacağından talihlerin ar
tırma ve eksiltme ve ihale kanununda 
yazılı şerait dairesinde teklif mektub
larını saat (14) de kadar belediyeye 
vermeleri şart olup bu saatten sonra 
verilen teklif mektubları kabul olun
maz. 

5 - Plan ve sair evrak belediye ya
zı işlerinden mecçanen verilif. 

3664 

Parke taıı altna<1k 
Konya Ereili Belecli,.-inden ı 

ı - Belediyemiz tarafından çarşı 
dahilinde yolların parke olarak inşa
sı için kırk bin aded parke taşı kapalı 
zarf usulü ile münakasaya konulmuş-

5 - Keşif, eksiltme şartnamesi, mu
kavele projesi, bayındırlık i9leri ge -
nel, fenni ve hususi prtnameler Muf
la nafıa müdürlüğünden &örülebilir. 

ULUS 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (1551) lira (45) kurut mu
vakkat teminat vermeleri ve bundan 
başka 9imdiye kadar en u bu miktar
da elektrik teıitatı yaptığına dair ve 

-11 -

KÜCÜK İLANLAR 
6 - İsteklilerin teklif mektublarını 

ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar daimi encümen başkan
lığına vermeleri lazımdır. Potıtada vu
ku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

1938 yılı ticaret odası veıikalarını ib- Satılık : 
raz eylemeleri ve 2490 sayılı kanunda ---- r .. ·~~~~~~~·;;;:-ı 

(3467/1827) 3655 

<· · · Kazalar 
Kapah zarf la el eki rik tesisall 
Havza Belediye Riyasetinden : 

1 - Nafıa Vekaletinden tasdikli 
proje ve ıartnameleri mucibince Hav
za şehrinde (20686} lira bedeli keşifli 
alcak tevettürlü komple elektrik tesi
ıatı - mevcud bina ve direkler hariç 
olmak şartiyle - (45) gün müddetle 
ve kaplı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - İhale 18. 7. 938 pazartesi günü 
saat on beşte Havza belediye encüme
ninde yapılacaktır. 

2 - Bu işe aid projeler, keşifname, 
fenni ve mali şartnameler, lokomobil 
fenni şartnamesi, eksiltme şartname· 
si, mukavelename Havza belediyeıin • 
den alınacağı gibi bedeli mukabi
linde İatanbul Taksim Şark apartıma-

ve eksiltme ıartnamesinde yazılı husu 
satı tamamen ikmal etmeleri ve teklif 
mektuplarını buna göre hazırlayıp 
vaktinde belediye riya.etine vermele
ri ilan olunur. 3432 

Mazot makina yağı saire ah nacak 
Karabiga Belediyeainden : 

Açık eksiltmeye konulan 900 lira 
kıymetli 12.000 kilo mazot, 600 lira 
kıymetli 50.000 kilo m~n kömürü, 
160 lira kıymetli 800 kilo makine yağı 
ile 600 lira kıymetli kasabanın bir yıl
lık temizlik itlerine talih çıkmadığın
dan temdid edilerek eksiltme günü 
21.6.938 salı günü saat 14 de bırakıl
mııtır. Talihlerin yukarıda yazılı gün 
ve saatte Karabiğa belediyesinde hazır 
bulunmaları ilan olunur. (3466/1826) 

3654 

- . 
Defterdarhk · 1 

3 memur alınacak 
mnda mühendiı Haaan Halet Işıkpı- Ankara Vilayeti Defterdarlıiından : 
nardan alınabilir. Muhakemat müdürlüğünde 50 lira 

4 - Bu i§ için talipler yalnız (kon - ücretli iki takip memuru ve aynı üc
dansörlü veya kondansödsüz) loko- retle bir katip alınacaktır. Memurin 
mobil için ayrı diğer malzeme ve inşa- kanunundaki evsafı haiz kimselerin 
at işleri için ayrı teklif verebilecekler- 15·6-938 çarpmba günü saat 10 da 
dir. Komple teklifler esbabı tercih- defterdarlıktaki imtihan komisyonu
tendir. _J na evraklariyle birlikte müracaatları. 

