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Suriye gazeteleri Sancağın türklere 
teslim eclilcligi kanaatindedirler 

Gene bütün Suriye gazeteleri 

Arab memleketlerinin Suriyeyi 
tutmadıklarından şikayet(i ! 

&(pJonl 

cihazlanma 
F. R. ATAY 

En çok otomobil aarfeden mil
letlerden biri biz oldujumuza 
tüphe yoktur: Çünkü en berbat 
yollu memleketlerden birinde 
oturuyoruz. Avnıpa'nm büyük 
tehirlerindeki taksi arabalannm, 
hazan, müzelik oluncıya kadar 
çalıftrkları görülür. Bizimkilerin 
ömrü ise, hazan, model müddeti 
kadar kısadır. 

Dünkü "Ulus" ta çıkan kari 
mektubunu okuyanlar, bir takım 
memleketlerde aıf alt yollar için 
alman resmin bir v e r g i de
ğil, fakat bir kazanç payı oldu
ğunu belki ilk defa öğrenmitler
dir: Araba uf alt yol üıtünde 
daha az benzin yakar ve daha 
uzan müddet hizmet eder. Şüp
beıiz nakliyenin de daha ucuz 
olması lizımgelir. 

Birçok teıebbüı aahiblerinde~ 
dinlediiimize göre, bizde tabı 
tirketlerinin kunılmamaıına se
beb yollardır. Şoförlerimiz boiu 
tokluğuna ve araba komiıyon· 
culannın heaabma itlemektedir
ler. Halbuki otomobil ve parça· 
lan için yüzde yüz döviz çıkan· 
J'Of!llZ. Asfalt yol, bu balmndan, 
bir döviz tasarrufu demektir: 
T uriat celbetmek bakımından 
ise, eniyi döviz idhalcileri ara· 
ıındadır. 

Geçen gün Abad gölünü med· 
heden arkadaılara soruyoruz: 
"- Fakat nuıl ~tmeli? ,, Anka· 
ra'de,n latanbul'a Bolu • lzmit 
üıtünden varmak hemen hemen 
imkinıız, Eakitefıir - Buna üs
tünden ul8f1D•k ise kazalı bir 
•Por itidir. Anadolu'ya yağmur, 
bir nevi f e 1 c ' dir: Makinalar, 
toprafın ıılandığı yerde durur. 
lıtanbul ve lzmirin ufak yol 

teıebbüılerini takdir ve teıvik 
edelim. latanbul, Buna, lzmir ve 
Ankara'nın kendi uf alt ıebeke
lerini, bu tehirler arasında, dev· 
let asfaltı ile birleıtirdiğimiz va· 
kit Türkiye'nin büyük bir meae
leıini halletmiı oluruz. ... 

Bu aene hemen hemen bü
tün memleketin dikkati, medeni 

(Soau ı. ilJei uylıda) 

Antakya, 17 a. L - Anadolu Ajansı
nın huauai muhabiri bildiriyor : 

Hatay hududu dıpnda ve Suriyeye 
bağh Hamam nahiyesi hududuna ya -
lan bulunan Hatay köylerinden tiirk 
yazılanların celbedilerek tevkif w taz. 
yik edilditi öğrenilmiJtir. 

Komiayonun geri a/,dığı tebliğ 
Antakya, 17 a. L - Anadolu Ajansı

nın huauai muhabiri bildiriyor : 
Suriyeden ceJen gazetelerin neıriyatı, 
komiıyonun g{iya geri aldığı 14 numa· 
ralı tebliğini gayritürk partilerin tefle
rine tebliğ ettiğini meydana çıkarmak
tadır. 

Esasen komiıyonun bu tebliği ibtal 
etmediği bundan sonra çıkan tebliğle
rin numaralarlndan anlqılıyor. 

Filhakika netredilen müteakip teb
liğin numarası on bettir. Suriye ıue • 
teleri, Suriye hwnım.tialn artık l'AD
aa'ya defil, kontrol komi•yonunun 
hah.edilen 14 numaralı teblifine daya· 

(Sonu 8. inci aylada) 

Or.eneral Anın Güntlüz'ü lıartdıyan mektebliler 
[Husuıl surette An takya'ya ıönderdiiimhı: muhabirlerimi.1in 
Te foto-muhabirimizin ıönderdiii resimlerden] 

Süvarilerimizin kazandıkları 
kupalar ıehriınize getirildi 

Kup(dar Kamutayda gösterildikten 
sonra Orduevine götürüldü 

Subaylarımız.ın kmamlılJan 

lıupa 

Enternasyonal ordu atlı müsabaka
larında büyük zaferler kazanan ıüvari 
ekibimizin aldığı kupalar, bu ekibimi
zin en kıymetli binicilerinden yüzbqı 
Cevad Gürkan tarafından ,ehrimize 
getirilmiftir. Kupalar. eveli pn Ka
mutay salonlarına konulmuı ve dün 
Ordu evine kaldmlmıttır • 

Yüzba91 Cevad Gürkan, dün kendi
ıile konutan bir arkada9ımıza, aeya
batleri ve alınan neticeler h&kkında 
9unları aöy lemi9tir : 
"- Seyahatimiz, iki ay yedi ıün 

ıürdtl. Niıte. Romada. ve Vartonda 
yaptığımız müsabakalar, üat ilate ye
di9er gün devam etmiftir. 

En büyük zaferi. 9üpheaiz ki Roma· 
da aldık. Alman devlet reiıinin İtalya 
hükümet merkezine gelmesi dolayııi
Je Romanın fevkallde günlerine raıt
layan bu müaW&ada kırk bine yakın 
seyirci vardı. Bizden bafka, al· 
manlar, İtalyanlar. romenler, yunanlı
lar ft İrlandalıların ittirlk ettiği bu 
müsabakada ekip halinde birinciliği 
aldık. Nisteki müaabakada da birinci
liğimiz ekip birinciliğidir. 

Bütün memleketlerde yakın bir a
laka gördük. Bu aiika. kazandığımız 
muvaffakiyetlerle ölçülü olarak artı
yordu. Müsabakalara 8 ıubay ve 16 

(Samı ı. inci •1lıdı) 

Orgeneral A•ım ~Ün4' üz. ün 
Antakya' ti a lıarıılan'"'"fl'tl Clft 

iki inhba 
[Husul surette Antak7a:ra sönderdiii
mi• _..hirlerimizin "" lotoc+ebi· 
rimiala &6 .. wditi r•imJwd•l 

B. Bone hiyük 

elçimizle görüıtü 

Yugoslavya avcı tayyareleri 

Bayan Gökçen'i karşıladı far 

Kahraman • • 
tayyarecımız 

Belgrad'da çok büyiik 
tezahürlerle karşıland• 
Sofya, 18 a.a. - Bayan Sabiha Gökçen, bu ıabah IUl 9.40 da 

tek kitilik tayyareei ile Belgrad'a hareket etmit ve hava meyda
nmda protokol daire•İ reiıi B. Velinof, kumandan Majarof ve 
Tiirkiye elçilifi yüksek memurları tarafından uğurlanmıftll'. 

Belgrad'da 
Belgrad, 18 a.a .• - Anadolu Ajanıı

nın hususi muhabiri bildiriyor: 
Bayan Sabiha Gökçen bugUn aaat 

10.30 da Belgrad aıkeri tayyare mey
danına dinç ve zinde bir halde inmit 
ve Yugoslav Hariciye Nazırı namına 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Po.ri , 1-8 a.a. Hariciye Na-
zın 11o .. busfin TUddJir1lllN'l9-ı1~ııilılilil 
Elçiai Suad Dayaz'ı kabul ede
rek uzun bir mülakatta buhm
mu.,tur. 

(in Japon harbinin 

yeni bir bili~osu 

Japonlar 
100.000 

ölü verdi 
35 gemi, 629 tayyare 

tahrib edildi 
Hankov, 18 a. a. - Çin ukeri ma • 

kamatı tarafından yapılan iatatiatilae • 
re göre muhaıematm bidayetinden beri 
japonlann ukere aldığı kunet, yaptı .. 
fı maaraf ve uğradığı zayiat ıudur: 

Çinde harbeden japon kunetleri: 
600.000, Seferber edilen ku.vet : 
1.675.000. Zayiat: 410.000 ·bunun 100 
bini maktul dür •• Harb masrafı; 5 mil
yar 300 milyon. Batan barb gemili: 35. 
Tahrib edilen tayyare: 629. İatihaal te
nakuau: yilzde 22. 

Japonyanm Çinde utradılı .ekono -
mik zarar 500.000 yen. 

Aynı müddet zarfında Çin kunet -
leri japonlardan 22 bin 868 aiWı ve •· 
ire iğtinam etmitler ve japonlann 3 
bin 51 harb malzemeairti tahrib etmit • 
lerdir. 

[ Harb vaziyetine aid haberler lçtln
cü aayfaımzdadır. ] -

Tirklye Maclristn 
Konsolosluk Ye ldD 

müzaheret muahedesi imzalandı 
Türkiye ile Macaristan anamda kon

eoloaluk ve adlt müzaharet muahedesi 
diln öğle Uuri Hariciye nezaretinde 
Genel Sekreter büyük elçi Numan Me
nemencioilu ile macar elçisi tarafın
dan imzalanm19tır. 

Göbels Viyana' da 
Viyana, 18 a.a. - Propaıaacla 

nazırı Göbelı öile üzeri t&J7Ue 
ile Vi1..Ma'1a ıelmittia". 

Ba~ GöJısen Balluın tarnaintle tayyareye binerJıen 

Japonlar bir ıehri aldılar 
ve bir limanı bombaladılar 

Mançuko - Sovyet hududundaki 
çarpışmada bir Mançukolü öldü 

!ok:JO, ?~ a.a. -.Japonlann Anking'in 60 kilometre ıarkmclalci 
Tııemhan ı zaptettikleri remıen bildirilmektedir. 

(Sonu 8. inci aylada) 

l.ıoa..,.cla ...,.... Nalıa Ve•ilimüı: Ali Çetinh)'a, dün, naluı len 
....lıfeWni rM J' eıillıö7 ltlllHI Üf•)'Oflarta aiyaret ederek tetkikler )'GP"llf• 
ı.r. J'rılıardalri ,.....,.,..,., N«lra Ve•ilimw euelki pn latanbul elelttrilı 
...... ,.,.,,,.,. pıparlwa •örii1_0r .... u. 
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Yoksul çocuklarımız 
Evelki günkü Ulu8da çıkaa bir lataiıbul telefonu, önümümeki den 

yılı içinde orta mekteblerde olm:yan, 7000 kadaı yolmıl talebeye yar
dma içia teclbiılc elmdaimı ~. 

Yıllaıdanberi y6zleKe çoomit deD ftl'llÜf bir öiretmm .... lia 
teflmt Ye merhamet teclMl'İ beni çok~ allkalandıada. 

Biz, merhamet ve .... t gibi büyük fazilet dqyau)armdan mahrWn 
deiil. bu duygular bebmmdln çok ileri.,. üatün bir nıitetiz. Fakat ek
aik olan tarafımız. bu bialerinüzi yeni düDJUUD her hu..ıa inediii bir 
orpnizuyona Mil-~· iJUik iti~ plial{Wr :rlrii7fiı 
veremeyİfimi7.d. ~ ve zabltamn ba kad. ..... taldf;,İ
ne ralmen köte baflannda tOneyen bir takım .r.k. katthiiıiı ve ya-
h_... ıo1•• bir L "J. diJe ·1er •• •• la 

ug o u oymyan ÇOA u~m <lle:IL, tannnm awıu. 1L»m 
merhametimiz.den kopan bunca parayı toplarlar. Halbuki '"küçük mer
ı-.... ler 70luncla harcanan, hatta tam k..mn..ı k11U.nahm, heder 
ola bu peıalar, ne bu aün, ne de yarm için bir fa,.a -tlaımyacaktır. 

içinde yatadıimuz devir, hiç bir hareketi naakeedmz ve hedefsiz 
yapmamayı emreder. 

Şehirlerimizde. yunun hayatmda, birçok milhim vazife ve mevki
lere nmnzed bu bdu yobul çocuk dururken bizim aelifi süze! wlaka 
.....,.. cleiil ,o klçik pilra)mı lıDplaJIP, IJMDMUt ltiai icin lbum
lu bir hizmeti yerine getirmemiz lizmı gelir • 

. Ba YBZifeyi yerine getitecek tetkil&tmuz da yok değildir: Çocuk 
E.ira-ıe Kuruınu, Kmla:y gençlik ~ilitı ve mekteblerdeki pbul 
çocu1dua yardan etmek için kunılaa komitel•. bep bu aıalseiıcla ça
hpnaktadırlar. E:keik olan, bizim ıuurlu itiyadlar edinerek bu tqkilat-
laıı itletecek ham maddeyi onlara vermek v. ·~ clevam etmek o
lacaktır. 

Macar vatanperverlerinden bİrili, bütün vatandqlarma ıu taV1iye
tle balQD'8uttu: 

B ·:~~~-~~ zaman kencliniae ıu nali eonn.ı.ım: 
UIUD ,..~ IÇID ne yapeeejım)., 

Tmn ve yahud yanm bir refah içinde )'llfl)'aD her tüık vatancfatr da 
her ..beh. kendisine fU suali eormahdır: ' 
L....ı - Buaün, yarmld bü)'Ü)derimizden yobul olanlara ne yardımda 
UUPllD9Cap) -Nmettia ARTAM 
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sar1• Giresun lllpl 
Müfettişleri 
toplantdarı Müthiş bir 

cinayet oldu 

19-. - 1938 

Meıhud auçlar kanunu ağır 
cezalarda ela tatbik edilecek 

İki senelik tatbikden ahnan 
neticeler çok müsbettir 

M-.lau.d mçlana mahakeme _....... dair ..__., Wıfıacl IWl
.... iain d~ hekknulafd JllOje JC....-.. l"'"'CIPM 

alrmn•fto'. 

Fiziyolôji kongresi 
let.nbal. 18 ('Ne'-1a) - ...... 

111D 11 iade Ddla'te tıop s •* ollD 
ıa m6ı _.....,..... ,...,.. Jııoa-
~ ordinai71e profeık s-1 
ctalb De.,._. Hldl Irmak lalklme
~ • ...,.. ltth* edecek1ercllr. 
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Macaristanın vaziY,eti 
On clokıuzuncu aann üçüncü çeyre

iinde baılayıp da bugüne kadar clevun 
eden lılav ·Cermen mücacleleai kar. 
ııunda vaziyeti, Macariıtan kadar na· 
zik olan bir Avrupa memleketi yoktur. 
Biri yÜız milyona yakın, diğeri ele yÜz 

lbilyondan fazla iki büyük ırk araaına 
aıkqan on iki milyon nüfuılu Macariı
tan, deniz ortuında küçük bir adaya 
benzer. Ve dünkü ve buaünkü Macaria
tanm harici ıiyuetini anlıyabilmek İ· 
çİn bu coğrafya vaziyetini daima habr· 
da tutmak lizımdır. 

Malumdur ki Macariıtan on altına 
.. trda Oımanh lmparatorluiunun ha· 
kimiyeti albna girmiı ve on yedinci aı· 
nn sonunda Avuıturya'nın eline geç· 
ınİftİ. Bundan sonra on dokuzuncu as
rın ikinci n11fma kadar Avuıturya'nm 
hir cüzünü teıkil etti. Franıız ihtilalini 
takib eden seneler içinde milliyet •• is
tiklal fikirleri Avrupanın her memleke
tine yayıldığı gibi Macariıtan'a da ya· 
Jılmııtı. Birçok teıebbüelerden sonra 
llihayet macarlar, 1867 aeneıincle çok 
teniı bir otonomi elde etmeie muvaf • 
fak oldular. Bundan böyle Avuıturya 
ile Macariıtan arasındaki bağlar, Habı
hurg hükümdarının ıahıı ile birkaç 
llriitterek kabine aziımclan ibaretti. Di
i~ huıuılarda Macariıtan tam istikla
line aahibdi. 1867 den büyük barba ka
d.r seçen seneler zarfında Avusturya 
Mac:ariıtan iıbirliii her iki taraf için 
de elveriıli idi. Macariıtan'cla ela Avuı· 
'-r,.a'ela da lslav nüfusu vardı. Her iki 
lbemleketin de bu islavları, hakimiyet
leri albnda tutmak iıtemeleri bu itbir
liiinin temelini teıkil ediyordu. Avua
lıarya'daki islav kurtuluı hareketi, nİ· 
lıayet büyük harbı doğurdu . Macaria
~ ela iıtemiyerek, fakat zaruri olarak 
barba ıürüklendi. Ve büyük harbm so-
11\ında Avuıturya gibi Macariıtan ela 
~dı. Bundan ıonra da Orta Av· 
l'ıipa'mn vaziyeti cleğiıti. 

Garibdir ki sulh müzakerelerinde 
4 ... atıurya ._ Macariıtan'ı aralarmcla 
t.luim eden devletler, bu imparatorlu· 
t.... ihya eclileceiinclen korlanuılarch· 
a .. korkunun hiç de yerinde olmadıiı • 
... anlamak için çok uman ıeçmedi. 
Çiillılcü c:ermenden gayri milletlerden 
lecenüd eden Avuıturyanın kendi~ 

~-~.,..~~ 
.\a1Ju1'a kadar Yarmlfbr• 

Bu zmıana kadar Avuıturya'nm 
de.d ortalı olan Macari.tan, anıluıtan 
lonra bir taraftan kendiıini paylqan 
~ antant devletleri, diler taraftan 
"- lriiyük Almanya uumcla p nazik 
lai.. va~yete diifmüttür. Bu nazik •azi
teti daha siyade zorlqbran bir mue. 
le de Macarittanm iç politika11dır. 
~luıtan enel ele Macariıtanda bir 
"-zi hareketi vardı. Toprak meaeleıinin 
'- diler ikbaadi imillerin cloivduiu 
~ banket, AJınanyanm Awıturyayı 
ilh.kmm sonra macar hiilcümeti için 
ticWt tehlike teklini alnufbr. Gerçi .... 
lahiyetli macar devlet adamlan, Al· 
"-ayanın kendi memleketlerine kom
'" olmasında Macariıtan için hiç bir 
~Uke melhuz olmadıfnu telmlr tek
.._., aöylemelctedirler. Fakat bu kanu· 
tiıı bu kadar ıık ıık tekrar edilmesi bi· 
le ortada mncud bir endişeye delalet 
--... Her halde muh•kkak olarak ıu 
'Öylenebilir ki Macariıtan büyük bir 
..\lnıanya yerine, küçük bir Avuı~urya· 
"- komtu•u olmayı tercih ederdi. 

Macariatamn küçük antant devlet· 
leri1ıe münuebetlerine ıelinc:e; ıulh· 
~ beri bu devletlerin her birinden a
~ iddia eden Macaristan, bu iddia· 
~ vaz ıeçemediii için küçük antant 
ile anlafamıyor. Antlustan enel, ltal
~'nın yardımiyle emellerine kavuıau· 
bııa inanıyordu. Fakat buıüıı artık 
1t..ıya Orta Avrupa'dan elini kolunu 
~f bulunuyor. Filh•kika onun ye
~ kaim olan büyük Almanya, ltal· 
)•'dan daha çok kuvvetlidir. Fakat bu 
derece büyik ve kuvvetli bir devletin 
~dmüyle milli emellerine kaYUfllll· 
>. tetebbüı etmek, Macariıtan için bir 
t.huıuı teıkil ed.. Bu aebebledir ki 
.._carlar, Almanya'nın Çekoılovakya· 
>, karıı takib ettiii tiddet ıiyaaetini 
~uniyet ve endi19 ile kuqık hialer-

tetakki etmiılerdir. Memnundurlar; 
ÇClrıkü bu tazyik birçok macarları da 
~~rtarabilir. Endiıe içindedirler; çÜn· 
~ tazyikin bir hart.. kadar vannaamı, 

ovalamun harb aabneıi olmuım 
.. ''Büyük Almanya,. nın daha çok bü· 

aini ittemaler. 
A.Ş.ESMER 

lrlandada 
. 

seçım 

l>ublen, 18 a. a. - İrlanda parli· 
nto.una mebus tcçiml dün hidiaesiz 

reyan etmittlr. Şimdiye kadar maıam 
uğu rakamlara göre, 1eçim hakkı 
unanlann yüı:de yetmiti reye lftl • 
eylemiıtir. Reylerin taanlflne bu 

batJ•n'"'ttlr• Netice, puv akp· 

ULUS 

DÜNYA HABERLERİ ALMANYADA 

Venedik mülôkatında 

İtalya ve Yugoslavya 
arasında tam bir görüş 
birliği müşahede edildi 

Roma, 18 a.a. - Yugoslavya Bqvekili Stoyadinoviç ile İtalya 
Hariciye Nazırı Kont Ciano aruında Venedik'te yapılan konut· 
malar fevkalade samimi ve dostane olmuttur. Bu müzakerat bu
ıün iki saat süren bir konuımadan sonra nihayet bulmuftur. 