(1777) 3585 

Muhtelif binalar yıkhnlacak ve enka11 taııttmlacak 
Ankara Defterdarlğından : 

Muhammen Keşif 
Bedeli Dipozito 

Ada Parseller Lira K. Lira K. 
---- ---

322 19, 20, 21, 22 1855 139 12 
322 16, 17, 18 903 67 73 
322 ~ ~ 7, ~ ~ 10, 11, 12, 13, 1~ 15 1232 92 40 
322 1, 27, 28, 3, 4, 23, 24, 25, 26 1781 50 133 62 
331 1, 14, 15 1862 139 65 
331 7, 8, g 1141 85 58 
331 4, 5 1036 77 70 
331 10, 11, 12 1610 120 75 
331 13 1001 75 8 
326 ı, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 1641 123 12 
326 8, 9, 10, 11 1582 118 65 
326 12, 13, 14, 15, 28, 18 1596 119 70 
326 19, 20, 21, 22, 23, 24 1477 110 78 

FI RSAT 
i Dört satırlık küc;Uk ilinlardan : ! 

Acele aabhk mobilye : 1 oda takımı, i Bir defa ic;in 30 Kuruş i 
1 kontrplike maaa ve 6 sandalye, per - •İki defa icin 50 Kurus : 
deler ve aaire. ılOc; defa ic;in 70 Kurus i 

Dort defa için 80 Kurus i 
Adreı: U runç sokak Bay Ragıp a-

. !Devamlı küc;uk ilanların her defası ıcı_nf 
partımam. Mükerrer 5 numara. Yenışe- •1o kuruş alınır. Mesela 10 defa neşredı-i 
hir - Demirtepe. 3437 iıecck bir ilan içın 140 kuruş alınacaktır.: 

i Bir kolaylık ohruık iızere, ber satır. ke-: 
Sabhk - Ankaranın her tarafında ilime aralanndakı boşluklar mustesna: 

imarca parsellenmiş küçük çapta inşa- ho harf itibar edilmiştir. Bir küc;uk ilini 
ata elveriıll arsalar Neşet Şeren Tel. iı20 harften ibaret olmalıdır- i 
2406 3036 !Dort satırdan fazla ber satır için ayrıcaf • 

i 10 kuruş alınır. 
Satılık - Ankararun her tarafında !-"""'""""""'"" ......... ,,,, .......... .. 

irat getirir beton, kargir ve ahşap ucuz 1 bulunanlara muhabere ile ders veril
evler ve apartımanlar Neıet Şeren Tel. mektedir. _ Ulus'ta hesap rumuzuna 
2406 . 3o37 mektupla müracaat. 3551 

Satılık - Ankaranın her tarafında Macar inıaat mühendisi_ 20 senelik 
imar dahil ve haricinde parça parça sa· betonarme ve her türlü stetik hesabına 
tılabilecek toptn arazı, ba~ ve bahçeler vakıf tecrübeli almanca fransızca bilir. 
Jcşet Şeren Tel: 2406 3038 iş arıyor. Ulus' da beton arme rumuzu-

Acele ve ucuz satılık - Fiz armonik 
ayaklı ve körüklü. Ankara Çocuk sara· 
yı Cad. No. 60 müzik ve saat evine mü-
racaat. Fırsatur. 3351 

Satılık Apartman, Ev - Ankaranm 
her semtinde irat getirir beton, kargir. 
ahıap apartmanlar evler Tel: 1538 

3383 

Satılık Arsalar - Ankaranın her 
semtinde imarca parsellenmiı küçük 
çapta inpata elveritli arsalar Tel : 
1538 3384 

Acele aablık Arsa - Maltepenin en 
hakim yerinde milnf erid inşaata mü
said ehven fiatla: 1538 3385 

Acele ı.ablık ev - Yenişehirde Dev
let Şurası yanında ElgUn S. No. 5. 
2 kat 7 oda konforlu 745 M. bahçeli. 
Tl: 2406 Neşet Şeren. 3418 

na mektubla müracaat. 3566 

Kiralık : 

Kiralık oda - Her tarafa yakın kon
for, Karaoğlan Çiftlik mağazası yanı 
Merkez Ap. 1 inci kat apartıman önün-
deki gazeteciden sorulması 3541 

lstanbul'cla - Möble ve konforlu 3 
odalı bir dairede 3 yahut 2 oda kiralık
tır. Taksimde Abdülhak Hamit Cad. 21 
Füruzan Palas No. 1 3548 
Kiralık 1 oda - Taşhan Müdafaai 

Hukuk Cad. Sakarya eczanesi üstünde· 
ki apartıman 3 üncü kat S inci daireye 
müracaat. 3555 

Kiralık - Atatürk bulvarında beş o
dalı apartman mobilyalı veya mobilya
sız 3 aylık veya aenelik. Telefon : 3648 

3556 

Kiralık - 2 Oda ve ayn J:>anyo. Işık
Elveriıli acele aablık arsa - Tilrk lar Banka yüksel apartman kapıcıya 

Maarif Cemiyeti kolleji yanında cephe müracaat. 3580 
21, derinlik 19, Yenişehir Yiğitkoşun Bir Bay için - Moble ve konforlu 
S. No. 26 ya müracaat. 3447 oda Yeniıehir Tuna caddesi Yiğit ko-

şun sokak No: 15 3599 
Sablık - Maktuan 2500 Jiraya yuka- Kiralık kat _ 4 oda, ı bol, banyo 

n Ayrancıda 20 danUm bağlı 2 katlı ev. bütün konforu haiz, bahçeli. Havuzba
Mukaddem caddeıi No. 43 bakkal Kay- şı Çelikkale sokak No. 6 Mahmut KU§-
serili Muatafa'ya müracaat. 2502 adalı Tl. 1976 3607 

Azimet hasebiyle sablık arsa - Ye- Kinllık - Kavaklıdere civarında gü-
nişehir Karanfil cadde. 15 No. 550 M. ven evleri otobüs durağına yakın elek
cephe 18 M. en müsait fiatla. Müracaat trik ve terkosu olan geniş hol üzerinde 
Selanik Cad. No. 16 Tl 2323 3530 3 oda ve sair müştemilatı havi bağlı ev 1696 Erkek lisesi hududu haricinde ... .... ,_ meye koıu.ılmuttur. "tur. 

:Mu...,-:--~~~ııııl!Jl!ı.....lı~-'~ı,,..~ .... ;......_.,....,....ıll ... ı..-.,.ı...ı.J...._,aaa..a..J,..._...----ııı.ı-. ... .-.....ı-.•• 
leri genel, hususi ve fenni şartname e- rihinden iti aren yirmi gUndDr. 

2030 152 25 
Kelepir ana - Maltepenin en hikim 

yerinde 695 M. gayet ucuz verilecek. H. 

kiralıktır. Dahiliye Vekileti mutemedi 
Ahmet Hamdi'ye ve yahut 1230 te-

ri proje keşif hülasasiyle buna müte- 3 - Taşlar kasaba dahilinde bele
ferri diğer evrak 235 kuruş mukabilin- diye tarafından gösterilecek mahalde 
de dairesinde verilecektir. teslim olunacaktır. 

Muvakkat teminat (3525) liradır. 4 - Muhammen bedeli (4400) lira 
İsteklilerin teklif mektubları ve en olup münakasaya ittirik için (330) 

az (35.000) liralık bu i'e benzer iş yap· liralık teminat mektubu iraesi prttır. 
tığına dair nafıa vekaletinden almıt 5 - 27. 6. 938 trarihinde saat (16) 
olduğu 938 yılına aid müteahhidHk da ihaleıi yapılacağından talihlerin 
ve ticaret odaaı vesikalarını havi ka- artırma, eksiltme ve ihale kanununda 
palı zarflarını 30.6.938 perşembe günü yazılı şerait dairesinde teklif mektub
saat 14 de kadar nafıa müdürlüğüne }arını saat (15) şe kadar belediyeye 
vermeleri. (3303/1723) 3497 vermeleri meşrut olup bu saatten 