Giornale Ditalya iki devlet a
damının Yugoslavya ve İtalyayı 
alakadar eden bütün meseleler
de tam bir noktai nazar mutaba
kati müphede eylediklerini kay
detmektedir. 

Kont Ciano, Musolini'nin bu
lunmakta olduğu Reccione'ye 
gitmittir. 

Corriere Della Sera diyor ki: 
"Mümtaz devlet adamının bu ziya

reti resmi hiç bir mahiyeti haiz de
ğildir. Bununla beraber Stoyadino
viç - Ciano mülakatı ve muhtelif sem
pati tezahürleri, iki memleket arasın
daki dostluk ve iyi kortlfuluk müna
sebetlerini isbat eden yeni birer de
lildir.,. 

Stoyadinoviç Rivieraya /(İtti 
Milano, 18 a.a. - Yugoslavya Baş

vekili B. Stoyadinovis birkaç gün is
tirahat etmek üzere bu akşam otomo
bille Riviera'ya gitmiştir. 

Yu~o•lavya BQfvekili 8. 
StoyaJinoviç 

İsı:<lnyada harb vaziyeti 

Frankocular muhtelif 
cephelerde ilerliyorlar 

J.!lf!l~i!~-t!!.U!!a!!!!'!...!f!~.İ Bu 
glhrn resmi tebliği: mmtakada binden ful& esir ahnm11-

Kastellon cephesinde Kartillo de tır. Cordone cepbMlnde Penanoya 
Vila Maffefs mıntakasında dü9manın mmtakuında ileri harekete devam e· 
bazı mukabil taarruzları püskürtül- dilmektedlr. Belmeı • Almarchon ıi
müı ve yeniden hücuma kalkan kıta· m~ndife: hattı keaUmlttir. Muhasara 
!arımız, dilşmanın hareket mevzileri- edılen bır çıkıntıda 600 ceset bulun· 
ni ele geçirmittir. Diifman, büyük u- mut ve 480 ealr ahnmıttır. 
yiat vermiştir. Perriıta ve Gallatoa Vi~~areal ınmtakaa.ın.da . t.~yyareler 
daiları zaptedilmigtir. Uç duflll&ll tayyareaını dil1urmU9ler· 

Alkara mıntakasında bir kıtamız dlr. 
Mijares nehrini aşmış ve halen Onda 
yoluna hakim vaziyete geçmiıtir. 

Cuma günü burada düımanın ne 
mikdar esir verdiği benli% malQm de
ğildir. Yalnız pertembe günü 254 kişi 
eelr edilmittir. 

Villareal mrntakaeında ıahil boyun 
ca dU,man mukabil turrudarına de
nm etmektedir. Kıtalarrmıs, burada 
da mukabil hücumlara batlamıt ve 
güzel bir sevkulceyt hareketini mü
teaklb dü9manın kar1111na çıkarak 
dUtman kıtalarmı, bir ricat mubare
beai vermeğe mecbur etmittir. Kıta· 
larmu.z, Almajorada Mijar• nehrini 
geçmltlerdir. DUıman kıtaları çevril· 
mi,, yeniden fazla esir ve 24 makin&• 
h tüfek ile bir hücum arabası ve bü
yük mikdard'a mühimmat elde edil
mittir. Alkaradan Kastellona giden 
yoldan kalkan bir kıtamız da ansızın 
Perdrizaa dağlarını iıgal etmlg ve 
burada cenah kuvvetlerimizle irtibatı 
temin eylemiıtir. 

Endüllis cepheainde, Kordoba b81-
gcıinde Pennarya civarında kuvvet
lerimiz, taarruzlarına devam ederek 
mühim mikdarda arazi zaptetmitler· 
dir. Kıtalarımı.z, Monteneıro dailatı 
ile daha bir çok mevzileri ele geçlr-
ıniıtir. Perıembe i\inü zaptedilen a
ruide temizleme ~areketine devam 
edilmit. düımanın muharebe meyda
nında bıraktığı 602 ölü ıömülmüt 480 
esir alınmııtır. 

Dört diltman tayyarni, Kaıtellon 
cephesinde düşürülmüttür. Cuana cU· 
nü hava kuvvetlerimiz, piyade taar
ruzlarına büyük yardımda bulunmuı
tur. Hava kuvvetlerimis, aynı saman
da dütmanın umumi karargibını da 
bombardıman ederek bir dllpnan ıe
neralinin ölümüne sebebiyet vermlt· 
tir. 

Bombardımanlar 
Valanalya, 18 a.a. - Gece Hat 1.30 

ile ı.so aruında bet frankial tayya
resi Grao, Cabana! ve Malvarrou ma· 
ballelerinl bombardıman etmiftir. 

V illareal geri alındı 
Barselon, 18 a.a. - Netredllen bir 

tebliğde, ezcümle cumhuriyetçilerin 
mezarlık ve bazı münferit evler müa
tetna olınak üzere Villareal'ı iıtirdad 
ettikleri bildirilmektedir. Franklat 
hava kunetlerl, dUn, NulH, Vatana, 
Tarragone ve Banelon'u bombardı· 
man ederek ahaliden buı kiımelerln 
ölmesine ve yaralanmasına acbcb ol· 
muılardır. 

Fran.aya iltica edenler 
Milano, 18 LL - Gueta del Popo· 

lo, İlpanyadan Franuya iltica eden 
43 Uncil hükümetçl fırkaya menıub 12 
bin aakerin franaızlar tarafından Ka· 
talonyaya aevkedildiil meselesine na
zarı dikkati celbederek Franunın 
Katalonya makamatı lehine olarak ye· 
niden ve resmen müdahalede bulun· 
duklarını yumaktadrr. 

ltalyan laYYfJl'e lcu.,oeılerinin 
hareldit& 

Roma, 18 a. L - Kaatellon'dan ıe • 
len haberlere ı<Sre ı<SnüllU italyan tay
yare kuvvetleri Valino orduau 8nUnde 
harekata ittirlke devam etmektedir. 
Balear bava kuvvetleri de keza faali· 
yetlerine devam ederek aahil boyunda· 
ki askeri hedefleri ve bu meyanda Va· 
lanaiya, Baraelona, ve Tarqone'yi bom 
bardıman etmektedir. 

Amerikanın buyuk 
deniz manevralar1 

Nevyorlc, 18 a.a. - Ne,,,ork Taymlı 
gazetesinin bildirdiğine g6re, 1939 ae· 
neainin büyük deniz manevralan yazın 
yapılacaktır. 155 geminin iftirtk ede· 
ceği bu manevralar ihtimal A.or ada· 
larına da tepil edilecektir. 

Bu gazete, tunları illve etmektedir: 

Flandene göre 
Leon Blum 

Hükümetçi ispanyaya . . 
ıçın iki yardım 

emirname imzalamış 
Pariı, 18 La. - Öğrenildiğine göre, 

sabık bafvekil B. Flanden, hariciye en
cümenine verdiği bir raporda B. Leon 
Blum'un 16 ve 17 mart tarihlerinde im· 
zaladığı iki emirname ile, kanımazhk 
prenaipine muhalif olarak, hükümetçi 
İspanyaya serbeatçe silah ve mühim
mat geçirilmesine izin vennit bulundu
ğunu bildirmiştir. B. Leon Blum'un 
bu emiranmeleri üzerine, İspanyaya 
binlerce ton harp malzemesi geçirilmit· 
tir. B. Flanden, Franaanın İspanya hak· 
kındaki politikasının İngilterenin aynı 
meseledeki politikasıM mutabık bulun· 
-nasını talep etmektedir. 

Mısır harb gemileri 

satln almak fikrinde 
Kahire, ı 8 a. a. - Şimdiye kadar u

çakçılığın takibile meşgul olan ve ma • 
liye nezaretine merbut bulunan deniz 
aahil muhafaza teşkilatı mezkllr neza • 
retten alınmıı ve harbiye nezaretine 
ra ptedilmiıtir. 

Bu tedbir hükümetin bir harb filo
au tetkil etmek projesile alakadardır. 
Filhakika Mısır lngiltereye iki torpido 
muhribi, iki denizatlı gemisi, iki mayn 
gemisi ve iki de destroyer sipariş et • 
miıtir. Hükümet bir de mekteb gemisi 
satın almak fikrindedir. 

Avusturya 
hukukunda 

a iller 
Berlin. ı 8 a.a.-Havu ajamuun mu

habiri bildiriyor: 
Alman hukuk akademiıi konaresin· 

de adliye nazırı Dr. Guertner, dini 
prenaiplere istinad eden ve alman bu· 
kuk anlayı9ına uymıyan Avusturya 
evlenme kanununun radikal bir tekil
de tadil edilmesi l!zrm geldiğini &ay· 
lemittir. Ceza hukukuna gelince, urun 
nmandanberi bUtiln Almanya için ha
ı:ırlanan nuyonal • aosyaliıt ~za hu
kuku kabul edilinciye kadar Avuatur
ya kanunu meriyette kalacaktır. Bu
nunla beraber vatan hiyaneti ve devle
tin emniyetine karfı komplo hakkın
daki hükümler, Avusturyada da tatbik 
edilmlttir. 

Yeni bir yalnl~ 
aleyhtarllğı 

dalgası var 1 
Bertin, 18 La. - Havu ajanaı bil

diriyor: Almanyada yeni bir yahudi 
aleyhtarlığı dalguı ortalığı kasıp ka
vurmaktaaır. Bu dalga bilhassa polis 
tarafından yahudilerin ikamet ettiği 
yerlere aık sık yapılan bukmlar ve 
yahudileri ekonomi faaliyetinden ih-
raç etmek için alınan yeni tedbirlerle 
tebarüz etmektedir. 

Berlin'de poliı tarafından alınan 
tedbirler neticesinde mikdarı 2 bini 
bulan tevkifler yaprlmııtır. Ecnebi 
tabiiyetinde olup da Almanyadaki men 
kul eıyalarını alman yahudileri gibi 
bir beyanname ile hükilmete bildirme 
ğe mecbur tutulan yahudiler kendi 
elçiliklerine müracaat ederek himaye
lerini iıtemiılerdir. Ecnebi devlet el
çilikleri ve bilhassa Amerika ve Bü
yük Britanya elçileri bu hususta al
man hükümetinden izahat istemişler
ae de henüz bir cevab alamamışlar
dır. 

Diğer taraftan yahudiler aleyhine 
şiddetli nümayiıler de yapılmaktadır. 
Bilhuaa fehrin ıimal ve tark kısmın· 
da birçok yahudi mağazalarının cam
ları k:rıldığı ve 6 yahudinin de yara· 
}anarak hastaneye kaldırıldığı pyi 
olmuştur. Polis bu nümayiılerin ma
hiyeti ve ıUmulü hakkında hiç bir 
şey söylemiyor. 

Almanyadaki ecnebi yahudUer 
Londra, 18 a.L - Londra matbuatı 

bu sabah Almanya ve Avuaturya ya
hudileri meselesini beynelmilel ıekli
le tedkik etmektedir. 

Taymis, anılua'tanberi Avusturyalı 
yahudilerin maruz kaldıkları tazyik
ler hakkında U%Un bir etüd neırot· 
mektedir. Neva Kronikl cuetninde 
Bartlett, lnailtereniıı Bedin acfiri 
Hendenon'un ecnebi yahudileri Al· 
manyadaki mallarını bildirmeğe icbar 
eden kararnamenin tesirleri hakkında 
tahkikat yapmak için talimat aldığını 

· · ~ Halbuki lnLiltcre sefi-
ri Fransa ve Amerika eelll"ieri pbi he
nü.s bir covab ılanı..,..m. Sarih blr c:e 
ftb alan yectu diplomat ıtaı,. eefıd
dir. -

Mebı.adı iki rıklb cete 
ırasındı ~rpıpnı 

Mek:siko, 18 a.a. - Oakaaca devleti 
aruiainde kiin Y odohino kaaabaaında 
iki rakib çete arasında vuku bulan bir 
çarpıpna esnuında 19 kiti ölınüt ve 56 
kiti yaralanmııtır. Kuaba yığma edil
miıtir. 36 kiti tevkif edilmittir. Arbe
denin hiç bir ıiyul mahiyeti olmayan 
mahalli bir rekabet yüzünden sıktıiı 
tahmn edilmektedir. 

Askeri bir çek tayyaresi 

alman hududunda uçtu 
bir mebus 

hücumuna 
Henlayncı 

çek polisinin 
da bir 
uğradı 

Praı. 18 a .a. - Alman Südet mebuıu 
Volner, aokakta bir poliı memurunun 
hücumuna uğramıt ve polia, bir çok di
ler alman aüdet mebuaları ile beraber 
yürümekte olan Volnerin yakuından 
Henlayn partisi rozetini çıkarmaya te
lf'bbüs eylemi9tlr. Mebua Volner pro
testo etmif, polia iae Volnerl karako· 
la götürmek iatemittlr. Mebuslar, po
lis müdürlüğü nezdinde tildyette bu
lunmuftUr. 

.4•keri bir çek ıayyareıi alman 
hududu üt11erinde uçtu 

Bertin, 11 a.a. - Lokal Anıelıer P · 
zetealnin blldirdliine 18re, hUkUmet, 
dün askeri bir çekoalovak tayyaresinin 
alman topraklarından ıcçıoeaini Prag 
nezdinde tiddetle protesto etmiftir. 
Bu guete tunları ilive eylemektedir: 

"Hudud mıntakuınırı berinde uç
malarını kendi tayyarecilerine yuak 
eden Prag özür dilemek Te tahkikat 
yapılarak ceza tertib edileceğini va
dctmelde lktlfa etmemeli, verdifi e
mirlere krtaları tarafından itaat edile
ceğine dair teminat vermelidir.,, 

Gazete, tayyarelerin üzerinden uç
tuğu mıntakaların Çek orduıu için an
cak taarruz tasavvurunda bulundup 
takdirde ıntereaan olduiunu. halbuki 
Almanya l~in bu mmtlıbllfm bir mil· 
daf.a111m 

I hıiyatlar terhiı edildi 
Praı, 18 a.L - Çeteka ajenaı bildiri

yor: Mayıa ayının sonunda f evkalide 
~l~mler için ai~~ altına ahnmıı olan 
ıh~ıya.tJar ~n bır ~ki gün içinde terhis 
edılmıılerdır. İhtıyat kuvvetlerinin ta 
lim ve terbiyeai timdi normal ,artlar 
altında vuku bulmaktadır. 

Ekalliyetler meaeleıl 
Prag, 18 a.a. - Batyeldl Hoda muh· 

tariyetçi macar ve polonyah partilerin 
liderlerini kendialle ~rüflllele davet 
etmittlr. Bu milli.katın tarihi henüz 
katt olarak telbit edilmemlıttr . 

Pra~, ıs a.a. - Barekil Hodn pa· 
zarteaı günU hükUmet grupu liderleri· 
nl toplayarak milliyetler atatUıU te
ferruatını kendilerine bildirecek ve 
onların fikrini 8frenecektlr. 

Bu müllkattın sonra barekll Hen· 
layncilerle müzakerelerine devam ey
liyecektir. 

Polonya' da kapatılan qlman 
mekt-eberi 

Varpa, 18 a.a.-Nolhini'de oturan 
alınanlar ldUtUr bakanlrjma bir istida 
vererek me•kGr mıntakada ikamet e
den 60 bin almanın almanca tedrisatta 
bulunan tek bir mektebe malik bulun
madıklarını ileri ıUrerek alman ınek
tep'1eri aleyhinde tatbik edilen tedbir· 
terin Jraldırılmlamı t.wmi,ıerdir. t.ti
dada 90D MIMlll•n lradar mevcud 80 
Uk ........ aaekttb ..... Si illin °*ta 
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Hatay dôvamı.z 

Bütün sazeteler, bat yazılannı H.. 
tayda muhtelif unıurlar aruında yapı
lan tahriklere tahaiı etmit bulun11yor -
lar. Bu arada Cumhuriyette Yunuı Na
di "Klasik bir aanat: unıurlar araımdıa 
tahrik" adlı bat yaznmcla: Vaktiyle 
Oamanh imparatorluğunda muhtelif 
unsurlar arumcla yapılan tahrikleri..,. 
bunlann acı neticelerini habrlatank 
diyor ki: 

"Oımanh imparatorluğunu parça -
byaralc mirasına konmak iıtiyen biyük 
devletler, bu imparatorlukta Y&!'yan 
muhtelif unıurlan tahrik etmiıler ..,. 
onlann boğazlayıp boğazlanmalarmdıan 
kendilerine faydalar çıkarmaia çalıf • 
mışlardır. Ennenilerin ihtilal ve kıtale 
le!Yİk edilmiş olmelan ve netice olarak 
bu yüzden en acı felaketlere meydan 
verilmit olmaıı bu cümledendir. Şimdi 
Halayda ayru oyunu tekrar etmek iıti. 
yan bazı gizli kuvvetler gene unauru 
unaura dü!ünnek cinayetine 'bq TUr • 

muı bulunuyorlar. Arab, türk, etmeni, 
rum ve yahudi alakadar bütün inaanla
n bu cinayet tertiblerine kartı ayllllilk 
bulunmağa davet etmeliyiz. 

Hele ermenilerin bu kanh oyunlar 
önünde gözlerini dört açmaları Jazrm • 
dır. Sadık ve ıamimi vatandatlar olarak 
yaıadıklan müddetçe ermeniler Hata
ym mahalli iıtiklalini elde ebnelİnclen 
keneli heaablanna zerre kaybede
cek değillerdir. Bilikiı çok luız•na • 
caldarcbr ve orada diier unıurlana 

hepsi için vaziyet bundan ibarettir. b 
meniler tunun bunun iğfalit ve tahri -
kibna kapılarak kendilerine kendi el -
!eriyle yeniden zahmetler çektirecek 
vaziyetler yaratırlarsa biz buna ancak 
acmz.,, 

Muharrir, ...ı-skıini ~le .... 
mektedir: 

" Tahrikat cinayetinin meealiyeti 
gayet ağır olduğunu ba taımkitı .,.... 
panlara ihtar ederiz. Fakat onun kadu
ve belki daha mühim bir vazife olarak 
bu tahrikat oyunlarına alet ohmmala • 
nm Hataym ırk ve din farkı olmaluam 
l.6tün hallcma en candan ıelen te~ 
nilerimizle tavsiye ederİ3. Onllll' ba lııi • 
ricik makul yolu tuttuldar sün bütiiın 

oyunlar ıuya düıecek. Hatay p..dilri 
halkının karde§liği içinde müreffeh w 
meaad bayatma kavupclktır." 

AVRUPA5ULHUNUNDOCOM 
NOKTALARI 

TAN' da B. 0mer Riu Doiı,.I li · 
yor kiı 

"Bir kaç hafta eneliae kad.. A,,.... 
Pil banımm Çekoılonkya hicliuluiDe 
bağlı olduju aanrbyor ve büyük bir 
hart. varacak bir pabrdınm kop-. 
bekleniyordu. o.ha enel l'Pl'IP. ha
cliaeleri .,.... mahiyette ~ idi. 
Hakikatte Avrupa •ulha fG veya 1111 
düğüme baih delildir. Belki bia diiti
me bathcbr. Ve ba düğümlerin her W. 
ri Avrupa aulbunu aym tekilde tehdit 
etmektedir. Belki bu düiümler binr 
birer bant yolu:rla çözülmiyeeek ol.. 
aa, Avrupa sulhu bin tehlib7i atlalnıl
ya mahkibn ohır. Bütiln hldi ...... , lla 
diltümlerden her birinin Mitin Aft'U • 
payı tehdit ettiğini, birinin de mahaUi 
bir tehlike mahiyetinde olamıyacaiını 
anlatıyor ve böyle olclujQ içia büyük 
bir harbe tutulmak korlraıu, bir talom 
maceralara atılmak ibtirumı u çok 
tadil ediyor ve bugün, anlatılan her 
19yden fazla aulbu koruyor. 