Nakliyat münakasası 
Diyarbakır lnhisarlar Baımüdür-

lüğünden : ..... 
Diyarbakır inbi&arlar başmudurıye-

ti ve içki fabrikası namına_ 31. 5. ~39 
tarihine kadar gelecek ve gıdecek ın
hisarlar maddeledinin vagondan alı
narak inhisarlar ve fabrika ambarları
na nakli ve buralardan Diyarbakır ka
zalariyle Mardin, Siirt, Bitlis ve Ur· 
faya götürülmesi ve getirilme~ pazar
lıkla ihale edilecektir. Muhtelıf. yer -
Ier olmasında taşınacak mikdar zıy_ade 
leştirilmek veya eksiltilmek §Srtıyl~ 
1823300 kilodur. Muhammen bedeh 
25000 liradır. Uk teminat 1875 liradır. 
Eksiltme 14. 6. 938 sah günü saat 11 
tie Diyarbakır inhisarlar başmüdüri
yetinde ki komisyonda yapılacaktır. 
Şartnamesi Diyarbakır, Elazığ, Mar -
din Siirt, Bitlis, Urfa, Gaziantep, An
kar~ ve İstanbul inhisarlar idarelerin-
de mevcuddur. (1710} 3429 

Soğuk su saati ahnacak 
Eskiıehir Belediyesinden : 
Asgari 60 azami 100 tane soğuk su 

saati alınacaktır. 
Bu saatlerin haiz olması lazım ge

len vasıfları eksiltme şartnamesinde 
yazılmıştır. Beherinin muhammen be
deli 14 liradır. 15 haziran 1938 çar
şamba günü saat 15 de Eskişehir be
lediye encümeninde ihalesi yapıla
caktır. Talihler şartnameyi her za
man görebilir ve isteyebilirler. Temi
nat 100 saatin muhammen bedeli üze-
rinden % 7,5 dur. (3336-1753) 3561 

Toprak tesviyesi ve 
şose yapısı 

lzmir ili Daimi Encümeninden: 
Eksiltmeye konulan iş: Bağarası -

Yenifoça yolunun 1 +soo • 5+039 ki
lometreleri arasındaki toprak tesvi. 
Jeal, ımal imalat ve blokajlı fOle ya-

sonra verilen teklif mektubları kabul 
olunmaz. 

6 - Taşların evsafı hakkındaki 

fenni şartnamesi belediye yazı işle

rinden meccanen alınabilir. 3663 

Münakasa tehiri 
Kayaeri V alilifinden : 
Vilayetimiz dahilinde yaptırılacağı 

ilan edilen 600 göçmen evinin ihalesin
den sarfınazar edilmiş olduğu ilan olu-
nur. 3368 

Ekmek münakasası 
latanbw Belediyeainden : 

Hastahanelerle diğer müesseselere 
bir ıene zarfında lüzumu olan 410520 
kilo ekmek narh üzerinden kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. Şartname
si levazım müdürlüğünde görülebilir. 
Eksiltme 23.6.938 perşembe gilnü dai
mi encümende yapılacaktır. Bu işe 
girmek istiyenler 2490 No. lu kanunda 
yazılı vesika ve 3078 lira 90 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile be
raber teklif mektublarını havi kapalı 
zarfını yukarıda yazılı günde aaat 14 
de kadar daimi encümene vermelidir
ler. Bu saatten aonra verilecek zarf
lar kabul olunmaz. Bu teahhüde giri•
mek isteyenler her türlil tafsilatı leva
zım müdürlüğünden öğrenmelidirler. 

(3401/1823) 3653 

Kapah zarf usuliyle eksiltme 
Muğla Vilayetinden : . v 

1 _ Eksiltmeye konulan ış: Mugla 
vilayetinin Muğla - Milas yolunun 
57+180-64+ 700 kilometreleri ara
sında yaptırılacak 16750 lira 47 kuru' 
keşif bedelli esaslı tamir in'8atı kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuı
tur. 

2 - Eksiltme 27.6.938 pazartesi gü
nü saat on bette Muğla vilayetinde da
imi encümende yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1256 lira 29 
kuruştur. 

4 - İsteklilerin nafıa vekaletinden 
alrnmıt 938 takvim yılına mahsus mü
teahhldllk vealkuı ibru etmeleri lcab 

linde bulunanlar. 
327 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25 
327 7, 8, 9, 26, 22, 23, 24 
327 10, 11, 12, 32, 34 
327 17, 18, 19, 20, 21 
325 1, 2, 20, 21, 4, 5, 6, 7 
325 27, 29, 15, 16, 17, 18 
325 8, 23, 10, 11, 31 
323 1, 2, 21, 3, 4, 25 
323 6, 19, 18, 22, 23, 17, 16, 24, 25, 14 
323 8, 9, 10, ı 1, 12, 13 
321 13, 14, 15, 16, 17 
321 1, 28, 27, 3, 4, 5, 6 
321 11, 12, 21, 22, 23, 24, 18, 19, 20 
321 7, 8, 26, SO, 9, 10, 29 

1344 
1414 
1106 
1197 
1841 
1617 
1540 
1799 
1631 
1155 
1890 
1106 
1631 
1302 

340 Ada dahilindeki bil'umum me- 1910 
bani. 

100 80 
106 s 

82 95 
89 78 

8 138 
121 
115 

28 
50 

134 93 
122 33 
86 63 

141 75 
S2 95 

122 33 
97 65 

143 25 

1 - Tıp Fakültesi inşa edilmek üzere Sıhhat Vekaletince istimlak olu
nan Nümune hastanesi civarında kain ve yukarda ada parsel ve muhlln}
men ke,if bedeli ile dipozitoları yazılı bil'umum ev, dükkan, baraka ve 
bahçe duvarlarının hedmi ve enkazlarının belediyece gösterilecek mah~l
le nakli ve yerinin mevcud yollar seviyesine kadar inıaata müsait bir şekıl
de tesviyesi işi 24-6-1938 tarihine müsadif cuma günü aut 15 de Defter
darlıkta müteşekkil komisyonda kapalı zarf usuliyle artırması yapılacaktır. 

Artırmaya girebileceklerin Nafıa Müdürlüğünden alacakları fenni eh
liyet vesikaları ve dipozito makbuzları ile birlikte sözü geçen günde mu
ayyen saatten bir saat evvel teklif mektuplarının Komiıyona verilmesi. 

2 - Talipler fenni şartname ve ke§if raporlarını ve haritaıım görme~ 
Uzere Milli Emlak Müdürlüğilne ve Nafıa Müdürlüğüne müracaat edebı-
lirler. (1749) 3560 

l BUGÜN·KUMBARANIZA·ATAGAGINIZ· 5· KURUŞ 

YARIN·KURACAG iN IZr· EVİN :TfMELİDİR 

T .C. 
Z iRAAT IANKASI 

Alıcı oflu Tl. 1538 3532 

Acele satılık arsa - Yeni şehir Oku
la ıokak 348 M. blok başı uygun fiat-
la H. Alıcı oğlu Ti. 1538 3533 

Satılık ev - Ankara Demirli bahçe 
Güzeltepe sokağında 11 No. da 4 oda 
müştemilat 300 M. bahçesiyle satılık -
tır. Koyunpazan 78 No, lu dlikkinda 
lastikçi Tevfiğe müracaat edilmesi. 

3549 

Sablık - KQyunpazarında, Ulucan
larda ve zahire pazarında iyi icar geti
rir kahvehane ve dükkan: Ticaret oda
sında Bahattin Pekel'e müracaat. 3552 

Acele satılık - Etlik, eski ilk mekteb 

lefona müracaat. 3630 
Kiralık oda- Güzellik sokak Yusuf 

Yusuf apartıman No. 8 Elizabet 3609 
Kiralık- Yenişehir Meşrutiyet cad

desi köşe başında ve işlek bir mevkide 
kiralık daire ve dükkanlar kapıcıya 
müracaat. 3665 

Kurslar: 

Daktilo Kursu - 48 inci devresine 
temmuz 938 ilk haftasında başlıyor. 2 
ayda diploma verilir. Yeni hal arkası 

Yenihamamapartmanı Tel: 3714 3601 

lş verenler : 

yanında 21 h~e, yeni, 5 odaı banyo, Aranıyor - Tecrübe ve tercüme iş
mutbak, _elektr.ık, s~, .15 dönüm bağ !erinde çalışmak ilzere bir almanca bi
meyva agaçlarıyle; ıçındekilere müra _ len lazımdır. Ankara Posta K. 184 de 
caat. 3564 müracaat. 3606 