Fakat ıulhun mesnedi olua bu kor
ku, fÜphe yok ki, erıeç ... lhun ...,._ 
korktuğunu •etirec:ektir. Her korku • 

lan 19yin bata seleceiini anlatan tiirk 
ata sözü, J,üyük bir hakikati ifade edw. 
Çünkü korkulan 19yin önüne geçecek 
tedbirler ahn mazaa, onun hafa ıelme
si kadar tabü bir fOY olmaz. Avrupa 
ıulha ela bu vaziyettedir. Bqün •ul. 
hun meınedi olan korku gerçi bir talmn 
&eMplara dayanıyor, fakat bu hesap. 

ları altüıt edecek fınatlar her dakika 
badini söıterebilir ve o 'Zaman sulha 
koruyan korku, sulhun bqma beli b
ailir. 

İstanbul valisi 
Yunanistanda 

Atina, 18 a. a. - İstanbul vallıi Mu
hiddin Üstündağ bugün aaat 14 de 
Toskari vapuru ile Pireye gelmit ve 

Yunanistandaki ikameti eanaamda mi
safiri olacağı Atina valisi Kodziyaı ile 
Atina ve Pire belediye reialeri ve bele
diye meclisleri azası tarafından karıı • 
lanmııtır. 

Muhiddin Üstündağ altı giln kala -
c:ak ve belediye teşkilatının mesaisini 
tetkik eyliyecektir. 

Kızılay senin tefkat ellndir I 
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Aarl aai yananızda ve inrilizlerin 

aol hücum kolu dedikleri iki turay
lık büyijk kuvvetin ilerlemeai bekle
nebilirdi. Filhakika bunlar da bu 
aabah Abdurrahman bayırma doğru 
harekete reçtiler. Kocaçiınene bu 
iatikametten varmak İstiyordular. 
Dördüncü fırka kumandanı Cemil 
bey kendi fırkasından emrine relen 
iki taburun birisinden ayırabildiii 

iki bölüğü alelacele bu istikamete 
aönderdi. 

Bu iki bölük itin tehlikeai kartı· 
aında gizlenmeğe fırsat bulmadan 
hattı bala üzerinden bu tarafa yürü
dü. İki gündür bu mıntakada bizim 
aakerle çarpıımaktan ziyade aırtla
n ve yamaçları tutmakla yorulan, 
nefesi keailen iki turay bu yardıma 
relen iki bölüğü görünce "artık ikaz .. 
edilmif türklerin geriden cetirdiğl 
dehıetli takviye kuvvetleri kartıun
da taarruzu terkederek Azmakdere 
yamaçlarında bir dereceye kadar 
YÜcude getirdikleri aiperlerde mü
dafaaya mecbur kalıyorlar ( 1 ) " 

Bu gecenin vakayiini tesbit e
derken tunu da zikrede'· ~ti 7 a
iu.toa öileden sonra Anaiartalar 
mmtakasına ulaflllıf olan 16 mcı 
kolordu komutanı Feyzi bey 7-8 re
cesi verdiği bir emirde Kocaçimen 
mmtakaaının da kendi emrine ~ril
diği, ertesi günü aabableyin 7 ve 12 
inci tümenlerin taarnız edeceğini, 32 
inci alay ile topçu alayından bir bö
lüğün Kocaçimen mmtakaaı emrine 
rönderileceiini ve bunlarla Kocaçi
men mıntakasmm da bu taarruza 
ittiraki isteniyordu. Yani Feyzi bey 
hala 8 ağustos aabahı taarruz ede
ceğini umuyordu. 

Maamafih diğer kıtalann yetiıeme
meai yüzünden Kocaçimen mıntakaaı 

emrine de 8 ağustoa aababında 33 üncü 
alaydan yalnız bir tabur gelerek aağ 
yanı geriainde toplanmııtı. Bu ta
arruz tabiatiyle suya düıüyor ve hiç 
'bir tarafta bir hareket olamıyor. 

Aad Anafartalar müfrezeaine ya
ni Vilmel"in elinde kalan iki Jan
darma taburiyle bir piyade taburu
ınm iae bu sec.e eanaamda vaziyetle
ri fU İdi: 

Gelibolu taburu aai yanda Kireç
tepeye çekİh1Üf mubvemet ediyor 
(2). lngilizler haiz oldukları müt
hit kuvvet farkına rağmen bu tepe
J"İ itıal edemiyorlar. Me.tantepe 
düpnüt ve faakt Buraa jandarma ta
buriyle piyade taburu biraz geride
ki aırtlarda mukavemet ediyorlar. 
Tehlike bu gece için de atlatılıyor. 
lnıilizler önlerinin açrk vaziyetin
den i.tifade edemiyorlar. 

ULUS -- - - -------------------

Yazan: M. Şevki Yazman 

20 çap tulünde kundakları demir kürsülü ve demir döıe.me 
üzerine mevzu 30 buçukluk obü• 

taarruz edeceklerdi. Taarruzu em
rettiği yerde kimseleri göremiyor. 
Sağa aola baklll"ken ileri karakol 
yeri intihap eden 7 inci tümenin 
kunnay ba§kanrna. ( erkanıharb re
iai) rastgeliyor. Tümenlerini nerede 
olduiunu aoruyor ve fu cevabı alı
yor. 

- Bizim tümen ve bunun arka
sından gelen 12 inci tümen henüz 
çok gerilerdedir. Bunlar bu aabah 
taarruz değil ve fakat ıu aahaya 
dahi ulatamıyacaklardır. Liman .ge
ri dönüyor. Kolordu komutanmı bu
luyor. Ve ona taarruzun 8 ağuıtoa 
aktamı ve karanlık baaarken yapıl
masını emrediyor. Bir taraftan da 
bilüzum olarak aaia aola, Anadolu 

yakuma, Saroaa, cenup grupun.a 
daiıtmıt bulunduğu mevzileri bu 

harekat mmtaıkasma toplamak için 
emirler veriyor. Süratle ilerleyen 
bu diifman bu bilüzmn olarak dağı
tılmıt lutalarm toplanmasını bekli
yemezdi. Elindeki büyük kuvvet 
farlıunclaa ietifade ..._.. bizim -ı 
yanımızı kutatrr ve Kocaçim.endc:o 

atardı ama İngiliz komutanlar ve 
bilhaaaa Sovlaya çıkan dokuzuncu 
kolordu komutanı ve onu aerbeat 
bırakan Hamilton ve fÜpheaiz bun
larm hepsinden üatün olarak da çok 
az kUVYetlerle dahi ölünceye kadar 
mukavemet hauuını haiz olan tiirk 
ukeri IJman'm hatasını önlemit ve 
bugiinler zarfmda bizim aai yan 
çözülememiftj. 

Bu yan çözülemiyecek ve bilakis 
geriden selen kuvvetlerle 1

' Ata
türk'' büyük darbelerini indirecek
tir. Bu vakte kadar Sovladaki "ba-

ki tugayların kumandanlarmı aıkıı
tırıyor. General Sitvel'i bulup önde
ki tepelere doğru ilerlemek lizun.
geldiğini söylüyor. Otekisi "askere 
bir müddet iatirahat vermeksizin 
yeni bir harekette bulunması muva
fık olamıyacağını'' bildirmittir. 

Bu defa tüm komutanı niabeten 
daha az istirahat düıünen ve dün 
de Mestantepeye kartı asıl taarruzu 
icra ve bu tepeyi muhafaza eden 
General Hil'i buluyor, ilerlemek za
ruretini ona da anlatıyor. Fakat bu 
defa bizzat General Hil de istirahat 
etmeden (sanki timdiye kadar bat
ka feY yapıyorlarmıt gibi) ve aske
rini yniden tanzim etmeden ilerliye
miyeceğini söylüyor. (Bu İngiliz tu
gaylarının bu tarihe kadar bizim 
yalnız bir jandarma ve bir piyade 
taburiyle kartılafllltf bulundukları
nı unutmaym.) 

Tüm komutan ıda uzun boylu ia
rar tmiyor. Çünkü ileri hareket için 
o da kolordudan henüz hiç em.ir al
m•mrpU'. Kolordu koaautanı 1ren•-
1"a.l Stopt-..ı •- _,_ ., ....ı.-ı.. \.:... 

ileri hareket yapılacağmdan asla 
ümidvar değildi. Neden? Çünkü ka
raya daha bol erzak çwkmamıt, kafi 
su ıönderilmemif bulunuyonlu hat
t&, belki de frigorifik teaiaatm bu-

lunmamasmı da ilerlememek için 
bir aebeb olarak görüyordu. Ama bu 
tugaylar ilerleseler bile bugün ne 
kadar gidebilirlerdi ki erzak ikmal 

iti bu kadar dütünülüyordu? Uç 
bet kilometre ilerlemekle gemilerle 

olan İrtibat kesilmez ki. 
iyi ama bu bir asker görüfiidür. 

ÇOCUK iLAVEMIZDE 

Evvelki haftaki resmi 
güzel boyayıp 

hediye kazananlar 
Boyama kartı kaza11anlar : sir inhisarlar idaresi Sadiye Güzin, Anka

ra İstiklil okulundan 6 Nebahat Ardıç, An-
Alaıehir ilk okulundan üçüncü sınıfta SO kara İsmet İnönü mahallesi Çamlıca sokak 

Saninas, Bulanık ilk okulundan 163 C. Ural, 3/ 5 de Nihad Ersoy, Trabzon Tiyatro so
Giresun - Keşan nahiyesinde Ali Dönmez, kak 4 Kemaleddin Taluy, Ankara Gazi lise
Çataka ilk okulundan 57 Makbule Eri5, sinden 1189 Ercümend Alacakaplan, İstan
Ankara Cumhuriyet okulundan 362 C. Çe- bul Cibali Küçükmustafapaşa Müstantik 
tin, Ankara Atatiırk kız okulundan 465 Saf- sokak 54 numarada Leyla Deliorman, Anka
fet Haznedar, Ankara erkek lisesinden 1541 radan Gönül hen, Ankara tsmetpaşa kız 
Necdet Çorbacıoglu, Ankara Kocatepe o- enstitüsünden 495 Necmiye Baştüzel, An
kulundan 47 Dilaver Özgören, Eskişehir kara birinci ortadan 76 Naci Gücer. Kon
cumhuriyet okulundan S/ 3 de Ömer Lütfi ya Avukat B. Mustafa Fevzi oğlu Adil Ka
Özkıran, Ankara Atıfbey mahallesi 279 da raağaç, Ankara Etlik okulundan 345 Emel 
Bayan Mehpare eliyle Orhan Sözer, Anka- Şahin, Ankara Dumlupınar okulundan Nev
ra erkek lisesinden 312 Semuhi Arif Er zad Yücesoy, Zonguldak Namık Kemal oku
Ankara Necati okulundan 928 Kamil Orer: !undan 160 Mübeccel Güllübirdal Ankara 
Ankara ticaret lisesinden 353 Cavid Mutlu, Zir ilk okulundan Yıldız Wzer D~vaı Ga
A:nkara 1~met İnönü okulundan 881 Gültc- zi okulundan 163 Belma Ünv~r. Ankara 
kın .Şenıtun, Ankara Necati okulundan 894 j Dumlupınar okulundan 641 Fikri Kurdoğlu 
H~lıl Erkan, Ankara Gazi lisesinden 571 Ankara Gazi lisesinden 530 Mehmed Gen: 
Furuzan Ardıç_, Ankar~ Türk musevi oku- cer, Diyarbakır Dağ kapısında Çubukçu so
lundan 647 Alı Karaoglan, Ankara Necati kak numara 24 Celal Güvenç, Ankara Saraç
o.kulundan 301 Turhan Helvacı, Ankara Et- lar caddesi 133 Rıza Coşkun, Ankara Neca
lık ok.ulundan 1~3 Ayten Yurducu, Ankara ti okulundan 708 Abdullah Evdoğan, Er
Selinık caddesı Başara apartımanında B. baa Kebır mahallesi '49 da Şehabeddin A
Yavuzkul, Ankara l::rkek lisesinden 614 teş. ~an orta okulundan 319 Necati Kaya. 
Nedret Berkay, İstanbul LUeli Şair Haş- çelebı, Ankara Kızılelma mahallesi İlhan 
met sokak 40 numarada Kenan Erkaya An- sokak 21 numarada Hüseyin Kazan Ankara 
kara Bayram caddesi Oyuker sokağında A. erkek lisesinden 180 Mahmud Acar: Ankara 
Ülker, Anteb Barak nahiyesi Kargamış ılk Devrim okulundan 390 Gülaren Akol An
okulundan 287 Baki Urut, Ankara Necati 0 • kara Koyunpazarı Aslanhane caddesi' 9 da 
kulundan 1062 Nebahat Onal, Alucre mer- Nahide Soner, Ankara İltekin okulundan 
kez ilk okulundan 87 Bedriye Balikaya 553 Ayten Dağdelen, Ankara Gazi lisesin

den 789 Suad Çıtak, Araç merkez ilk oku
lundan 137 Saniha Acarman, Ankara Dev
rim okulundan 240 Erdal Acar, Ankara Ço
cuk Esirgeme kurumu gündüz bakım evin
de Salahaddin Gezili, Ankara birinci orta
dan Hüseyin Avni Güney, Ankara ticaret 
li&esinden 365 Kemal Akçay, Ankara birin
ci ortadan 513 Muammer Uzuncfe, Ankara 
İnönü okulundan 1245 Halide Altay, Anka
ra İnönü okulundan 1117 Neriman Üncen, 
Ankara Necati okulundan 1074 Satıha Gök-

Kart kaza11anlar : 

men. 

Çocuk esirgeme 
kurumunun yardımları 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

merkezi tarafından ı. 6. 938 tarihin
den 16. 6. 1938 tarihine kadar 15 gün 
zarfında (1692) çocuğa yardım edil
miştir. 

Bunlardan 341 hasta çocuk ve anne 
Genel Merkezin polikinliklerinde ba
kılmış ve tedavi edilmiştir. 
Ayrıca diş bakımevinde 234 çocu

ğun dişleri bakılmı§ ve tedavi edil
miştir. 

928 çocuk ve anne Genci Merkezin 
banyolarından istifade ctmi9tir. 

~a+ "'"' .... •---..s-- ı..--- crfh .. 1 ~n r,.._ 
cuğa süt verilmiş ve 15 günde yekun 
olarak 1200 kilo bedava süt dağıtıl
mıştır. 

Yardım için Genel merkeze ba1 vu
ran 38 yoksul yavruya para yardımı 
yapılmıttır. 

ı fakir aileye yiyecek erzak veril-
miştir. 

Kurumun Keçiörendcki Ana kuca
ğı müessesesini görünüz. Dikkat ve 
şefkatle bakılan yurd yavrularının 

sağlıkları ve neşeleri sizi sevindire
cektir. 

8 Ağuat~ aahahı Anafartalar 
mmtakasmı ziyaret eden bir zat da
ha vardır. Bizim betinci ordu komu
tanı Liman fon Sanderea. Sabahm 
erken saatlerinde atma binerek Bi
galıdaki ordugabmdan çıkıyor ve 
Saroatan gelen tümenlerin açılma 
aahaaına geliyor. Limanm heaabmca 
bu tümenler bu sabah burada açılıp 

bacan" kumandan neler yapıyordu? 
Bu da fÜphesiz çok meraka deier 
bir teYdi. Gene müsaadeleriyle hiç 
terketmedikleri harb gemisine gi-

Muhterem Stopford ise halisüddem 

bir "centilmen'' dir. 

(Sonu var) 

Ankara Kocatcpe okulundan 171 Sadriye 
Şen, Ankara Gazi lisesinden 918 Faruk 
Haznedar, Ankara İnönü okulundan 600 
Kadriye Şehirli, Ankara Gazi lisesinden 534 
Suad Akay, Yıldızeli Cumhuriyet okulun
dan 21 İrfan Kutman, Ankara er'kek lise
sinden 1029 Fethi Özgüllü, Ankara Necati 
okulundan 881 Himid Darcan, Ankara Ne
cati okulundan 700 Sami Aytaş, Ankara Ne
rati okulundan 926 Behice Altug, Malatya 
Park caddesi Albay Bahri evinde Sabahad
din Alpan, Trabzon Yeni okuldan 146 Fa
ruk Karaman, Ankara Turan mahallesi 
Koyu~gözü sokak ıs de Eyüp Tanınan, An
kara Özbeyler mahallesi Balum sokağında 
Aydoğan Uz, Ankara Kocatepe okulundan 
104 Kemal Eroğlu, Ankara Birinci ortadan 
1404 Muı;tafa Yıldız, Ankara erkek lisesin
den 823 Tuğrul Sertdemir, Ankara İltekın 
okulundan 241 Sabahat Yaylalar Ankara er
kek lisesinden 1580 Suad Bora, Ankara Ak
şemsettin mahallesi 'l ınlı sokağında Meliha 
Tunçak, Ankara incirlik 34 numarada Ay
han Yoğurdcu, Ankaradan Tarıkacar la
tanbul Sirkeci Saffetpaşa sokak 14 de

1 

Se
dad Gezginer, Ankara hapishane civarında 
Bakırcı Yusufoğlu Mehmed Kalmam, Ban
dırma Halk okuma evinde K. Umut, Malat
ya İzzetiye mahallesi 74 de Talat Yıldırım, 
Ankara İnönü ilk okulundan 475 Müjgln 
Yanal, Ankara Kurtuluı mahallesi Özler so
kaiında İhsan Mamak, Ankara N ecti oku
lundan 165 Hampas Bener, Ankra ikinci or
tacıan 3!>4 CcmAliv .. r.enl i 1ct.,.,.....,ı 1,111 .. 11 
Ordu caddesi 289 da Ruhsar Düner, Kupa
daaı ikinci okuldan 89 Mustafa Aksoy, Iz
mir Karataı pastacı Ali Rıza sokak 11 de 
Bulut Gök, Ankara Devrim okulundan SS 
Kemaleddin Özbayrak, Ankara İnönü oku
lundan 1236 Avni Oksay, Ankara İltekin o
kulundan 122 Nurten Gökçakm, Ankara 
Bayram caddesi Oyuker sokak 12 de Müni
re Una!, Ankara Birinci ortadan 1538 Mit
hat Gülene;, Ankara Gazi lisesinden 537 Ser
vet İleri, Ankara İçhisar 37 de Nurten Se
zer Ankara İametpaşa kız enstitüsünden 
Mu~zzez Tel, Ankara erkek lisesinden 37 
Şeref Esen, Ankara Dumlupınar obulundan 
512 Türkin İpekçi, İstanbul Y enikapı Al
boyacılar sokak 14 numarada Süheyl Deli
orman, Ankara Necati okulundan İhsan Cı
va, Ankara Dumlupınar okulundan 164 Ba
haddin Yurddaş. Diyarbakır Gazi ilk oku
lundan 221 Salahaddin Bar, Ankara ikinci 
ortadan 319 Maide Çelimer, Bandırma bi
rinci okuldan Suna Timuçin, Ankara birinci 
ortadan 3/ 2 de Cengiz Gök. Ankara Dum
lupınar okulundan 640 Şinasi Tanu, Bahke-

Hususi muhasebe müdürleri 
arasında 

İç bakanlık vilayetler hususi muha
sebe müdürleri araaında yeniden ta
yinler ve becayi§ler yapmaktadır. Bu 
husustaki tiate önümüzdeki günlerde 
makamın taadikinden çıkacaktır. 

deliln Ye oradaıı rörelİln: ..ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 
lnıilizler Meatantepeyi (bu tepe 

Sovla körfezine en ya.km bir iatinat : Yazan: Alexu Tol•toi No: 124 ·: - -noktası idi) aldrktan aonra dunnuı- : _ _, ....... ..,..,....__: 
lardı. 7-8 geceaini hareketsiz geçir- : - · k 

rı 1 Arımit Bartlet"in raporlanndan diler. 8 .&babı dokuzuncu kolordu- - L.lıWJ~I :E Ziraat on~resi raporlan 
[21 Bir kaç ıün evet intişar eden Anafırta- : Büyük ziraat k · · · ht l"f 

1 B nun ı'len' kıtalarmda gene bır' h--- _ - ongresı ıçın mu e ı 
lar krokisinde Gelibo u ve uraa jan- .... ,,.. rtJ.rAı~~~~~I -
darma taburlarının yerleri bir zuhul e- ket görünmüyordu. Herkes olduğu : : zirai mevzular hakkında hazırlanan 
seri olarak deiişik konmu,tur. Gelibo- yerde dwuyordu. Bundan evveli ___ ' '" • .,,.,.. :E raporların İstanbulda baskrsı tamam-

t9 - 6 - 1938 

( __ R A_D_Y_o_J: 
Ankara: 

Üğle Nqriyatı: 
. 12.30 Xınıık pllk 

neırıyatı - 12.SO Plik: Türk musikisi ye 
halk şarkıları - 13.15 Dahili ve harici ha• 
berler. 
Akıam Nctriyatı: 

• 18.30 Karııılı: plllı: 
neırıyatı - 18.SO Çocuklara masal (Masal 
dede) - 19.15 Türk muıikiıi ve halk şar
kıları (Makbule Çakar ve arkadaıları) -
20.00 Saat ayarı ve arapça ne,riyat - 20.15 
T.urk musikisi ve halk şarkıları (Salihad· 
dın ve arkadaıları) - 21.00 Edebi konul" 
ma: (Behçet Kemal Ça~lar) - 21.15 Stüd· 
YO aalon orkestrası: 1- Siede: Die Liebes• 
botschaft. 2- Driıo: Esmeralda No 1 3-
Paul Lincke: Ouvc.rtur zu einner Ope;ette. 
4- Le?pold: Hungaria. - 22.00 Ajanı ha• 
berten - 22.15 Yarınki program ve istiklil 
marıı. 

lstanhul : 

Oğle Netriyatı: 
12.30 Plikla Türk 

musikisi - 12.SO Havadis - 13.0S Plakla 
türk musikisi - 13.30 Muhtelif plik neşri• 
yatı - 14.00 Son. 

Ak§am Ne§riyatı: 
. . • 18.30 Plikla danı 

musıkısı - 18.50 Konferans: Prof. Salih 
Murat (Radyo dersleri) - 19.20 Nihal ve 
arkadaşları tarafından türk musikisi ve 
halk şarkıları - 19.57 Saat ayan: Grenviç 
rasathanesinden naklen. - 20.02 Konserva
tuvar profesörlerinden viyolonist Liko A• 
mar: Piyanoda Bayan Sabo: 1- Konserıtülı:: 
Şubert. 2- Konser No. 22: Viotti. - 20.4S 
Hava rapôru - 20.48 Ömer Rıza Doirul u• 
rafından arabca söylev - 21.00 Klasik türk 
musikisi: Nuri Halil ve arkadaşları tarafın• 
dan .. - !· Peı;rev: 2- Beste (Serde havari 
ki.kul, dılde hayali canan) Zekai Dededinin. 
3- Şarkı (Vakfı rahı aşkın etmlı;ken bütüıı 
canı. t~ni) Zekai Dedenin. 4- Şarkı Camı aı· 
kın ıçtım oldum derdinak) Şevkinin. S- Şar• 
kı (Dedim ey gönül Sultam aman ey canı• 
mın ~_'.l.nı). DedeI?in. 6- $arkı (Hoı delildir 
sevdıeım naz ettıiim) Mızıkalı B. Halit. 7• 
Şarkı. (~lınca göynümü mihri cemalin). Ha• 
c~ ~rıfın. 8- Şarkı (Yeni moda bir ıüzelaiıs 
nı~ı~. ıen be'!i üzersin) Mızıkalı Cenab. 9• 
Yuruk semaı (Ey dil havesi vuslatı canall 
sana .d~ımez) Küc;ük Mehmet Ağa. 10- Sal 
aemaısı. - 21.45 ORKESTRA : 1- Andraıı: 
La !f1Ukot .2- Çaykovsky: Şan dotom. 3-
Dclıbeı: Mazurka. 4- Sıabatti : Serenad • 
Valse. - 22.15 Ajanı haberleri - 22.30 
Plakla sololar, opera ve operet parçaları -
22.SO Son haberler ve ertesi ıünün proıra• 
mı - 23.00 Son. 
Avrupa: 

OPERA VE OPERETLER: 16.30 Flo
ransa - 18.oo Varıova - 21.00 Roma Sot• 
tens. ' 
SENFONİ VE ORKESTRA KONSER· 

LERl: 8.50 Frankfurt - 10.00 Stokholm.,, 
10.30 Doyçlandzender, Frankfurt - 1ı.ıS 
Hamburg - 11.20 Berlin - 12 Beromün•· 
te~ - 14.00 Bertin - 14.0S Liypsiı - 14.40 
Hılversum - 17.00 Roma - 19.30 Atlon" 
Budapeşte - 20.00 Brüksel - 20.10 Sot• 
tenı - 20.15 Kopenhar - 20.la Lil, Paril 
- 21.00 Ka,oa - 21.40 Milano. 

ODA MÜZİCİ: 10.00 Presburı - ıs.00 
Sarbrük - 15.30 Laiypsic, Sarbrülı: - ıs.,s 
Viyana. 

SOLO KONSERLERİ - 8 10 Dansic.,, 
~:.~. Mü!'~h - !~)!ı:.eılav ~ 17.2S Do,Y. 
Oılo - 22.30 Stokholın. I 
NEFESLİ SAZLAR: 6.00 Hamburc, fi 

birçok alman istasyonları - 11.0 Sarbıf. 
- 12.00 Münib - 12.30 Stutaart - 13.r 
Varwo,,. - 21.10 Hilnrsum 

ORG KONSERLERİ: 8.15 Kolon,. "' 
8.30 Llypsig - 9.30 Frankfurt - ııJO 
Doyçlandzender - 13.10 Hilvcrsum - 14~ 
Beromünster -- 14.45 Hamburı - 16.:.S 
Hilversum - 17.10 Brün - 17.30 StokboJsll 
- 18.00 Droytviç - 20.00 Vartova 
HAFİF MÜZİK: 5.00 Breılav - 6.o0 

Könicsberı - 8.30 Königsberı - ı.P 
Hamburı - 9.00 Doyçlandzender n bif" 
çok alınan istasyonları - 9.30 Hamburc ,.; 
9.45 LaYl'Sie - 10 Berlin, Brealav - ıo.ı! 
Kolonya, Laypsig - 10.30 Ştutıart - ıı.,O 
$tutıart - 12.00 Berlln, Hamburc, Viyaıı' 
- 13.00 Köniısberı. Münib - 14.00 Koloıı· 
ya, Viyana - 14.20 Brealav - 14.30 Fra~ 
furt - 15.00 Doyçlandzender - 15.30 Be!,; 
lin - 16.00 Frankfurt. Könipberc - 18-"" 
Prac - 19.30 Oslo - 20.45 Doyçlandzender• 
Viyana - 24.00 Frankfurt, Hambruı, Mii· 
nih. '"" 

HALK MÜZlôt: 8.10 Breslav - llP• 
Münib - 11.10 Viyana - 11.30 Kolonya "' 
14i~~ •• ~~.~S.1fa1."~~~~~ef i 11111w111111111111111..., 

KIZILA Y'a aza ol .• 

Onun felaketzede yurd-
daşlara yardım menbaını 

kuvvetlendirirsin 
lu 1·andarma taburu sağ yanda Buna - !anını 1 b k l y 1 · 
Mestantepe Ve Cl·varındadır. tümen komutanı sinirleniyor ileride- : : ş ve rapor ar a an ıga ge mış-- ı t. 111111111111111111111111111 1111111111 ıu ı ı ı ı ı ... 
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Porfirii, bu dünyaya aid olmıyan havaya doğru kaldırıp, üç tane tahta- : , i : 
bir sesle dualar okuyordu. Teneffüs- nın hazır bulunduğu kapı tarafına i- : ı : kapıyı yıkıp içeri girdiklerinden tim-
ten haaıl olan buhar tahta kubbede te- terledi. Kendisine yardım etmelerini : E di kilisenin önünde idiler.) Uzun pcn-
raküm ediyordu. Tavandan sular sızı- mujiklere emretti ve tahtaları bizzat : E cerenin arkasında bir ihtiyarm solgun 

ld 
y d d h l'a kapıya • ·ı ğ b ı d M.. · 1 - rehresi yandan go .. rünüyordu. Aleksci, 

yordu. Stareç umu ugun an a a "ll - çıvı eme e aı a ı. umın er : :ı 
buk geri geldi. Kapı efiğinden bağır- onu korku içinde seyrediyorlardı. - : ıert sert, devam etti: Sizler burada 
dı: "İşitiyor muıunz? Deccalın hiz- Beyazlara bUrünmüt bir kadın, gü- : : yoksa çıldırıyor musunuz? 
metkirlarını işitiyor musunuz?" cüb- rültüye hakim bir sesle bağırdı: : : Delikten zorla bir ihtiyar eli çıktı. 
besinin eteği ile başlara temas ederek - Ne yapıyorsunuz? Aziz kardeı- : :E Subaya karşı iki parmağı ile haç işare-
kiliıenin içinden çabucak geçti. Sa· terim, bırakınız fUnu... : : ti yaptı. Kapının ardında yüz kadar 
kalını kaldırarak kararmış aziz tasvir- Starcç minbere doğru yürüyerek : :E kişinin sesi birden teganni etti: "tan-
leri önünde üç kere selam verdi. Hid- bağırdı: : : rımız dirilsıin !" 
detle müridlerine doğru döndü. Ço- - Yapmaları lazım, hıristiyanlar a- : - Aleksei hiddetleniyordu: 
cuklar ağlamağa başladı. Elinde bir teften mi korkacaklar 1 Ezeli hayat i- : :E - Bırak şu -iki parmağını 1 Dedi, ben 
çekiç ve bir çok çivi vardı. çin yanacağız. (Durup genç kadını : : şeytan değilim, sen de benim babam 

- Ruhum uyan; ruhum, uyku za- tokatladı.) Abdal 1 Evet, senin bir ko- : : değilsin. Hepiniz dışarı çıkınız, yak-
ınanları geçti... Son dakika yaklaşı- can, bir evin dolu bir sandığın var... :E : sa kapıyı yıkarım. 
yor ... Bu dıvarlar, yer yüzündeki son Ya eonra? Şimdiye kadar siz, şuursuz-· ;: : Stareç de acaib, istihzalı bir ıııesle 
aığınağımız ... Çocuklarım, alevler ara- lara acıyorduk.. Artık acımıyoruz. E : sordu: 
aında uçacağız ... Hakikaten, demin ki- Düpnan kapıdadır. Vahşi, lanetler ve Büyük Petro'nun aarayından bir köıe: Çalııma daireai - - Ya siz kim oluyorsunuz? Bu ten

ha ormanlara niçin geJiyorsunuz? lisenin üzerinde, havada kocaman bir kirlerle dolu kadehini elinde tutuyor .. 
delik gördüm .. Melekler bize doğru i- İçiniz, yiyiniz 1 Yiyiniz ve içiniz 1 Ah, ter misin? sakallarını sıvazlıyarak, dua nakarat
niyorlar, sevgili çocuklarım, ve sevi- ne iğtenç şey! Kutudan dvuç avuç mum alarak yak- larını teganni ederek minbere yakla
niyorlar... Kadın, yüzü dizlerinde, sarsıla sar- mağa, paket paket, yakmıyarak, bunla- şarak ona bakıyorlardı. Kadınlar da, 

Kadınlar gözlerini havaya kaldırıp sıla, gittikçe yükselen histeri feryad- rı aziz tasvirleri önüne ~erleştirmeğe çocuklarının başlarını örtüleri altında 
hüngür hüngür ağlamağa başladı. Ba- ları ile, yere yuvarlandı. Ötekiler, o- başladı .. Kiliseyi sarı bir ışık kapla- saklayıp sürünmeğe başladılar ... 
zı mujikler, boğuk boğuk, içlerini çek- nu taklid etmemek için yutkuna yut· dı... Kilisenin dıvarları sarsıldı: Tahta-
ti. kuna, kulaklarını tıkadılar. - Kardeşler ... Cennete gitmek için larla takviye edilmiş olan kapı zorla-

- Bu kadar müıaid bir zamanı bir - Defol 1 Defol ı (yeniden kapıya hazırlanıyoruz ... Çocukları yaklaştın- nıyordu. 
daha nerede bulacağız? Gayret aarfet- Yurulduğu, kapının çatırdadığı işitil- nız ... Çocuklar burada daha rahat ede- Stareç bir sıranın üzerine çıkıp 
mcden cennet bizim olacaktır ... Bira- di.) İtitiyor musunuz? Çar Petro: cekler, isler arasında uyuyacaklardır. kapının üzerindeki pencere kenarına 
derler! Hetnfircler 1 işitiyor muau- Deccalın timsali .. Hizmetkarları ruh- Kardeşler, kız kardeşler. Söyleyiniz... batını dayadı: 
nuz: Kapı zorlanıyor ... Bu selamet a- larımızı almağa geliyorlar ... Cehenne- Stareç, cübbesini iki dirseği ile ıi- - Yaklaşmayınız ... Diri diri teslim 
dacığını şeytanın orduları kuşatıyor.. mi bilir misin? Dipaiz bir uçurum, şirerek teganni eder gibi: olmıyacağız ... 
Bu dıvarlar arkasında karanlıklar, leı korkunç karanlıklar .•. Dayanılmaz bir 1 - Azizlerle birlikte ıükGn içinde l . . 
kokan korkular var... .ağuk .. Ezeli alevler ... Yakıcı ziftler... ; .. +irahat edeceğiz... Alebei Brovkin sordu: 

Stareç elindekl çekici ve çivileri Deccalın makanı" Oraya &itmek il- Mujiklcr dizleri üstünde ıürünerek, - St&res Nckt.uii acn milin? ~Dıf 

1 • 

- Biz çarın emrini getiriyoruz. İş
te kim olduğumuzu öğrendiniz. İtaat 
etmezseniz hepinizi Poveneç'e götü
rürüz. 

İhtiyarın batı cevab vermeden içeri 
çekildi. Ne yapmak lazımdı ? Yova
kim, sııkmtı içinde, mırıldanıyordu: 

- Aleksei İvanoviç, kendilerini ya
kacaklar, bu muhakkak .... 

O gamlı şarkı tekrar başladı. Asabi
yetinden soluyarak Aleksei kapının 
önünde tepiniyordu. Kalkıp nasıl git
meli? Havadis hemen bütün akitlere 
yayılacaktı: "Subay koğulmut 1" deni
lecekti ... Elinden yün eldivenlerini 
çıikardı. ZıpladL Pencerenin kenarmı 

tutup bilek kuvvetiyle kendini yuk•' 
rıya çekti. Ve binlerce mumun lcu\" 
vetli ışığında sakallı yüzlerin korku· 
çinde kendine doğru çevrildiğini gö 
dil. İstavroz çıkarıyor ve mırıldan1 

yorlardı: "Uzaklaş bizden, iblia I" 
Aleksei pencerenin kenarını hıra 

tı. 

- Kapıyı zorlayım~. 
Askerler bir kere vurup durduJ•' 

O vakit tavan arasının deliğinden s 
rüne sürüne üç kişi çıktı. Yovaki 
Stepka Barmin ile Petruş.ka Kojevııl 
kof'u tanıdı. Ellerinde av yayları, Jc 
merlerinin arkasında ihtiyat okl 

vardı. Üçüncü bir mujiğin kolları 
rasında bir fitilli tüfek vardı. Çatıtı 
üstüne çıktılar, askerlere bakma 
başladılar. Tüfekli mujik, sert bir ı 
le : 

- Çekiliniz, yoksa ateı ederim, d~ 
di. Biz kalabalığız. 1 

Aleksei böyle bir cüret karşıaı11~ 
hayret etti. Eğer bunlar her hangi b1 

poesadın halkından olsalardı cevab i'11 

sa, ani ,olurdu. Fakat hakiki, kuvveti 
mujiklerdi. Onların inadını Alekt' 

bilirdi. Tüfekli olanı şaşılacak dere'~ 
de isim babasına benziyordu: Kın b' 
cakları, karnının altından bağlanrı' 

bir kemeri, fırça gibi sakalları, • 

gözlerine benziyen gözleri vardi 
Böyle bir adama ateş edilemezdi ... ~ 
leksei onu tehdid ile iktifa etti. ı 
Yovakim de kanıtı : 
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Çok sıcakta dondurma 
Bizim dondurmalarımız vaktile 

kenarları buz dolu kutular içinde 
daha ywnuıak olur ve daha lezzetle 
yenilirdi. Elektrikle itliyen dondur -
ma kutulan çıktığmdan beri - el
bette dikkat ettiniz - dondurmalar 
haylice katılaftı. Bundan dolayı 
dondurmanın ağızdayken verdiği 
zevk de azaldı. 

Bununla beraber dondurma, yu
mu,ak da olaa, katı da olaa bu mev
aimde en çok aradığanız ,eylerden 
biridir. lnaan yorgun hem de çokça 
tefti olduju bir zamanda gölgelik 
bir yerele oturunca, daha terini ai
lerken, ilk hatıra gelen teY bir don
durma iatemek oluyor. Dondurma
nm eaaaı - ıaıiba en çok aevdiiimiz 
iki renkte olduğu için - vipıeli ve 
ka,maklıaıdar. Fakat eleğimaağma 
renklerinin hep.ini toplamak, bütün 
yemiflerin 1rüzel kokularını bir ara· 
ya getİl"er'ek yapılan o tam karıtık 
dondurmaları da MYDÜyenler pek 
az hulunuyor. 

Vakıa, inaan terli iken dondurma 
yemek dokunur diyenler haylice var 
ama, bu aözü ukalibk diye aayanlar 
daha çok. iman dondurmayı en zi
yade çok aıcaktan çok terli olduğu 
zamanda arar. Kqm da ganice bir 
yemekten aonra dondurma gene hot 
gelmekle beraber, aoiuk menimde 
kendi kendiae gelmezae pek de ara
nılmaz. 

de muvazene yerletinciye kadar vü
cud sıcak kalır. Onun İçin terli iken 
dondurma yemek dokunur diyenle -
rin sözünü ukali.lık diye b\Mbütün 
yabana atmamalıdır. 

Dondurma bir de aerinlikte doku
nur. Yazın pek sıcak günlerinde, se
rince olaun diye ev altındaki mah
zenlerde oturarak orada aoiuk feY • 
ler içenler, yahud dondurma yiyen. 
Jer araaında da tiddetli ha.ata olan· 
lar, 1ridiverenler bile, vardır. 

S'ıcak günlerde mahzenlerde otur
mak hatarmıza gelmese de, vantili • 
törler çoialdıklarından beri odaları 
adeta mahzen gibi aerin yapıyorlar, 
hele inaan onlara yakın oturursa. 

Pek aıcak günlerde ve pek "rin 
yerlerde dondurma yemekten aakm
malıamız. Bu itte keyifle Hğldc u
yuf&maz. Ya biri, ya öteki. 

Ne y&rdan, ne de aerden Yaz &'•· 
çemezaeniz, hiç olmazsa, dondurma
yı küçük katıkla yavq yavaı ve ai
zmızda eriterek yeniniz. Eaki aöz 
ama, her vakit doğru ve daima ba
tınla tutulmaia değer. 

G. A. 

GÜNÜN POLİTİK MESELELERİ 

• 

lngilterede hava tehlikesine 
korunma teşkilatı nasıl 

1 ngilider ıeçen hafta içinde 
pMif müdafaa ile meıgul 

oldular. Guemika. Alikante, Bar
selona, Valanıiya bombardımanları 
esnuında yapılan tahripler onları 
da bu ebemiyetli ittigal nmanının 
geldiğine inandırmııtır. Franldat
lerin, her seferde ıönderdilderi on 
ila otuz tayyare ile vukua getirdik
leri facialar, meeeıa Almanya gibi 
bir devletin tahrik edebileeeii kuv
vetli hava ordulariyle ne müthit 
tahriplere aebebiyet verilebileceği
ni onlar nuarında iabat etmittir_ 

İngilizlerin bava müdafaumın 
tesirine inanmak arzuları ne kadar 
kuvvetli oluna olsun aon manevra
lar onlara bumı Londra üzerine, 
ve hatti, Büyilk Britanyanın ebe
miyetli merkezleri üzerine gelmek
ten menetmenin imkinsızlığını 

kendilerine anlatmııtır. 
Setir tertibatındaki derinlik nok

sanı, hareket noktasının İngiliz a
dalarına yakın olabilmesi ihtimAli, 
düşman kıtalarının si• ve bulutlar 
sayesinde gizlenebilmesi mütecaviz 
lehinde bir takım unsurlardır. 

işliyecektir ! 
1 Yazan: GenerarMajineıl 

dan sonra iatihaal edilen malOmatm 
teferruatiyle tetkikine ve iyice 
tahliline mU.tenittir. 

Halk için hava tehlikesi ekseriya 
ıu tekillerde tezahür etmektedir: 
Yllkaek infillk kudretir: · haiz bom
balar, yanım bombaları ve gazlar .. 