Spor Otomobil - Renault marka ! 
kullanılmış bir spor otomobili ehven 
fiyatla acele satılıktır. 3005 numaraya 
telefon edılmesi. 3576 

M. M. bakanhğı 

Motör yağı alınacak Satılık Apartman - Maltepe asfal
tında 85~· ~· arsa üzerinde bahçeli 4 
kat 2 daırelı bahçesinde aynca iki oda 
konforu tam grajlı Ti: 2406 Ne§Ct 

3579 

Acele Satılık Otomobil - Gayet iyi 
·c yal?ız Avrupada kullanılmıt 1935 
mo~elı 2 yedek lastikli, lastikleri yeni 
~uık markalı 8 silindirli gayet az ben
zın yakar fevkalade motörlü sessiz iıli-
yen yeni bir otomobil satılıktır. Yeni
tehirde Meşrutiyet caddesinde Rize a
partmanında 3 numaralı daireye mü
racaat. 3600 

Kelepir acele satılık çiftlik - Gölba
ıı civarında 150 hektarlık çayırlı sulu 
çiftlik ehven fiatla verilecek. Tl. 2487 
Vahdi Değruer. 3582 

Acele satılık arsa - Yenişehir Ka
vaklıdere cadde üzerinde asfalta nazır 
ehven fiyatla satılıktır. Ulus İlin me
murluğuna müracaat edilmesi. 3634 

Satılık araa - Cebeci haatahanesi sı· 
rasında Balkehriz semtinde 2003 metre 
murabbaı araa satılıktır. lstiyenlerin 
Demirlibahçede Dölen aokağında 8 nu
maraya veya devlet demiryolları hası
lat daircainde Bay Fazıl Arınç'a müra-
caatlan. 3366 

I~ arayanlar: 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-
misyonundan : 

1) Müteahhid nam ve hesabına ıo 

ton sokoni 1 AA 71 motör yağı açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2) T~..hmin edilen bedeli 3700 lira o
lup ilk teminat parası 277 lira 50 ku
ruştur. 

3) İhalesi 14.6.1938 günü saat ıı de
dir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 aa
yıh kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle ihale gün ve sa
atinde M. M. V. satın alma komisyo
nunda hazır bulunmaları. (1602) 3220 

Ankara Valiliği 

150 adet pulluk ahnacak 
Ankara Vilayetinden : 

.. 1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak 
uzere satın alınacak olan (150) adet 
yerli mamlılatı tek tekerleklı pulluğun 
27.6.938 pazartesi günü saat 15 de açık 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Pullukların muhammen bedeli 
1575 liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ziraat mü
dürlüğünde meccanen verilir. 

4 - İstekliler pullukların % 7,5 tu
tarı olan meblağa aid banka mektubu 
veya hususi muhasebe direktörlüğü 
veznesine yatırılmıı makbuz ile birlik
te eksiltme günü gösterilen aaatte vila
yet encümenine gelmeleri irn olunur. 

(1137) 3642 
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LIGi Bira Parkı açdm11t1r. 
Karadeniz PIGjı açdmışt1r. 

DANS MOZIE CAZ 

Y ath ve yalmz acı badem, yatıız kar veyanm yath gece ve gündüz 

HASAN KREMLERİ 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen imle eder. 

gençleştirir, gençleri güzelleştirir. lhtiyarlar1 

Sahllk n, arsa ve apartıman ~ 
Anbra'nm her aemtinde irat ptirir aputmmaJar w wler kUç6k 

çapta analar Tl: 2417 Vüdl Doiruer 1581 

MERAKLI BiR ANKET 

Ozellill kadar flkhllla da maruf 
r bayan yazıyor : 

-OOzellfllmi cffdimin tazefftlne _...,. 
ıum. didimin taz•ffll iH JOLI FAM krem 
ıerlne. Hakikaten bir çok kremler lcullanchm. 

fakat hiç birisinde JOLI FAM kremlerinin 
COz•llettiricL ıençleftirld ...... tan 
bulamadım. ~eteri yatarken JOLI FAM'en hafife• 
yaih cinsini ve ıundüz tuvaletimde yaletz clMlni 
kullandım. Birlnd haftada cildimde hayrete ,.pn 
bir deiltlklik pdüm. lkind ve QçQncQ haftalann 
sonunda hakikaten-az• ve cazibeli bir cUde ve 
parlak bir ıuzenil• kavutmutdum. 