Bunlardan en ehemiyetlisi olan 
birincilere• kartı sınanmıı sığnak
lar zaruridir. Bu bakımdan Londra 
ıehrini banliyösünden tefrik et
mek gerektir. Banliyöde bahçeler 
içinde olan meakenler birbiriden 
ayrıdır. Ve bunlar hakkında husu
si tedbirlere lüzum görülmemekte
dir. MahalU makamlar ve bizzat bu
ra sakinleri icap eden tedbirleri 
vaktinde bizut alacaklardır. Bu 
tedbirler mahzenler tesisini ve er 
blokları yakınında hafif siperler 
inpsmr istilzam etmektedir. 

Gazların tehlikeaine dair İngi
liz kamoyu ayrı dütüncelerdedir: 
Bazıları bunlara fazla ebemiyet at
fetmemekte, bazıları ise bunları sa
de akla getirmekle korkuya kapıl
maktadır. Hükümete göre bu iki te
mayül de hakikatten uzaktır: Fa
kat paniğin önüne geçmek üzere 
icap eden tedbirleri almaktan da ge
ri kalmamııtır. 

Bütün ahaliye mulı:e verilecek
tir. Şimdiki halde Londra ıehrinde 
ancak 300.000 maske vardır. Eksik
ler acele ikmal edilecektir. 

Malzeme, bakım dolayıaiyle, ha
zerde tevzi edilemezse de muhtelif 
mahallelerde içlerine girilmesi ko
lay yerlerde stok edilecek ve ilk 
iprette halka dağıtılması kabil ola
caktır. 

-5-

_1 ~ ...... uiııııimiıı· . ......iQı ........ i 
Türk kadınenın imkinları 

Buaünlerde olnanauk en güzel 
sayfalar, kadın tayyarecilerin bu 
meaJeie niçin inti..b etınit oldulda
rmı anlatanlardı.· Atatürk kızı Ba-
1'Ul Sabiha Gökçen, Balkanlar ae
maamdan doat kalbim birbirine bir 
kere daha bajlarken, mealekdaflan. 
1UD UITIDI Öjrenmek ilıtemek pek ta
bii idi: Gökyüzü ile bdınm müna
sebeti nedir? 

Adrien Solan : "Kadmm uıba ve 
iradeüni ölçüp sÖlterei>ileceii ma
haretlerle bavacıbk tarihine fAD v• 
rerek hiali bir roman ,..,.mak iete
disn." 

MMla.m Fina: ''Feminiat bir tıay -
yareci kadmm umdeai, havada ,.. 
ywcle erkekle müavi olmaktır.'' 

Jurjon: "Seyahate çıkmak, ~ 
ralanmla etrafı ,,..ıveleye vennek, 
muvaffakiyetin gururunu tatmak.
Fakat aaıl olan bunlar deiildir: Ha
rikulide bu.it Ye o niabette heye
canlı olan tayyare kuUenmak aanğa· .. ... ...... 

Cin Battm: ''Ta.amanya denizini 
ilk defa seçip doium yerim olan 
Oldancl'a vardıiım zaman belediye 
reiai bana "çapkın!,, dedi. Bu aözü 
bütün dünya gazeteleri tekrarladı. 
Bu İM düriilt bir teY değildi. Fakat. 
ça.pkm olmasaydım Taunanya deni
zini geçer miydim?,, 

Mariz Hilg: ''Tehlikeyi eeverim. 
Fa.kat ..• Haylice yıllar oluyor, Av

rupa'ıun batı tarafındaki büyükte -
birlerden birinde en methur gezme 
yerlerinde yazm dondurma yiyenler-

Felakete 
uğrayanlara 

yardım 

Bir milyardan fazla fevkalade 
tahsisat istenilmesini haklı göster
mek maksadiyle pasif müdafaa ba
kımından ahnmıı ve önümüzdeki 
aylarda ahnmuı takarrür etmiı o
lan tedbirlere dair İç bakan Sir Sa- • 
moel Hor bazı izahlarda bulunmuı
tur. 

Şehirlerdeki binalara gelince; hü
kümet bunlar için bir çok sığınak 
inp ettirecektir. Daha fimdiden 
altı bin umumi binanın bu gibi sı
ğınakları vardır. Bu sayının iki ve 
üç misline çıkması için faaliyetle 
çalışılmağa devam edilecektir. Bun
dan böyle yeniden inşa edilecek her 
binada böyle yeraltı mahzenleri bu
lunacaktır. 

Halkın ıeltirJen uzaklaıtınl
mcuı 

Bulutlar üzerindeki gezintilerin vw
diii çeıid çe§id tahaaaüaleri tattım. 
Bana neden tayyareci oldunuz? de -
meyin.b. Naaıl tayyareci o!mrya bi
lirdiniz? deyiniz.,, den birçoiu butalanır. Ha.taJığm Türkiye Kızılay Cemiyeti 

alametleri pek ıi.ddetl.i olduğundan Umumi Merkezinden :' 
dondurmalarm zehirlediiine hamle· Yer sarsıntısından fellkete uğrayan va
dilerek haataJann aileleri mahkeme- tandaılanmıza yardım yapılmak üzere ap
lere ba .. vururlar. Tabii, tahkikata iıda isim ve adresleri yazılı zevat ve mü-

,.. b · essesat tarafından hizalarında yazılı para-
giriıilir, adliye hekimlerinden ar lar veznemize yatınlmıştır. Bu bayır ıever 

Bu programın gözden geçirilme-
sı dikkate layıktır. 

Zaruri kadro 

Mahalli makamların faaliyeti ve koaıiayon kurulur. Koaıiayon o gez - zevata ve müessesata gerek Cemiyetimiz ve 
__ y•ler'-..Je verilen dondwm.ala - ierek felaketzedeler namına teşekkürleri-
......, 1DU mizi sunarız. 
na ne tarzda yapıldıimı tetıkik e- Lira Kr. 
der. DoncfurmalAr .komUyon buzu- 270 03 Tefenni Kızılay ıubcainden 

• · 3 01 Merıln Gençlik Demek ıubcaln-nmda yapılır w dondurma ıab)'en • den 
ler gene kom.iayonun gözıii önünde 13023 73 Zonıuldak Kızılay merkuiuden 

11 17 Şavpt 5 köy okulundan 
7Wler. 475 00 Cizre Kızılay ıubeıinden 

Bazı günlerde - komisyon buzu- 75 00 Derik " " 
dond 1 ' 150 00 Derik " ,, 

bunların ferdi teıebbüsler-
den görecekleri muavenet ne olur
sa olsun pasif müdafaanın hakkiyle 
itleyebilmeai için genif ve iyi ta
lim gtirmUt bir memur kadrosuna 
ihtiyaç vardır. 

Hükümet, bu ihtiyacı karıılamak 
üzere, geçen hafta alakalı erkek ve 
kadın ahaliden bir milyon gönüllü 
istemiştir. Şimdiye kadar da kadın 
ve .ukek d~\jiüz bin ki9i bu dav ... 
te icebet • ttôll'. ouıııar, ]Jntf 

Husust evlerdeki sığınakların in
,asr timdilik hususi teşebbüslere 
bırakılmıt, :fakat ne gibi şartları 

haiz olacakları ve ne auretle inşa 
edilecekleri husu•larmr göateren 
talimatnamelerin derhal netri ka
rarlaıtırılmııtır. 

P asif müdafaa huauaundaki 
İngiliz politikası korunma 

vasıtalarının bir araya toplanmasın
dan ziyade dağıtılması esasına müs
tenittir. Bundan dolayıdır ki teh
dide maruz kalan halkın ıehirden 
uzaklaştırılması keyfiyeti hüküme
tin bilhassa itina ile dütündüğü bir 
mesele olmuıtur. Bu hususda, hem 
demiryolarının ve hem de şoselerin 
kullanılmasını istihdaf eden bir 
pJan hazırJanmııtır. Meaeli Londra 
şehri halkından 3.000.000 kiti 72 u
at gibi rekor addedilecek kısa bir 
zaman zarfında şehirden uzakla§
mış bulunacaktır. Bunlar iç şehir
lere ve hususi kamplara gönderile
ce1ttır. 

Mariz Baatie: ''Küçükken biaiık -
letle uzun gezmeler yapıp ciğerleri
mi bol oksijenle temizlemit olarak 
eve döndüğüm zaman bana, bir teh
like kal'Jı&ında imifim gibi, .ararlar
dı: Sen ne olacaksın? - erkek ol
saydım, denizci olurdum. - Y rllar • 
dan aonra, bir (Ün, tarunmıf tayya
recilerden bir arkadaşımın tayyaresi 
ile birkaç aaat dolaııp yere indığim 
zaman arkadaıım: tayyareci olu
nuz, dedi. lki ay aonra vesikam ce
bimde idi.,, 

nmda yapılan - wma an yı- ,as oo Şav,Şat ., ,, 
~enler gene ıiddetli hasta olurlar, ba- 35 00 Hekimhan ,, ,, 
zı aünlerde de a~ dondurmaların 21 09 Türk Maarif Cemiyeti liseıi ta-
-·-· --- ----- .1 ~-....._.). 1 t. 
den 1 255078 l.f Evellci llatelerden 

Hekimler itin peıini bırakmaz-2 _6_9_1_11_11 ___________ _ 

lar. Meaele gün farkında olunca, ..1111111111111111111111111111111111111111,. 
dondurmalarm dokunduğu ve do- : : 

kunmadı~ı sünler araundaki fark- ~ •• , ı'ngı'lı'z zabitinin hahralare 
lan tedkik ederler. Donclumıalarm :U .., 
but.lığa aebeb olduğu gÜnlerde sı- : : 
cakhk dereceai, o yıl, pek yiikaelmif, : : 

34 dereceye kadar çıkmıı. Dokunmadı- §Pıevne müdafaası§ 
iı ıQnlerde İM aıaıldık daha u olmuı. : : 

Dondwmayı • ziyade çok sıcak : 1877 de türk ordusunda S 
giinlercle aradıimıız için, hekimle • S bir bölük kumandanı olarak E 
rin Yardıkları bu netice hiç de boıu- : Plevnede harb etmiı olan : 
muaa 1riclec:ek bir teY delildir. Fakat : yüzbqı F. Von Herbert'in : 
t&bi&tm kanununa boyım •imek za- : güzel bir üılubla yazdıfı, : 
ruridir. Dondunna ve onun gibi pek E arkadqımız Nurettin AR- E 
aoiuk i9kilw pek aıcakta daha zi- E T AM'ın da dilimize çevirdi- : 
Yade dokunur. Bura~ dokunmak : fi bu kitab ukerliiimizin E 
tiıbiri yalnız birkaç pn haata Ya.ta- : fi" fb' 1 d b" • • : 
rak tekrar kalkmak manaama alnı- E tere ı sa a arın an ınnı : 
ınamalıdr. Çok aıcakta dondurma : canlandı~dır. • : 
~ ıidenJere de haylice mi - E Aakerlerın bır meılek kı- E 
aallw vardır. E tabı, aaker olmıyanların da : 

Çok aıcakbk da sade muhitten E heyecanlı bir hikiye sibi o- S 
gelmez. Muhit pek aıcak ~~dıiı : kuyabilecekleri bu kitab, § 
halde iman yorulduğu vakıt ~~ • E çıktı. 100 kuruta aablıyor. : 
chman ucaklıiı artar, terleme bıtıp ,11111111111111111111111111111111111111;: 

Kentervil Hortlağı 
Yazan : O•kar VAY LD Çeviren : Nurettin ART AM 

müdafaa itine tahıla edilmiı bulu
nan onbir bin hekimle yirmi bet 
bin hasta bakıcı hemşireye malik 
bulunan Kızilhaç Cemiyetinin muh
telif tetekküllerinde talim görmek
tedirler. 

Hükümet makamları, lilzumlu gö
rülen mevcudu ikmal için bütün 
tedbirleri yakın vakitte almış ola
caklardır. Bu makamlar, bir kaç 
haftaya kadar, siyut akideleri ne 
olursa olsun, her hangi bir it bqın
da bulunmıyanlardan mürekkep bü
tün bdmlarm bir kadın cemiyeti 
halinde toplanmıt olacaklarmi Ü· 
mid etmektedirler. Kısaca diyelim 
ki lnıiltere, tıpkı bugünlerde Al
manyada, iıe yarar erkekleri kul
lanma~a mecbur olmaksızın ordu 
sıhat teşkilltmı ikmal etmek için 
tasavvur edilen seferberliğe ben
zer bir seferberlik icrasiyle met
guldür. 

Korunma leJbirleri 

K orunma tedbirlerine dair a-
lınan bütün karp-lar, İs

panyada mühim bombardımanlar-

mavi gözleri hayretle açıldı. 
-Uç yüz aenedir uyuyamadım; o 

kadar yorgunum ki ... 
Vircinya'nın kederi, teeuUrll arttı; 

dudakları gUl yaprakları gibi, titriyor
du. Yanma gitti, diz çöktü ve hortla
ğın kurumuı yilzüne gözlerini dikti: 

Tefrika: 7 
- Ben de öyle sanırım, ~ı.mkü bizim 

merakla seyredilecek harabelerimiz 
yoktur, dedi. 

- Zavallı hortlak, zavallı hortlak, 
dedi, hiç yatDp uyuyabileceğiniz bir 
yer yok mu? 

Hortlak cevab verdi : 
- Ne merak edilecek ıeyl Ne de ha

rabe 1 Sizin sade donanmanız, bir de 
kendinize mahsus adet ve muateret u
sulleriniz vardır. 

Hortlak, yavaı ve· rüyalı bir sesle 
cevaıb verdi ; dedi ki: 

- Uzaklarda, ıu pm ormanlarının 
öte.inde ufacmk bir bahçe vardır. Ora
da uzun otlar ve çiçekler yetitir vo 
bütün gece bülbül öter. Bülbül, bütün 
gece öter; soğuk, billQr ay yüksek· 
ten bakar ve büyük bir karaağ~ hllf
metli dallarını uyuyanlar ilserine ge
rer. 

Umumt surette paıif müdafaa 
hususunda halk konferanslar, ame
li temrinler, risale ve ilan tevzii sure
dyJe tenvir edileeelffir. 

Oldukça uzun bir zaman geçme
den evvel büyük bombalara taham
mül edebilecek k.ifi mikdarda sığı
nak temin edileceği ümid edilme
mek ve asıl halk kitlesinin korun
ması çaresi baıka ıekilde aranmak 
lazımdır. Londra şehrinin, parkla
riyle birlikte, 30.000 hektar kadar 
bot arazisi vardır. Bu arazi, diplo
matik gerginlik ve scf crbcrlik tak
dirinde siperler inşasına tahsis e
dilecektir. Bu maksadla daha bu
günden otuz milyon kum torbası 
tedarik edilmittir. Ayrıca 275 mil
yon kum torbaaı ısmarlanmıştır ve 
bunlar yakında teılim edilecektir. 
Çalıpna plinı o suretle tesbit edi
lecektir ki, her vatand&f, iş ba
tına gidebilmek için ancak beş altı 
dakikalık bir meaafe katedecektir. 
Ateıe kartı türlü türlü tedbirler 

abnmıttır. Bugün mevcud itfaiye
den batka tallın ıörınüt yardımcı
lardan mürekkep yüz takım hazır
lanmaktadır. Bunlara on bin tu
lumba ve muhteliJ yangın söndür
me aletleri tahıis edilecektir. 

det sü.kilt hükUm sUrdü. Korkı:nç bir 
rllya görü~rmuı hisai geliyordu ona. 

Hortlak tekrar konuşmağa bqladı. 
Sesi, rüzgirm hıçkırı,ını andırıyordu. 

- Siz kütüphane penceresinin üze· 
rindeld levhayı hiç okudunuz mu? 

KUçUk kız, yukarıya bakarak: 
- Çok defalar, diye haykırdı, on'J 

gayet iyi biliyorum. Bu levha tuhaf ve 
okunmaeı eüç siyah harflerle yuıh al
tı satır: 

Sarışın bir kız Jcuandığı zaman 
Bir ganahın ağzından bir dua, 
Badern ağaçları yemiş verdili, 
Ka~ak ~ocuk gözyaıları döktOğü za. 

O uman ev saktınet bulur 
Ve Ktmtervire huzur gelir. 

fakat manaaını anbyamryorum. 
Hortlak kederli kederli : 

man 

Hortlak, biraz yumuşıyarak dedi ki: 
- Pek ala ama, başka ne yapabilir· 

dirn. Bugünkü günde sahici kan bul
mak çok müşkildir. Sonra kardeşiniz, 
o lekeli ilaçla silip temizlemeğe başla· 
yınca ben de sizin boyalarınızı almak
ta mahzur görmedim. Renklere gelınce 
bu, bir zevk meselesidir. Mesela, '{en
tervil'ler mavi kan taşırlar~ lngiltere
nin en mavi kanını. Fakat siz amerika
lılar bu çeşid ıeylere chemiyet ver
mezsiniz. 

- Bunun hakkında hiç bir şey bil
miyorsunuz. Yapacağınız en iyi iş, 
timdi muhaceret etmek ve zihninizi 
gelittirmektir. Babam size bedava bir 
pasaport verir. Her ne kadar bütün 
ruhlara ağır resimler konulmuşsa da 
gümrük memurlarının hepsi demokrat 
ldukları için güçlük çekmezsiniz. 

Ben, orada bir çok insanlar biliyorum 
i bir büyük babaya, hele bir aile hort· 
ağına malik olmak için yüz bin dolar 
ermeğe hazırdırlar. 

- Amerikadan h09lanacağımı zan 
tmiyorum. 

_ Ak?&mlar hayrolsun, babama ci· 
dip de ikizler için bir hafta daha tatil 
almalı için ricada bulunacağım. 

Hortlak haykırdı: 
- Rica ederim gitmeyiniz Mie Vir

cinya, o kadar yalnız ve o kadar bed
bahtmı ki ne yapacağımı bilemiyo
rum. Gidip uyumak istiyorum, fakat 
uyuyamıyorum. 

-Bu çok manaeı.zdırl Daha iyisi ya
tağınıza girip mumu söndürünüz. Ba
zan, hele kiliselerde uyanık kalmak 
çok zordur ama, uyku uyumakta hiç 
bir müfkilat yoktur. Hiç bir tcYe aklı 
enniyen küçücük bebekler bile bu i§i 
becerirler. 

Hortlak, acı acı: 

Vircinya'nın ıözleri y&flarla doldu 
ve k~ğız, yüzünü elleriyle örttil: 

- ÖlUnı bahçesini kaadediyorıunuz, 
öyle değil ml ? 

- Evet ölüm; her halde ölilm güzel 
bir fCY olacak. Yumupk kara toprak· 
ta. ba._!ınuı ~rinde çayırların dalp
landıgmı hıa edip aeuizliği dinliye• 
rek yatmak. Ne dünü olmak, ne yarı· 
nr. Zamanı unutmak, hayatı af etmek 
ve huzur ve alllrt\n için&. bulunmak. 
Siz bana yarda edeblliralniz. Sis ba· 
na ölümün kapılarını -.çabilirainiz. 
Çünkü sevgi daima sizinle beraberdir 
ve sevgi ölümden daha kuvvetlidir. 

- Bu demektir ki, dedi, sen benim 
gilnahlarım için benimle beraber ağla
malısm, çünlril benim ıözyaflarım 
yoktur; benim ruhum için benimle 
birlikte dua etmeliein, çUnkU benim i
manım yoktur. O zaman siz, her zaman 
tatlı, iyi ve nuik davranrraamz ölüm 
meleli bana meııhamet edecektir. Ka
ranlılcta korkunç hayaletler görecek
siniz. Kulafınn:a kötil seslerle fıarl
danacaktrr. Fakat bunlardan ıize zarar 
gelemez. Çünkü kUçük bir çocuğun 
aafvetine kal'fı cehennemin bUtUn kuv
vetleri bir araya gelae, bir ,ey yapa
maz. 

:Vircinya alay ederek: 

- Ben, üç yüz senedir U}'UIDldım 1 
Dediği zaman Vircinya'nın ~el, 

Vircinya titredi bUtUn 'rilcudundan 
soğuk bir ürperme ıeçti ve blr mild-

Vlrcinya h1' bir ceval> vermedi; 
hortlak ellerini ümidai.zlik içinde 

Hükümel merltezl 

Hayır, Bayan Gökçen'in sırrı bun
lardan hiç birinin benzeri olamazdı. 
Onun gayeşi ne maharetlerile hava -
cıl.k tarihine tan vermek, ~e kadın
la .erkek arasmda müaavat aramak, 

B ir harb takdirinde hükümet, 
hazar prtları içinde, Lon-

drada çalıpmaz. Hükümet hareket 
serbestisini muhafaza için bombar
dımanların tesirinden kendini ma
aWı bulun4urmaaı icap etmektedir. 
Ancak İngiliz adalarının hiç tiir 
noktaaı dütman tayyarelerinin fili 
tecavüz daireai dıtmda bulunma
maktadır. 

ne aadece tayyare kullanmak zevki
ni tatmin etmek, ne denizler apnak, 
ne tehlikeyi aevdiii için bulutlar ü -
zerinde derin tahahuüaler topla
mak, ne de erkek mizaçlı olduğu 

için erkek mealekluinden birine 
girmekti. 

Bunun için de bütün korunma 
tesislerini bir araya getiren bir ta
kım vasıtalar düıünülmüıtilr: Me
safe muhtelif aervialerin muhtelif 
yerlere dağıtılmaaı, dütmana kaf1ı 
azami ketumluk, sağlamlığı tecrübe 
edilmit buausi mahaller ve saire gi
bi ... 

İç Bakanı bittabi bunlara dair 
hiç bir tavzihte bulunmamı§sa da 
"hükümetin zaptolunmaz bir umu
mi karargaha sahip olması için her 
türlü tedbirlerin alınnuı olduğu
nu" beyan etmittir. 

Atatürk kızlarının, yani bütün 
tüık ka.dmlarmın neler yap\ııklanna 
elbette dikkat etmİfBİDİzdir: Zevce, 
ana. öiretmen, daktiloğraf, rencıb-, 
hekim, avukat, aaker, aaniatkar, 
hakim, eczacı, mebm ... Türk kacluu-

nm çalıpna ve milleti tamamlama 
imkanları huduclsuzdur. Bayan Gök
çen de dünyanın ilk kadm ukeri 
tayyarecıiai olmuftur. Çünkü hangi 
llle6leke intiaab arzu.unu söateney
di onda infirad edebilirdi 1 Türk kızı 
değil midir? Bayan Gokçen Balkan 
kadınlarından kim bilir ne kadar 
gıbta toplamı§ olarak memlekete 
dönüyor. Türk kadınlığı onda ken
dini bir daha emniyette görecek
tir. - N. Baydar 

uğuıturarak çocuğun önüne eğilmit 
bafına baktı. Kızcağız, birden bire 
aolgun bir halde ve gözlerinde bir ıtık 
parlıyarak ayağa kalktı ve : 

miş gibi açıldığını ve önlerine büyük 
bir mağaranın çrktığınr gördü. Yüzle
rine doğru aoğuk bir rüzgar esti ve kız, 
bir şeyin elbiselerini cekti2ini his et
ti. - Korkmuyorum, dedi, ölüm mele

~inden sizin için merhamet yalvaraca
gım. 

Ho~tlaık boğuk bir sevinç a&'fbasiy
le yerınden kalktı ve kızm elini büke
re~ eıki tarzda öptü. Elleri buz gibi 
soguktu ve dudakları atCJ gibi yanı
yordu. Ukin Vircinya hortlak kendi
sini tozlu odası™.ian i~criye götürdü
ğü zaman irkilmedi. Solmuı yetil yer 
hahamın üzerinde ufak bir avcı remıi 
iflenmişti. Bunlar püsküllü boruları
nı öttürdüler ve mini mini elleriyle 
çocuğa, geri gitmesi için ipretler yap· 
tılar. 

- Geri git Vircinya, diye bağırdı
lar, geri dön ı 

Fakat hortlak, kızm elini daha sıkı 
yakalamıftı. 

Kızın gözlerini onlara kartı yum
durdu. Kertenkele kuyruklu. korkunç 
gözlü hayvanlar hanııb ,aminenin her 
tarafından görilndüler ve mırıldandı
lar: 

- Sakın k~ük Vircinya, aakın; 
sonra aeni bir daha göremeyiz. 

Fakat hortlak eakiainden daha hızlı 
ilerlemeğe girifti ve Vircinya bu söz
leri duymadı. Od&Q.111 &te batına Yar
drkları zaman hortlak durdu ve krzm 
anlıyamadıp bir takım kelimeler mı
rıldandı. Çocuk, gözlerini açınca kar
fllarındaki dıvarın bir ais tabakası i· 

Hortlak: 
_ Çabuk, çabuk, diye bağırdı, yok

sa geç kalacağn 1 
Bir dakika içinde arkalarındaki pa

ravana kapanmıştı ve halılı oda bom 
boJtU. 

VI 

On dakika sonra çay çıngırağı ça
lınmış ve Vircinya'nın aşağı inmediği
ni gören bayan Otis, uşaklardan biri
sini kı2mı çağırmağa göhdermitti. 
Uşak, kısa bir müddet sonra geri gele
rek Vırcinya•yı hiç bir yerde bulama
dığını haber verdi. Küçük kız, her ak
şam, yemek masasına çiçek toplamak 
üzere bahçeye çıkmak itiyadında bu -
lunduğu için bayan Otis önce telaşlan· 
madı; fakat saat altıyı çaldığı halde, 
hali, Vircinya görünmeyince :fazla 
merak etti. Ç'1r.ukları onu aramağa 
gönderdi. Kendisi de bay Otiı ile bir
likte evdeki biitün ocbları araıtırmağa 
çıktı. Saat altı buçukta geri gelen ço
cuklar, kız kardeflerinin izine hiç biı 
yerde tesadüf edemediklerini bildir 
diler. Hepei büyük bir heyecan içinde: 
idiler ve ne yapacaklarını bilmiyor 
lardı. Tam bu aırada bay Otia, bir çin
gene ob•ına, parkta çadır kurmak ü
zere miiaaade ettiğini ~atırladı. Bunun 

(Sonu var) 
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YURDDAN RESİMLER T arsusta turfandacılık 

Bol uda bir çoban ve kuzular 

500 kişilik Aydın ceza 
evinin temeli atıldı 

71 rnohkOm kurslarını 

bitirmeğe muvaffak oldu 

Aydın lllıpdlaanuindelıi mtilaluirlar törende 

Çukurovanın bayındır bir köteai: 

Osmaniye bol ve çeşitli 
bir istihsal yeridir 

Adana, (H....t Mtihabirimizdeia) - Pi,,, wkıı;uhik. porhW'L 
ed&, ~ •·~t'l•ı•e. u., r-·-·l.:~'11eli fmhsalltnlda 
büyük bir mevki almıt olan OunaniJe, bil 1itihlll lamili7eti ki· 
dar büyük bir baymcbrlqma faaliyeti içiDdeclir. 

O.maniyede pamuk seriyatı her yıl r-------------
ıenitlemektedir. R~kolte yıldan yıla 
bUyWc rakamlarla- yübelmektedir. 
Her .ene iki milyondan futa pamuk 
iatihall eden Osmani1enin bu aene 
iatihaalini 2,5 milyona çıkaracağı ü
mid edilmektedir. 

Oamaniyede pamuk endU.triai de 
ıünden güne genitlemektedir. Oama
niyenin Amerikan fıstığı iatihdli iyi 
bir gelir temin etmektedir. Portakal
cılık mWı edilmekte, teksir itleri
ne ehemiyet verilmektedir. Her yıl 
Oamaniye portablcıları 7-8 milyon 
portakal iatihdl etmektedirler. 

O.maniyenin mWıim bir gelir kay
natı olan zeytincilik, maalesef iyi bir 
vaziyette değildir. On binlerce yaba
ni zeytin aııaıs bir halde bulunmak
tadır. Zeytincilik ıaWı edilditl tak
dwde, bu mahaul Osmaniyelilere pa
muk, portakal kadar verim temin e-

Amasra 
limanı 

temizleniyor 
Bartın. (Huaual) - AmHra lima

nınm temislenmeal brarlafmıt •e bir 
heyet tetkiklere bqlamııtır, ilk it o
larak limanda batan gemilerin çıka
rılmuı için bu ıemilerin aahiblerine 
ilin auretiyle teblipt yapıhnıftL Bu 
illna rağmen gemilere aahip çıkan 

olmadığı için bu vapurlar hükUmet 
taraf mdan çıkartılacaktır. 

Aydm. (Ruauat) - Aydında yapıl- decektir. 

Limanın bugünkü vaziyetini tetkik 
eden heyet bir rapor buırlamııtır. 

Heyetin tetkikleri aonunda, Men
direk yanında tamamiyle au içinde 
bulunan Şahin v«; içindeki kömUr ytı
kU ile beraber iakele &ıUnde kıamen 

Elazığ da 

Turfanda sebze, meyva 
istihsali arttırılacak 

Bir konserve ve bir amballj 
fabrikaıı kurulmaaı dütünülüyor 

Adana. (Huau- "' 
ıt) - Taraua, tur
fandacılık böı
mından buauat blr 
ehemiyet tqnnak
dadır. Tanmun 
turfandacılık t a n 
geliri, biltiin çefid· 
li mahaullerin tu• 
tarma mUsavir bir 
ölçüdedir. 

Bu bölgen 1 n 
35.000 hektara ya
km bağı ve 30.000 
hektardan fula 
aebt:e ve meyve 
bahçeleri var•ır. 
Ova mmtakumda 
yetittirilen 5 mil
yon kilo ibUmtln 
yüzde altmııı tur
fanda olarak yetft. 
tirilen muhtelif 
cins .ebzeler i n 
yüzde altmııı ve 
6 milyon kilodan 
fazla meyveyi An· 
kara, Kayse • i , 
Konya, latanbul, 
Sivas hep buradan 
çekmektedir. 

Taraua çaymm 
ut ve sol kmımla-
rmda açılacak olan 
ovamn 30.000 hektara yakın aruııı 

•ulanacak ft bu uyede tar1alarda 
turfandacılık, meyvecilik ve aebseci
lik bir kaç misli daha inkipf edecek
tir. 

Son aenelerde balcılık ve zeytinci
lik de aüratle inkipf etmektedir. 
Şimdi, Tarsuada 40.000 kilo zeytin 
yetittirilmektedir. 

Sebt:eeililin •Wı ve inkitafı için 
bir çok .ermayedarlar bayük te19b
btillere geçmek llaeredir. Sanıldıfına 

16" bu tepbbüaler meyanmda bir de 
konaene fabrikası kurulması meael• 
ai vardır. 

Komerve fabrikası kurulduğu tak· 
dirde Tanusun sebzecilikten kazancı 
muazzam bir yek<Uı tutacaktır. 

Bilhassa sebze ihracatmda çok mU
him olan ambalaj meaeleai de, bir 
ambalaj fabrikası açılmuiyle temin 
edilmit olacaktır ki, müte,ebbialer 
bunu da göz önünde bulunddrmakta· 
dırlar .. - Nihad Tangliaer 

Mcıdeıı Lülgcaıııdc. lc,Jlüldor 

Arıt kömür havzasındaki 
• 

araştırmalar iyi netice verdi 

Devlet mahallesinin 
temeli atlldı 

makta olan ur! bapiehanenin temeli Son yıllarda kaaaba günden ıüne 
tarenle atılmı9tır. Temel atma miina- bayındır bir hale ıelmektedir. Şimdi 
aebetiyle cumhuriyet milddeiumumiai güzel bir mezbahaya, bir bale, bir 
muavini tarafmdan bir 18ylev .eril- parka aahibdir. KMaba yollarmm ını
miftir. llbaydan acıma temele alır ce- yUk bir kıaım cenl9letilmit. ta,ıan .. 
ıa relal, mBddeiamuml tarafından mııtır. Osmaniye pek yakm bir giln
harç kdn\llmqtur. Aydmda yapılan de elektriğe de kavupcaktır. Bele
hapiahane 500 klfllik ve Berpma Na- diye bü~cr:si otuz bin liraya kadar 
zilli aırt haplabaneleri aiateminde o- yUbelmi9tır. 

batmıt bulunan Rize ftpurlarmm 
parçalanmadan çıkarılmak imkinı ol- Bir .an4aj malıinaİ pJ""'1"7Q ltaar oaiyett• 
madığı anlatılmııtır. Obijen ve di- Bartm, (Huauat) - Zonpldak ı-

tacaktır Bu güzel kasabanın aakinleri, mu-
. rif e kartı büyük bir aevıi giSatermek-

namitle parçaJaıpak suretiyle bu va- maden mıntakumda bir mtlddetteD· ,. • 
purlarm çıkarılmalı ve limanın temiz- beri tetkiklerde bulnan pateontoloii zmırde verem 

Elhığ, 17 (Huaual) - Bugün dev- Aydm bapilhanealnde ~lan dör- \edir. Oamaniye bir kaza olduğu 
Jet mahallesinin temelleri törenle a- dUncil okuma kununda denler mayıa halde bir orta okula aahibdir. 

lenmeai sanırl ıörlUmüıtür. Bu bu- (müatehaeler ilmi) mUtebua181 pro-1 h • 
aua yeniden illn edilecek ve talip feaör Jonpıaa, yanmda Madeıt Tet- astaneSI 

tıkn?Jtır. Törende umumt müfettif ayı sonunda bitmittir. Kuralara yasılı Kuabada Uç ilk okul ve köylerin· 
çıkmuaa. parçalama iti emaneten ya- kik ve Arama Enatitüri doçeetlerin- İzmir, (Husuat) _Verem mücade· 
pılacaktır. den Dr. Ami ve mtllaendls Sadl bu- le cemiyeti ıehrimizde bir hastahane 

bir nutuk aöyliyerek, Büyük Şefin mahkOmlarm imtihanları ilk kul i - de de dokuz k<S! .okulu .vardır. 
• • • • 0 • Orta mektep ıçın yenıden inp edil· 

te9rıflerınde ııaret buyurdukları bır pekterleri tarafından yapılarak ( •) Lt lan b" · t da •·--• • ft me& e o ınanm ınıaa ı -· 
ihtiyacın daha karıılandığmı, flll'k vi- knmmda 48, (B) kısmında 23 kiti lanmak üseredir. 

Bu it için gönderilen heyet aynı lunduğu halde bu hafta lçinde kaza- Vticude getinnek için teıebbüalerde 
ıaınanda mendireği de tetkik etmiı- mısa ıetmiıtir. bulunmuıtur. Valinin delaletiyle bu 
tir. Bu tetkik sonunda, mendirekte Profesör Dumukta ft Amuranın itin tahakkukuna çalışılmaktadır. 

liyetlerimizin bu direktiflerle bayın- muvaffak olmuftur. Dün ağır cua re- Kalabada üç çırçır fabrikuı bir 
dırhğa kanpağunu tebarüz ettirmit- ial mllddeiumuml muavini ve balkevi çok un değirmenleri ve fabrikası var
tlr. Törende bulunan halk Büyük Şe- idare heyetiyle balkevi bandosu ha- dır. Önümüzdeki yıl OnJaniye bele· 

f"uı adım her duydukça candan bir at- pilhaneye ciderek belıelerin dağıtma :eabiirbub bafdaab bUiL~ bi~ ihtiyaç o-

L Tarlaa~zı mmtakm91ftda tetkikler Yap. Hutahanenin Bucada açılması miina· 
&r1111en çatlaklar ıörUlmüt. bu çatlak- • ıip ıörUlmüıtUr. 

f k us r _.mın ınpama te-
lnt tu anı opUllUfbr. töreni yapılmııtır. tebbtıa •ektir. - Nihad TangOner 

larm deniz üstünden ve altından ta- mıt. foail numuneleri aramıı ve ora
miriıie lüzum ı&terilmittir. dan Cideye ,eçmiıtir. Profea6r, ora

dan Araca ve S6illdösUne ıeçecektir. 
KarabUkten .Amuraya bir demlryo- d 

lu uzatılmuı hakkındaki kararm ka- BundP bqJla. Ma en Tetkik ve 
Arama Baatit:O.a tarafından Arıt ka-

rz....al ....: ttliğinde fimdiki halde fUphe yoktur. mUr auntaJr•n•da tetkiklere lllemur 
.HtDlı JVlll Hattı, demiryolunun gilsergihı bile b' qağı yukarı taayyUn etmit ıibidir. edilen" daha &ıce ır kaç kere ıe

ıen Dr. Granıi de bu hafta içinde sa. 
Bu gilsergih ıudur: Karabükten ay- pd8rinden kasam~ ıehııiı ve Arıt 

Sivu, (Huau· rılacak hat, mUhlm bir k&nl1r bava· mmtakuma citmlıtır. 
ıt) _ Malatya aı olduğu anlaıılan Arıt auntıab!Hll• Dr. Granal. Arıttald dan.rıar ta 
caddesi üzerin. dan geçerek Amuraya inecek ft o- kip ederek Kurucqile • Cici 

1 

ta. 
Bert kuinclaki Pelldonaı Jıa.zaa e mm • 

de yapılan mo- ndan Orduyeri cihetinden uıa çecek.,. tetkiklerini "-• ·=ıda I~ 
elem Sivas mez. inerek, Kaynarcadan srınml• bir köp- tir. .._l"llU-s· rece&· 

bahumm infa• rii ile geçip Galbucalı yoluyla Zon· Dr. Grami, Arıt lnadftı rinin k 
ab b i t m it t İ· _ıuldak hattına u18f8Aktır· Bununla senıin olduğu anlqrl- bera:: 
Mezbahanın bir beraber ba tahminler henb katUet- aondajlann b11 Hne Ya r, 

ıinde· mit amlılyette delildir. Bunu ancak yacalr hakkında bir pılıp yapılamı· 
ri,._. llDDI ıcMJsr 10lbit ~ekdr. aö7lemiftir. tey biliDedllini 

İzmir su şirketi 
satın alınıyor 

bmir, (Huauai) - Su tirketi teai
aatınm hilkUınetçe aatın ahnmaama 
karar verildiği maliilndur. HükümetiD 
bu kararı, 9irket mUdürlüğU tarafm• 
dan Belçikadakl idare mecliai reiali• 
ilne bildirilmifti. Haber aldığımıza 
ıare tirket idare meclisi, ıirketin tek• 
liflerini latanbula gönderdikleri bit 
milmedllle, lsmirden latanbula giden 
ıu tirketi mildürU B. Burgeye bildir• 
mitlerdir. Şehrimize dönen ıirket mU• 
dilrll 8nfimilsdıeki hafta içinde Anka
raya pdecek ve ıirketin aatıb almma-
11 için Nafıa veWetiyle müakerıy• 

~-
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19 Mayıs stadyomunda açılan tenis kordlarında yapılan müsabakalara seyredenlerden iki grup 

A. Gücü-G. Birliğini 
dünkü maçta 2-1 yendi 

Fakat 
daha 

maçın, 

tekrarı 
Ankara Gücü - Gençler Birliği a -

rasında maç var ... Bu havadis nasıl ol
muş da bu kadar çabuk her tarafa ya -
yılmış... Hayret ... Ankara Gücü saha
una giden yol yaşlı, genç, mütekaid, 
muvazzaf yüzlerce sporcu ile dolu .. 
Gişeler harıl harıl işliyor.. Bayanlar, 
Baylar tribünlere dolmakta... Parasız 
maç seyretmek hevesinde olan kü
çükler ve hatta büyükler çam sakızı 
gibi stadın asfalt yol kenarındaki tele 
yapışmışlar, yükselmek iştiyakında o
lanlar da karşıki binaların damların • 
da.. Gene münakaşalar istidlaller orta
lğı sarmış.. Saat 17 buçuğa "beş var .. 
Şiddetli bir alkı~ ve yaşa ııesleri.. Kır
mızı - siyah formalarile Gençler Bir -
liği sporcuları sahaya. çıkıyorlar .. O
nun arkasından hakem ve yan hakem
leri sahada göründüler •. Biraz sonra 
da gene taraf darlarının coşkun teza -
hürleri araamda An"kara Güc:U tak:ım. 

aahayiL çıktlar. 

resmi saatler 
için hükümsüz 

içinde bir 
addedildi 

\ 
---

Ha"emin düdüğü maça başlamak 
İ§&retini verdiği zaman her iki takının 
sahada mallım kadrolarile yer aldık -
lan görülüyordu. Yalnız Ankara Gü
cünfü1 sol açık mevkiinde eski oyun · 
cusu Haınd~ Atak yer almıştı. 

Dünkü maçtan heyecanlı bir an 

Bundan sonra maç pek çetin bir 
safhaya girdi. Gençler Birliği bera
berlik golünü atmak, Ankara Gücü de 
galibiyeti kaçırmamak için çok çalış
tılar ve bu arada her iki taraf da mü -
him gol fırsatları kaçırdılar. 

Maç bu suretle ve 2 - 1 Ankara Gü
cünün galibiyetile bitti .. 

kümsüz addedilmiştir. Her iki kulü
bün mümessillerile de yapılan temas 
sonunda (bölge kupası finali) önü
müzdeki hafta ajanlığın göstereceği 

bir ııahada tamamen resmi şeraite göre 
yapılacaktır. 