Bu Mbeple JOLI FAM kremleri tualet masamdal• 
eksik etmem ve onlan bOtOn Bayan hemfi.....rı-.-
taniye ederfm.. Bayan M. & 

6 çesit yanıcı madde ahnacak 
Mmaa•~ ... :::;::=mm•w• ı-• .. 

..,. ... 'irin ,..ı. ,_.. ..slellır ltitt,ıw 
pbnllmttır. 

Cimi Fiatı Asgari Aaml Tutarı 
a.. 280 Kr. l&OO Ton 2000 Teneke 5CIOO Lira 
lluot 145 .. 3200 • 3600 • 5220 .. 
BeuiD 305 • 700 • 900 .. Z745 • 
Valftline 680 • 110 • 130 • 814 • 
Valmm 40 • 3500 Kilo 4000 ~o ı ıeoo • 
Ona 24 ••• 100. tel. 

Hasan ismine ve markasına dikkat •• 

PETROL NiZAM 
Kepekleri '" as cl61d1lmeıllni tednl eden tealrl mlcerrep bir lllçcbr. 

Cebeci hastanesi 

GÖZ ......... . ...... 
Dr. MUZAFFER Soneler 

partmıanma nakletmiftir. 
Hutalanm 14 buirandan 
İtİllum, .. t 11-19 UUI b-

11111~~1=~~11 ııınııııııııtn 

Bat ve dit atiuı iztirablann 
en mtltbitidir 

Bn flcldetll dit atnıanm 
clindlrir 

B6tliaaln,mıw 
WICllan kewı 

Bat ainama. nesle, lflp n 
romatümaya bl'fl 

Bilhaua mileuirdir. 

lcahmda sinde 3 
btealmaWlir. 

2 - llabannnn bedeli (le,ı17) lira, " muvakkat teminat (1217) Ura· m. '"""ınınıuınnnnnn11n111111~ 

3 -~ A4tn•da Pamuk lretme slftllll llldtlrlillbden tlcret- Olta Salla .... ffe&;,,Jjl ....... =- K 1 R E r -
als oJarü almehlllr. '-

Oltuma Karnawa kaylnden 0.- ! ! 
4 - Blialltme Ademıda Pamuk Gretme çiftlili milcltlrlillbde mtıbayu amı oilu Ahmed imi 118 HafiH dol· : Ba .,S cbia claimnm hala mera: 

irıo*JGGu busmımc1a 11 bulran 038 taribiDe miladif peqembe cbtl •· ma Rilnyde tarafmden 0 ldSya 11... i mercleD ,..,..... KarülJ ~5 
at ıs de yapıleaaktır. tafa oiJu Yuaaf aleyhine 8Si11D..teecll : seslerini 2991, aaeı. ~44'6 n 3300! 
ı - lllteldllerln 2490 laJllı bnma ahktmı dalnlllade tayin edilen el· dadsmda 1tama99 ldSJln4e Ya1d ta- ! te1efoDltlda araıab&. 1993 5 
~~"~~~~~~ ~ ~u ~ ~~ ~ıııı~nıunınnnnıınınınıııır ~-~~~~~~~-----------

-----~~~~-<_1•_> __ ~----~~-~~ ,nı~nıunnınnı1~11nımıı~ 
cUnden mtllral etmıı oıc1111u iddia. 5 Dr e•sıt Ürek 5 Adana Milh Mensucat fabrikas1 

Ltd. Sosyetesinden: 

1 llulraa 1931 tadhladeD ltlbann tatW1t e4Qme1r kere kara .. 
lmubi -. flatlarmda •izda yaah twR11t ,..,....... 

x.ra • budan lnbi•rlar baJlleri tarafmclm memleketin her 
tmafmda ..-IJdald flat1an1a .tılacaktlr. (1683) 