Futbol 
Federasyonunun 
kararları 

Futbol federaayonu aon toplantıaın
da milli küme müsabakaları vaziyetini 
gözden geçirmiş ve Güneş kulübünü 
birinci, Beşiktaşı ikinci, Galatasarayı 
üçüncü, Üçoku dördüncü, Muhafızgü
cünü beşinci, Harbiyeyi altıncı ve Al
sancağı yedinci olarak tcsbit etmi~tir. 

Fe'derasyonun resmi listelerine gö
re puvan vaziyeti şudur: 

~c. --· ,a:ı,g;,. .. u 
U1 .2' ~ :b. ,.. ·- • U • -; ... •::11~t ::a I.:> c:Q::ı:l<>~~ 

Güneı 12 11 1 O 34 9 35 1 
Beşiktaş 12 8 1 3 30 10 29 2 
Galata&aray 12 6 O 6 22 29 24 3 
Üçok 12 S O 7 2S 31 2'2 4 
M. Gücü 12 4 1 7 20 30 21 5 
Harbiye 12 3 1 8 16 24 19 6 
Alsancak 12 3 O 8 ıs 28 16 7 

Bu müsabakalarda yalnız Alsanca-
ğın Güne' karfrsındaki bir maçmda 
hükmen mağlubiyet kararı vardır. 

Federasyon bu senenin birincisi 
'Güneşle geçen senenin birincisi Fe
nerbahçe kulüblcrine birer kupa hedi
ye edecektir. 

Maçlar eylule bırakılıyor 
Federasyon yaz mevsiminin gelme

si ve fiddetli sıcakların baJlamıı bu
lunması sebebiyle futbol mevsimini 30 
hazirandan 1 eylüle kadar tatil ctmi' 
ve keyfiyeti bölgelere tamim etıniı
tir. 

Haziranda yapılmaar mukarrer mil
li takım maçları tarihleri üzerinde de 
mutabakat hasıl olmadığı cihetle, e
velce yatdığımız gibi, maçlar ilk ıe,. 
rine bırakılmıştır. 

Oyun f cvka~ade seri ve batta biraz 
da sert başlaC.:ı. Anlaşılıyor ki her ikl 
takım oyunun ilk dakikalarında netice 
üzerinde müessir olmak istiyorlar ... Her iki taraf da kendilerinden bek -

lenen yüksek ve temiz oyunu göster
diler. Hakem maçı dürüst idare etti. 

Dünya kupası maçları 
Bölge futbol ajanlığının tebliğin- • 

den anlaşılacağı veçhile bu maç hü- it ı B •ı M • t 

19 Mayıs Stadyomu kortlarında 

Senenin ilk tenis 
turnuvası başladı 

Dünkü mii•abakalardan bir en•tantane 

19 Mayıs stadyomunda hazırlandı. 
ğını yazdığımız tenis kortlarında dün. 
saat 15 de senenin ilk tenis tumuvau
na başlanmıştır. 

13 üncü dak;ka .. Hamdi Atak orta -
dan aldığı güzel bir pası ileri sürerek 
korner hattının tam yakınında ve hiç 
kimsenin ümid etmediği bir anda de. 
mir gibi bir şiltle topu Gençler Birliği 
ağlarına taktı. Bu o kadar ani olmuştu 
ki kaleci vaziyet almağa bile vakit bu-

kümsüz addedilmiştir. Bu iki kıymet-ı a ya, rezı yayı; acerıs an 
li takımı bir daha sahada göstermeğe ~ 

~::;~a:ı:~e~ b;. ~rarı memnuniyetle İsveçi yenerek finale kaldılar 

Yeni kortlardan, §imdilik ikwi ta

mamlanmış ve üçüncüsünün inşası c»
dukça ilerlemiştir. Bu kortlar, stadyo
mun Maraton kulesi ark.asındadu:. 
Kortların etrafı yüksek kafes tellerle 
çevrilmiş ve geri roküller arkasına da 
yeşil bezler gerilerek ruyetin müteca
sir olmaması temin edilmiştir. İlci 
korta da yüksek hakem yerleri vardıt. 
Bu kortlarla stadyomun Maratoun ku· 
lesi arasına kahve rengi boyalı, ahşap
tan zarif bir klöbhauz insa edilmiştir.. 
Rüzgarlı, güneşli zamanlarda seyirci
ler burada istirahat ederler. Klöbhau
zun önünde kumlu, güzel fenerli ft 

şimdiden ağaçlanmış, küçük bir bahçe 
mevcuttur. Stadyom planına göre ile
ride inşa edilecek olan tribünlü ve ea
ireli kortlar da bunların yednde bula
nacaktır. 

Dün başlayan turnuvaya kadmlı e.. 
kekli Ankaranın ıhcmen bütün tenisçi
leri i,ıirak etmiştir. Seyirciler arasın
da Milli Müdafaa ve Adliye Vekilleri, 
birçok mebuslar, yüksek memurlar., 
Ankaranın sporcu bayanları, Türk 
spor kurumu rükünleri görUlüyordu. 

lamamıştı. G" .. ün 1 h" 
Oyun ı - o Ankara ucun e ıne 

bir seyir alınca Gençlerin vaziyeti te
lafi için srk sık hücumlar yaptığı gö
rüldü. Bu hücumlar esnasında bilhas
sa aol taraf muhakkak bir gol fırsatı 
kaçırdı. Vaziyetin birden bire aleyh
lerine döndüğünü gören gü~lüler ~e 
gayrete geldiler. Ve birinc1 devrenın 
bitmesine beş dakika kala sağ açık .ta -
kımının ikinci golünü yaptı ve bıraz 
sonra devre 2 - O Ankara Gücünün 
lehine bitti. 

İkinci devrede Gençler Birliği hat
larında bazı tadilat yapılmış ve ez
cümle santırhaf Hasan Polat merkez 
muhacim mevkiine alınmıştı. Bu şekli 
ile Gençler Birliğinin daha müessir a
kınlar yaptıkları görüldü ve bu esnada 
penaltıdan ilk ve son gollerini attılar. 

Maç tekrar ediliyor 
Bölge Futbol Ajarılığrndan : 

18. 6. 938 cumartesi günü yapılan 
Gençler Birliği - Ankara Gücü maçı
~a mezkur kulübler tarafından ajanlı
gın 15 tarihli ULUS gazetesinde inti
~r. ed.en teb:iği yanlış anlaşılarak hu
ıı~sı hır ~hıy.et verildiği yapılan tet
kıkat ?etıcesınde tebeyyün etmiştir. 
Halbukı bu maçlar milli küme hari
cinde kalan kulübler arsındaki "bölge 
kupası,, maçının finali olmak itibarile 
resmi ahkam ve şeraite tevfikan ecre -
yan etmesi lazımdı. Hiç bir sui niyete 
istinad etmediği anlaşılan bu hareket 
tarzınnı tashihi maksadile maç bil-

M ~tan 6iizel bir enıtantane 

Marsilya, 17 a.a. - Dünya kupası 
1934 şampiyonu olan İtalyanlar bu 
unvanlarını güçlükle muhafaza ede
bilmişlerdir. 35.000 seyirci önünde 
çok canlı ve hareketli bir oyundan 
sonra İtalyanlar birinci haftayımı 0-0 
beraberlikle biten bir maçtan sonra 
Brezilyalıları ancak 2-1 yenebilmiş
lerdir. 

Brezilyalılar, ferd itibariyle en mü
kemmel oyuncuları ile sahaya çıkmı' 
olmalarına rağmen İtalyan ekibinin 
taktik bakımdan ve cemi oyun itiba
riyle daha mükemmel idare edilmiş 
olması, netice üzerinde müessir ol
muştur. 

Bu tumuada bütün krşılaşınalarda 
görülen ve en aşağı bir sayı yapan 
Brezilyalı zenci Lconidas'ın bu maç
ta sahaya çıkmadığı görülmüştür. 

İtalyanlar, rakiplerine göre daha 
anlatmış bir halde oynadıkları için, 
daha birinci devrede Brezilyalıları 
hafif bir baskı altına almaya muvaf
fak olmuşlardır. 

Sayısız biten birinci haftayımdan 
sonra, İtalyanların hücum hattı akın
larını sıklaştırmaya ve sürekli bir şe
kile sokmaya başlamıştır. Bu akınlar 
sırasında bilhassa sol iç Ferrari Bre
zilya müdafaasını alt üst etmiştir. 

İtalyan hücum hattını idare eden 
Piola, 13 üncü dakikada Kolosi'yi at
latmı§ ve sıkı bir §Ut çekerek ilk sa
yıyı yapmıştır. 

Bundan sonra oyun sertleştikçe 
sertleşmiştir. Fakat bu tarz Brezilya
lıların aleyhine olmuştur. İtalyanla
rın birbirini takip eden hücumların
dan birinde Brezilyalt müdafi Do
mingos çok kaba bir favul yapmı' ve 
çok enerjik bir surette hareket eden 
İsviçreli hakem Vütriç, bunun Uzeri
nc ~naltl Jecrmi,ttir. PcnaltJyı xckcn 

Meazza İtalyanların ikinci aayıeını 
yapmıştır. 

Şaşkın bir vaziyete düşen Brezilya
lılar, bir an için kendilerini toplamış· 
lar ve taarruza geçmişlerse de bütün 
hücumları iyi yer tutmasını bilen 
İtalya müdafaası önünde kırıltn1'tır. 
Çok sıkı fakat insicamsız bir şekilde 
devam eden Brezilyalıların akınların
dan birinde, ve maçın bitmeııine iki 
dakika kala Lconidas'm yerine mer
kez muhacim oynayan Romeo şeref 
sayısını yapmıştır. İtalyan milli takı
mı önümüzdeki pazar günü Macar 
milli takımı ile Pariste dünya kupası 
turnuvasının final maçı için karııla
şacaktır. 

Macaristan 5 • İsveç 1 
Paris, 17 a.a. _ Bliyük bir alaka ile 

beklenen Macaristan - hveç karıılaı
ması bugün yapılmıştır. 
Macarların hücum hattına çok iyi 

idareli bir fotbolcu olan Dr. Şarosi 
ile eşsiz bir şutör olan Sengeller bil
hassa dikkati çekmişlerdir. 

Maç ba§lıyalı 50 saniye olmamıştı 
ki, İsveçliler hücuma geçer geçmez 
demarke bir vaziyette bırakılan sağ 
açıkları Sibergin ayağiyle ilk ııayıyı 
kaydettiler. Büyük bir sürpriz olan 
bu sayı İsveçlilerin feref ayısı olarak 
kalmıştır. 
Yavaı yavaş hakimiyeti ellerine a

lan Macarlar, 18 inci dakikada bera
berlik sayısını yapmıılardır. Toldi'
nin açıktan havale ettiği topu Sen
geller kafa ile lsveç kalesine soktu. 
Ve bunu müteakip 5 dakika içinde 
yapılan daha iki gol İsveçlilerin mu
kadderatını tayin etti. 

Filhakika, 27 inci dakikada Tıitko
şun çektiği çok sıkı bir şutu taveç 
kalecisi Abrahanwon tutamadı. 

29 l&JlÇY dakikada Sae'dan bir p1ı1 

Dünkü müsabakalara iftirak 
eden teniıçilerimizden iki•i 

Türkiye tenis federasyonu reisi B. 
Süreyya Genca, bütün tanıdıklarını 

kendine bağlayan nezaketi ile misafir
leri kapıdan karşılıyor, heJ>6i ile ayrı 
ayrı alakadar oluyor ve giderlerken 
kapıya kadar uğurluyordu. 

Stadyom kortları, şehrin hemen i
çinde bulunmalarından dolayı, sporun 
en dikkati calib şubelerinden biri olan 
tenisin Ankarada daha ziyade köklef
mcsine çok yardım edecektir. 

Dün alınan teknik neticeleri aşağıya 
yazıyoruz: 

Tek erkek 

1 
Mehmet Parkan - Hüseyin Sermete 

~lan Scngeller kaleciye kıpırdamak galip: 6-0, 6-1. İlhami Nazar - Pere e 
ımkinını vermeden topu lsveç kale· . . y 
ıine ııoktu. galıp: 6-3, 6-3. M ıtat Özdeş - Ştrisele 

İkinci haftayım başladıktan 20 da
kika sonra Sas topu İsveç kalesi ön
lerine ortaladı, Dr. Şaroşi bu havale
yi kafa ile yakalayarak tekrar İsveç 
kalesine soktu. Macarlar tek kale oy
nuyorlar. 
Maçın bitmesine S dakika kala ya

pılan bir hücum esnasında Macarla
rın çektikleri bir şutu lsveç kalecisi 
karşılamı! olmakla beraber topu elin
den kaçırdı. Hiç fırsat kaçırmayan 
Macar sağ içi hemen yetişerek Ma
carların beşinci golünü de yapmaya 

galip: 6-1, 6-3. Ahmet Tandoğan - Tal
ha Sabuncuya galip: 6-2, 6-0. Kerim 
Bükey - Cemil Bozoka galip: 6-3, 6-4. 

Vecihi Anderiman - Ekrem Berkmene 
galip: 6-2, 6-3. Ferit Güngören - Veci
hi Anderimana galip: 6-2, 8-6. 

Cemil Bozok, Mitat Özdeş · Strisel, 
Pereye galip: 1-6, 8-6, 8-6. 

Kadın, erkek 
muvaffak oldu. 1 Adalet Parkan, Hüseyin Sermet _ 

Bu suretle Macarlar 5-1 galıip gele· Ahmed Tandoğan, Tosere galip: 7-5, 
rek finale b.ldılar. 6-2. 



Kahraman tayyarecimiz 

Belgrad'da çok büyük 
tezahürlerle karşılandı 

Bayan Gökçen harita üzerinde tedkikler yapıyor 
(Ba~ı 1. inci sayfada) 

tefrifat müdür muavini ile askeri ve 
sivil hava tetkilitları müme11illeri 
elçimiz ve Bayanı, ataıemiliter ve el· 
çilik erkanı ile bayanları, yunan ve 
romen sefirleri, yugoslav ilk kadın 
tayyarecisi, vatanda§larımız ve güzi
de bir halk tabakası tarafından alkış 
tufanlariyle ve büytik bir samimiyet
le istikbal olunmuıtur. 

Selim resmini müteakib askeri ban· 
do tilrk ve yugoslav milli marşlarını 
çalmıı ve Bayan Sabiha Gökçen'e yu
goslav Baıvekili ve Hariciye Nazırı 
namına teırifat mtidtir muavini, as
keri hava kuvvetleri namına Yugoa· 
lavyanın ilk kadın tayyarecisi Bayan 
Poliç, ıivil hava teıkilitları namına 
yugoalav Aero Klup reisi, elçimi -
zin e9i Bayan Haydar ve vatanda§· 
larımız namına Bayan Taşytirekli ta
rafından birer buket verilmiştir. 

Bayan Sabiha Gökçen burada bu
lundu~u müddetçe refakatine memur 
edilmit olan önyüzbaıı Kosta Hosiç 
ile tayyare meydanından elçiliğe git
mittir. 

Bugün saat 13 de Yugoslav bava 
kuvvetleri namına general Yankoviç 
tarafından Avala dağındaki otelde bir 
öğle yemeği ve bu aktam elçimiz ta· 
rafından sayın Bayan Sabiha Gökçen 
ıerefine elçilikte bir akpm yemeği 

ve onu müteakib büyük bir suare ve
rilecektir. Yemekte Harbiye ve Bah
riye Nazırı General Mariç, hariciye 
nazır muavini yugoslav hava kuvvet
leri komutanı ve muavini, yunan, ro
men, bulgar sefirleri ve suarede de 
birçok yugoslav hava, kara, deniz yük 
aek erkiniyle ataşemiliterler, hava a
taıeleri, Balkan sefaretleri erkanı ve 
Belgrad kibar mahafili mensubları 
bulunacaklardır. 

Türkkuıu Baıpilotunun tek bafına 
yaptıiı bu Balkan hava turnesi bu
rada büyük bir alika ve samimi bir 
sempati uyandırmııtır. Yerli matbuat 
Bayan Sabiha'nın bu seyahati etra
fında çok dostane makaleler neıret
mektedirler. 

'Avala ajansının verdiği tafsilat 

Bel&rad, 18 a.a. - Avala ajansı bil
diriyor: 

Yugoslav Aviasion'u türk tayyare
cisi Bayan Sabiha Gökçen'e bu sabah 
çok hararetli ve samimi bir kabul yap 
mııtır. 

Tayyare meydanında askeri hava 
kuvvetleri kumandan muavini gene • 
ral Yankoviç, hava kurmayının bil
tün yüksek rütbeli subayları, Bel
grad tayyare alayı subayları, yugos
lav hava teıkilitlarının reisleri ile 
Türkiye orta elçisi ve Bayanı, Tür-
kiye elçilik erkim, yunan ve romen 
elçileri ve başvekil ve hariciye nazı
rı namına da protokol şef muavini 
Franges hazır bulunuyordu. 

Saat 10 da yugoslav avcı tayyarele
rinden mürekkeb bir filo Bayan Gök· 
çen'i istikbale çıkmıttır. Saat 10.45 de 
Bayan Gökçen ıehir üzerinde bir de
vir yapıp şehri selamladıktan sonra 
tayyare meydanına inmiş ve askeri 
mızıkanın çaldığı istiklal marır ile 
karşılanmıştır. Kendisine birçok bu
ketler verilmiştir. 

Mutad selamlaşmalardan sonra, ge
neral Yankoviç Bayan Gökçen'e Bel
irad tayyare alayı subaylarını tak
dim etmiştir. 

Bayan Gökçen tayyare meydanın
dan doğruca Türkiye elçiliğine git
miş ve saat 11.45 de de saraya gele
rek hususi defteri imzalamıştır. 

Sofya ile Belgrad arasında şiddetli 
bir rüzgarla kar,ılatan Bayan Gök
çen Belgrad'a hafif bir teahhurla gel· 
mittir. 
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KIZILAY 
Millf'tin ve devletin şefkat 
ve yardım elidir, Ona aza 
o). .... ._ ............................................ _. 

Suriye gazeteleri 
--------------~-- ---

Sancağın türklere 
teslim edildiği 

kana ati nded i rle r 
(Ba~ı ı. inci s11ylada) 

narak Cenevreye müracaat etmesini 
tavsiye ediyorlar. 

Kayıd muamelesi tatil 
edilmeden evel 

Süveydiye, 17 a. L - Anadolu A
jansının hususi muhabiri bildiriyor : 

Büro reisinin bu sabah kayıt mua
melesini tatil etmeden önce ekalliyet 
mümeaailleriyle on bet dakika kadar 
müzakerede bulunduğu anlatılmıştır. 

Türk hakkında yeni bir darbe 

Antakya, 1 7 a. a. - Anadolu Ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor : 

Komisyon, neşrettiği 16 numaralı 

tebliğde nüfus dairelerinde henüz işle
rini bitirmemiş olanlarla ecnebi mem -
leketlerden gelenlerin muamele kağıt
larını 18 tarihine kadar tevdi etmeleri 
bildirilmektedir. 

Binlerce kimsenin müracaatı için 
verilen bu mUhletin bu kadar az tutul
ması türkün hakkında yeni fakat ağır 
bir darbedir. Çünkü bu tebliğde istih -
daf edilenler yalnız tUrklerdir. 

Suriye g<ueteleri Sancağın 
türklere teslim edildiği 

kanaatinde 
Antakya, 17 L a. - Bütün Suriye 

gazeteleri Sancağın türklere teıliai edil 
diği kanaatindedirler. 

Eko dö Pari gazetesi, bu vesile ile 
hiç olmazsa Türkiyede bulunan Suriye 
emliki meselesinin halledilmesini tav -
siye ediyor. 

Suriye gcueıelerinin tikôyeıleri 
Antakya, 17 a. L - Suriye gazete

leri, arab memleketlerinin Sancak me -
selesinde Suriye tarafını iltizam etme· 
diklerinden ıikiyet ediyorlar • 

Arab ajansı, Irak hükümetinin bu 
meaelede açıktan açığa Türkiyeyi tut -
tuğunu ve Suriyeye Sancağı Türkiye
ye teslim ederek kendiaile anlqmaaınr 
tavsiye ettiğini bildiriyor. 

Japonlar bir 
şehri aldılar 

(B•ıı ı. inci sayfada) 

Şangbay, 18 a.a. - İyi bir menba
dan alınan haberlere göre, bu sabah 
bir japon tayyaresi Hainan adasının 
limanı olan Hoihovu bombardıman 
etmiştir. Bu esnada iki japon harb 
gemisi körfezde bulunuyordu. Hasar 
ehemiyetaizdir. 