Baki flat Yel Bat 
-.. karat 

Birinci sam -
• baruta 500 pambk kutu içinde 115 110 

250 eo 55 • • • • 
Ddncl ...ı 

95 •barata 500 • .. 
250 .. 50 .. • 

• 100 • " • 22,50 

clllmeJde mukOr bal iserlncle bak : • U : 
lcldla edenlerin clarupmam bırakıl- 5 E 
dılı 13 temmus ı• ıcm1ne adar ma- 5 Ceheel Merk• e ..... _. E 
racatlan ilin olmaur. (1135) SGll 5 I~ B•etebkl•n mü~b•,.. E 
-------· ----- 5 Her lfila butalanm Y_.... 1 

~~!] ı~s::ıiF 
~•111111111111 ..... 1111111111 111111 

Bir claktlo almecak 

TWdaataa..IDiNldıörlii ..... ı ~ 
A:r* eo lira -e n 15 lira _. 

ken bedeli nri1mek bere Tlrldmp 
Genel Direktkllltl ~ bir dütilo ~ 
alınacaktır. 

lmtiban ıcs bulnn 1938 peqembe 
gitntl uat 14 de Türk Hava Karamu 
merkes blnuı içinde 1Nlaswı Ttlrk
kutu Genel DlrektarltllUncle yapıla
caktır. 

lateJdllerln, enelce bmtka bir yer
de ~ bonHnlelerl De bir-
i ilkte mGracaatJarı. 3515 

u L u ı-ıt.aacu "L-No.: tosa 
lmtl,.. Sahibi 

........ Kamil SUNER 
UJDlllDl.Nepiyatı idare Eden 

Yuı İtleri Mildtlril 
lltimtaz Faik FENiK 

ULUS BHaoni : AJIKARA 

Fabrikuim -mn11tı bpot .......... filıtlan. 
Gentf)ik TOp 1imut 

Aıl1nlı Tfp 2. 75 cm. 31 metre 1'S 
• • 2. 90 • 31 • .. 

Şapkalı • 4. oo • • • ns 
• ,. e. 90 • • • ,. 

l - Yakanlald flatlar faldbmm teellmi beclell pefiD ~. 
2 - Bir bal,adan DObaa ola perakmMie MYklyat ft eabflara 
~ 2 .... ,.pılır. s - Tip z besia ..,.... (20) top tip 4 ft 1 besin 
balJDı (25) toptur. 4 - Kabul edilen alpultJer unsı ile &lnderl
llr. 5 - Slpulf lraball w ....W fabrUrmmm l _,_ 1931 tmlh1i 
tamimine mU.tenlttlr. ZS&I 

11111111111111111111111111111111111111111111 11111 111111111111111 11ı111111111111111111111111111111111 11111 

Ea •-u.. 
Motoıiklet w 
bilikletlerl (Yılclıa) dan 

tabltle elablllntaia. 

Ulaa meydanı No: G 
Ti: 1847 

5 çeşit eşya ahnacak YE 1 SiNEMALAR HALK 

. 
.,,. .. ft mlkdarı 

ı - 2000 liralık k ....... yalı 
ı-eoolpkolm 
-IOOOarka~ -.. ,.. ..... .. 
_ ........... t ........ -

BU GON BU Gl'O 
TBllll n...,..... 1* qi W7Nbd 

tarir ede• ,,..,.,.. ...,. " 
m-..n ubll ndll N7D ....... 

lMPOLBOJıl'Ull MBT8UI 

._ 8olfle: M1R1M1 HOPKINS 
GD prop.im'm Dbtıte•: lf Mqıa 
.... ..,.. .,., pllllkl«I taltdlblı 

latlb•l•rı 
~·: 
rı • 1 • 2,45 - 4,45 - G,45 Oeoe 2l ele 

114e tesfMtlr-dM 

.ınnıa. - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -= = - -- -;, .. ,., 

BU GON BU GECE 
Bu sin aat 1 den itibaren 

llefhur rua utiatl ...... 
vaıra,u baarayı tM9lr ec1en 

fAMGmYBUARI 
~ tbtlrMh bir dram 

Sız•"•: 