MançllkO - Sovyeı hududunda 
Tokyo, 18 a.a. - Di1n Mançuko, 

Koro ve ıovyet hududlarının birleşti
ği nokta civarında Hangçung'da bir 
Mançuko devriye kolu ile bir sovyet 
devriye kolu arasında bir çarpıftııa ol
muı ve bir Mançukolu asker ölmü1, 
bir diğeri de yaralanmıştır. 

Tokyo, 18 a.a. - Hungçung civa
rındaki hudud hadisesi hakkında Do
mei ajansı aşağıdaki tafsilatı vermek
tedir: 

20 kişilik bir Mançuko devriye ko
lu Hungçung civarındaki tepeler Ü· 
zerinde dolaşırken 30 kifilik bir ıov
yet müfrezesinin mitralyöz atetine 
uğramııtır. 20 dakika süren bir mu
aademeden sonra ıovyet devriye ko
lu tardedilmittir. Her iki taraf da 
takviye kuvvetleri alarak kartı kar
'ıya mevzilerini muhafaza etmekte
dir. Olen Mançuko askerinin cesedi
ni sovyetler kaldırmııtır • 

Medeni 

cihazlanma 
(Başı 1. iaci sayfada) 

vasıtalarla cihazlanmamız dava
sı üatündedir. içtimai hürriyetler, 
yeni zevk ve ihtiyaçlar, kazanç 
imkanları bizi de, kendi yurdu
muzun aaf asını ıürmeğe çağırı
yor. Yol kadar otelin ve otel hiz
metlerinin lüzumu üstünde de 
ıarar edelim ve iç Bakanlığın bu 
husustaki teıebbüıünün süratle 
netice vermesini bekliyelim. 

Bütün Türkiyemizde irili uf ak
lı yalnız 269 otelimiz olduğu, 
ve bunların 4160 kadar tutan o
dalanndan yalnız 413 ünde ban
yo bulunduğu kimin batırma ge
lir? Kaplıcalar bir tarafa bırakı
lırsa, banyo ba§ına 150 oda dü
şüyor. Hakikatte bunların çoğu 
da sade İstanbul ve Ankara' da
dır. Geçenlerde otomobilleri ile 
Türkiye'ye gelen birkaç seyyah, 
şehrimizde yatırılmıt oldukları 
otelden gece dıtarı fırlıyarak, 
otomobillerinde gecelemeği ter
cih etmişlerdir. 

Devlet merkezimiz yepyeni 
bir şehir olduğu halde, otelleri
nin dördünde hiç ba·nyo yoktur; 
sekiz otelde yalnız birer banyo 
tesis edilmiştir. 

Şehir suları, otel davasının 
hallini kolaylattırdı. Fakat daha 
evel, otelleri tasnif etmek, her 
sınıf için mecburi olan vazif ele
ri tayin etmek, "Palas" iptizali
nin önüne geçmek, ve bilhassa, 
bir otelcilik mektebi açmak la
zım. Viyana'daki otelcilik mek
tebinde ıapka çıkarmaktan baş
lıyarak müıteriler arasındaki 
kavgalarda garsonların rolleri
ne kadar, her türlü dersler veri
liyor. Vaktiyle Seyri•elain küçük 
bir himmetle, ve belki ilk defa, 
hizmet terbiyesini kurmağa ve 
iyi neticeler almağa muvaffak 
olmuttur. 

Muhterem Eakitehir mebuau 
arkadqmıız, turizm' den aelir 
beklemenin rüya olduğunu söy
lerken, belki bizim bilmediğimiz 
bazı malumatlar elde etmittir. 
Ancak, bizim üstünde ısrar etti
ğimiz asfalt yollar, oteller ve iyi 
hizmetler esasen, artık bize za
ruridirler. Yeni hayat prtları, bi
zi eski ıarklılık tarzından uzak
lattırdı. Anadolu seyahatlerinde 
bir avrupalı ne kadar rahatsız o
luyorsa, biz dahi o kadar 11krntı 
çekiyoruz. Bununla beraber, me· 
seli Meksika 60 milyon dolarlık 
senelik turizm gelirini, sadece ve 
münhasıran, Amerika'yı merkeze 
bağlıyan asfalt yoluna borçludur. 
Bunu resmi kaynaklardan bili
yoruz. 

ltalya dıtardan ve dövizle al
dığı benzini, memlekete gelen 
seyyahlara ideta hediye ediyor. 
Fakat daha kısa bir misal gözü
müzün önünde değil mi? ls
ta"Dbul'un iç turizmden senede 
acaba ne kazandığını biliyor mu
yuz? Bir otelle bir Trak vapuru
nun gösterdiği kolaylık, Bursa'yı 
birdenbire canlandırmadı mı? iç 
turizm, hiç fÜphesiz, bütün ma· 
nevi f aydalanndan evel, gen it 
bir istihlak vesilesi olmuflur .. 

F. R. ATAY 

Ankara Borsası 
18 Haziran 1938 Fiatı 

ÇEKLER 
Acrlı• Knoanıs 

Londra, 6.2575 6.26 
Nevyork 125.'8525 125.9025 
Pariı 3.5075 3.51 
Mllano 6.6225 6.625 
Cenevre 28.8975 28.9075 

Amıterdam 69.8325 69.86 
Berlin 50.8525 50.8725 
Brüksel 21.38 21.39 
Atina 1.145 1.145 
Sof ya 1.545 1.545 
Praır 4.3825 4,385 
Madrid 6.9525 6.!155 
Vartova 23.7475 23.7575 
Budapeıte 25.03 25.04 
Bllkreı 0.94 0.94 
Belırad 2.8725 2.875 
Yokohama 36.5325 36.545 
Stokholm 32.2625 32.2?75 
Moskova 23.775 23.785 

ESHAM VE TAHViLAT 

1933 ikramiyeli 
Er&ani 95.- 95.-

Çifte cinayetin 

esrarı ~özülüyor 

Aşk ve 
kıskançhk 
Muhiddin katilin 
karısını seviyordu 

İstanbul, 18 (Telef onla) - Polis ve 
adliyenin geceli gündüzlü çalıımasile 
Hacıosman bayırı ve lpsala'da itlenen 
çifte cinayetin esrarı aydınlanmağa 

başlamııtır. 

Tahkikatın verdiği netice cinaye
tin basit bir aşk ve kıskançlık hadise
si olduğunu meydana çıkarmıştır. Ali 
Rıza Adana'da bulunduğu zaman lp
sala'da öldürdüğü Muhiddinle tanış
mıştır. O vakitler Ali Rızanın yanın -
da karısı Yanola da bulunuyordu. lıte 
Muhiddin le Yanola burada tanıtmış -
lar ve çılgınca sevif1I1işlerdir. Ali Rı
za bunun üzerine karısını terketmiş, 

fakat ondan uzaklaşmak Ali Rı -
zanın sevgisini bir çılgınlık, bir sabit 
fikir haline getirmiştir. Bu arada Ya
nola Muhiddine yüze yakın aşk mek • 
tubu yazmıştır. Bu mektublar arasında 
şu satırlar vardır: 

"-Muhiddin seni ne kadar sevdiği
mi biliyorsun. Bundan evel sana hita
ben yazdığım hakaret dolu mektubum 
samimi değildir. Onu kocam Ali Rıza 
başımda durarak tehdidle yazdırmış -
tır.,, 

"Muhiddin 1 Kocama yazdığın mek
tublarda benden sakın bahsetme 1 A
dımı geçirme ... O, hem seni ve hem de 
beni çocuklarımla birlikte öldürecek. 
Ama hakikatte ben seni ölünciye ka -
dar seveceğim. Biz, birbirimizden hiç 
bir zaman ayrılmıyacağız.,, 

İtte Ali Rızanın, Yanola'ya karıı 

beslediği sönmez aık, Muhiddine kar
şı duyduğu korkunç kin bu çifte ci -

nayeti doğurmuştur. 

Fakat Yanola'nın nerede oldu~u ha
la belli değildir. Bir müddet Adanada 
bar artistliği yapmıJ sonra ortadan 
kaybolmuftur. Ali Rıza onu da öldür

müş müdür? Bu ihtimal akla daha ya
kın gelmektedir. Tahkikat devam et
mektedir. 

Süvarilerimiıin kazandıkları 

kupa ıehrimiıe getirildi 
(Başı 1. inci sayfada) 

hayvanla iştirak etmiştik. Hayvanları
mızdan biri arızaya uğradığından onu 

geri gönderdik. Hayvanlarımızdan bir 
tanesi, doğma büyüme yerli idi. Kanad 

adındaki bu hayvanımız, muvaffak ol
du. Bu muvaffakiyet, bize iyi yeti:ıti
rilmit yerli hayvanlarımızla müsaba
kalara ittirk etmenin mümkün olduğu
nu göstermektedir. 

Müsabaka yaptığımız sahalar çok 

muntazamdı. Senelerdenberi uğraşıla
rak yapılmı§ olan bu sahalarda müsa

bakalar hiç eksik olmamaktadır. Gez

bakalar hiç eksiksiz olmaktadır. Gez
diğimiz yerlerde iyi at yetittinnek 
merakı ve binicilik zevkinin hemen 
hemen umumi old~ğunu gördük. Me
,;ela italyanlar memleketlerinde 14 se
neden beri enternasyonal konkur ipik 
tertib ediyorlar Bisiın tertib edeceği

miz bir müsabakanın büyük alaka gö
receğini ve birçok ekiplerin İ}tirik e
deceğini tahmin ediyoruz.,, 

Bankalar 
iki daktilo ahnacak 

Sümer Bank Umumi Müdürlüiün· 
den : 

.. Karabük büromuzda çalıttırılmak 
uzere iki daktilo alınacaktır. 

Bu daktilolar imtihanla seçilecek 
ve kendilerine 100 lira aylık ücret ve
rilecektir. Talihler.in bir hafta içinde 
Ankara umumt mlidürlilkte personal 
şubesine müracaat etmeleri. (1897) 

3801 

Operatör 
Dr. Necdet Albay 

Cebeci Hastahanesi ağız, çene 
yüz hastalıkları mütehassısı 
Hastalarını pazardan maada 

her gün 15 den itibaren Atatürk 
Bulvarı Foto Cemal apartrmanı 

No: 6 da kabul eder. 3471 

Bütün bir köyü dehJel i(inde buakan 

Büyük bir yılan 
Şahlanarak ve ıshk çalaraK 

Bir adama saldırdı 
Korkunç bir boğuşma başladı 
yılan zorlukla öldürülebildi 
On on bet gün evvelki sayımızda, 

Balıkeıir<le geçen müthiş bir faciayı, 
büyük bir yılanın 18 yaşında bir deli
kanlıyı nasıl öldürdüğünü haber ver
miştik. Savaştepe nahiyesinin Dikmen· 
ler köyünde geçen ve buna benzer ha -
diselerle bütün köy halkı bu müdhiş yı 
landan korkmakta idi. Balıkesirde çı

kan "Türk Dili" arkadaşımız, bu yıla
nın inanılmıyacak kadar korkunç yeni 
bir hadisesini, bir kasabla boğuşması -
nı şöyle anlatmaktadır: 

''Bu müthiş yılan pazar günü Ka
sap Mustafa adında birine daha saldır
mıştır. Mustafa Savaştepeden Dikme
ler köyüne gidip kuzu almak üzere yo· 
la çıkmıştır. Geçenki feci vakanm cere
yan ettiği Kadıoğlu Mehmedin tarlası 
yanındaki patikadan geçerken bir hı
prtı duymuş ve o anda ayaklarına kuv
vetli bir cisim çarpmıştır. 

Fakat bu çarpış o kadar ini ve kuv
vetli olmuştur ki Mustafa derhal yere 
yuvarlanmıştır. 

Neye uğradığını bilmiyen yolcu ba
şını kaldırdığı zaman karşısında birkaç 
metre yüksekliğinde bir yılanın, şaha 

kalkmış vaziyette tüyler ürperten bir 
sesle ıslık çaldığını ve üzerine atılmak 

üzere bulunduğunu heyecan, korku ve 
dehşet içinde görmüştür. Hele daha 
çok yakın zamanlarda gene burada bir 
köylünün büyük bir yılan tarafından 

öldürüldüğünü bir anda hatırlayınca 

vaziyetin vehameti gözlerinde büsbü -
tün canlanmıştır. 

Kurtulu§ için yegane çarenin mü -
cadelede olduğunu anlıyan Mustafa 
derhal yerden kalkmağa teşebbüs etmiş 

icra 

Ankara 4 üncü icra Memurluğun
dan: 

Denizli'nin Çaybaşı mahallesinde 
oturan Denizli tapu sicil muhafızı Ru
hi valide.si Şehime vekili avukat Saffet 
Nezihinin Anlcarada Kınacı hanında 19 
numarada müteahhit İbrahim oğlu Hü
seyin Münir Dostal aleyhine açtığı ic
ra takibi üzerine Hüseyin Münir Dos
tal namına gönderilen icra emri muma
ileyhin yazıhanesini terkettiği ve halen 
ikametgahı meçhul bulunduğu şerhile 
bila tebliğ iade edilmiş ve alacaklı ve
kili de dosya arasında mevcut temyiz 
mahkemesinden musaddak Ankara İ
kinci Hukuk Mahkemesinin 27-9-937 
tarih ve 937 /532 nuınaralı ilamına isti
naden ilamda yazılı parayı icra veznesi
ne depo ederek ilanen tebliğat talebin
de bulunmut ve bu talep de muvafıkı 
kanun görülerek hukuk usulü muhake
meleri kanununun 142, 143 ve 144 ün
cü rna~~cleri mucibince on gün müd
detle ılanen tebliğat icrasına karar ve
rilmiş olduğundan Hilseyin Münir 
Dostalın ilanın neşri tarihinden itiba -
ren on gün içinde bir itirazı varsa dai
remizin 938/ 4936 sayılı dosyasına bil
dirmesi aksi halde ilam ahkamının in
fazı için tapuya tezkere yazılacağı icra 
emrinin tebliği makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. (1954) 3837 

Ankara icra Dairesi Gayri Menkul 
Sabf Memurlağunadn : 

Mahcuz olup satılmasına karar veri · 
len Y eğenbey mahallesi Geyveboğazı 
sokak 184 ada, 36 parsel numaralı ev 
aıağıdaki şartlar dairesinde açık arttır
ma ile satışa çıkarılmıştır. 

Evsaf ve Müttemilab 
7 numarayı taşıyan kapıdan .. giril

dikte; zemini toprak bir avlu ve d.oıeme 
tavanı bulunan bir oda ve ufak bır boş
luk ve odunluk ve avlu içinde üstü tc • 
neke bir heli ve 8 basamakla çıkıldıkta 
bir sahanlık üzerinde bir oda ve tcşki • 
latsız bir mutfak ve bu kattan da 9 ba
samakla merdivenle çıkıldıkta bir sa
hanlık ve iç içe iki oda ~ardır. Çatısı 
saçla örtülüdür. Elektnk, su tesisatı 
yoktur. Ev hrmı!tır. 55. metre murab . 
ba sahası vardır. 3000 lıra k1Yrnet tl'lc • 
dir edilmi,tir. 

Sabf Şartları 

1 - Satıı peJin para ile 20-7-938 
çarıamba günü saat 14 - 16 ya kadar 
daireırıisde yapılacaktır. Talip! 
ri menkulün satılacak hisaele .e~ ga>;,; . rının /o 
7,5 ni•betinde pey akçesi veya milli bir 
banka mekhlbu veya teminat olarak k _ 
bulil Ulzım gelen tahvil ver kl d'a 

ııaı· . ece er ır. 
De ıye ve vergıler satı§ bedellerin-

sc de o zamana kadar hayvan da bir 
kuI"Jun hızile üzerine atılrnııtır. Musta
fa çevik bir hareketle birden kendini 
geri atmıı ve çizme bulunan ayaklannı 
yılanın ağzına doğru uzatmıştır. Bir ej
derhayı andıran müthiş hayvan çizm~ 
lerin burnunu yakalamış ve ağzına al
mıştır. İşte bu tedbirledir ki Mustafa 
bir az vakit kazanmıştır. 

Fakat yılan çizmeleri yakalamağa 
çalışırken, bir taraftan da kuyruk tara
fı ile Mustafayı kamçılamağa, vücudu· 
na dolanmak için uğraşmağa başlamıı
tır. Bu sırada nasılsa ay~~a kalkmak 
fırsatını bulan Mustafa, ini bir kararla 
ceketini çıkarmıı ve yılanın ağzına doğ
ru fırlatmıştır. Yılan bu defa cekete 
saldmnca Mustafa da muhakkak bi.ı: 

ölüm tehlikesinden kurtulmuş ve he
men azgın hayvanı taşa tutmuştur. İsa
bet eden taşlarla yılanı birkaç yerinden 
ağır yaralamıştır. Bu suretle büsbütün 
cesareti artan Mustafa ydanı öldürme
ğe muvaffak olabilmiştir. 

Hayatı pahasına girdiği boğupna -
dan muzaffer olarak çtkan Mustafa, 
yanındaki kasap bıçağiyle bir çengel 
yapmıı ve ölü yılanı buraya geçirdik -
ten sonra Dikmeler köyüne götürmüt -
tilr. 

Bütün köy ayaklanmış, çoluk ço
cuk, kadın, erkek yılanın başına topla -
narak uzun uzun seyretmişler ve azrlı 
bir düşmandan kurtuldukları için çok 
sevinmişler, Muatafarun etrafını bir 
kahraman gibi sarnqlar ve akşam köy 
de kendisini misafir etmişlerdir. 

Yılanın boyu üç metreyi, kalınhfı 
da kırk santimetreyi bulmaktac\rr. 

den ödenecektir. Tapu harcı, tahli)ııe 

masrafı müşteriye aittir. 
2- Satış günU arttırma bedeli tak

dir olunan kıymetinden mezkur hisse -
ye isabet eden mikdafm % 7 S ni bul
duğu takdirde üç defa arttınldıktan 

sonra en çok arttırana ihale olunacak -
tır. İşbu arttırma % '15 ini bulmadığı 
takdirde 4-8·938 perıembe günü aut 
14 - 16 da yapılacak ikinci arttırmada 
en çok arttırana ihale edilecektir. 

3 - İhale bedeli hemen verilmediği 
takdirde miiftcrinin talebi üzerine ye -
di gilne kadar mehil verilecektir. lgbu 
ınUddct içinde ihale bedeli yatınlma
dığı takdirde ihale bozulacak bundan 
evvel teklifte bulunan talibe ihale edile
cek \1e almağa razı olmaz.sa ıs günlillc 
ikinci bir arttırma ile çok arttırana iha
le edilecektir. Al!kadarlar bu gayri 
menkul üzerindeki hak ve iddialannm 
20 gün içinde dairemize bildirmeleri 
ve aksi halde haklan tapu ıicillile sabit 
olmadıkça talepleri dinlenmiyecektir. 

4 - Arttırma 11rtnamesi 1-7-938 
den itibaren dairemizin 37 - 54 dosya -
sında herkese açık bubındurulacaktır. 
Talipler daha evvel gayri menkulün 
imar vaziyetini ve saireyi ve şartname 
ve satı! ıartlarını görmlif ve kabul et
mit addolunacağı ilan olunur. 3824 

,:!•• 1111 ıııııııı1111111111111111111111ııa. - -- -- -: DELİ PETRO : - -- -~11111•ııı11111111111111111111111111111ır: 

Polis 
Polis mektebine 
talebe ahnacak 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 

938 yılı birinci teşrin ayı iptidasın
da tedrisata başlayacak olan İstanbul 
polis okuluna 200 stajyer talebe alına
caktır. 

1 - Memurin kanununun 4 cü mad
desindeki evsafı haiz olmakla beraber 
30 yafından yukarı olmamak. 

2- Boyu: 1.64 santimetreden ~ğı 
olmamak. 

3 - Gedikli erba' ve diğer ask~ri 
okullara girecek talebenin bedeni ka
biliyetleri hakkındaki hükümlere uy· 
gun derecede sağlam olmak (tam te· 
şekküllü sağlık heyeti muayenesiyle 
anl8fılmaık. 

4 - Sarhoıluk ve kumarbazlık gi: 
fena hallerle tanınmı9 olmamak. 

5 - Talibl~rden fazla izahat alınr. 
isteyenler bulundukları yerin en t 
yük mülkiye memuruna müracaatlaı 

(1910) 3820 



19 - 6- 1938 

Macar hikayesi 

Fedakôr 
Y nan: 'J. Heltai 

Ravaa Şandor evi terkederken kati 
kararını vermişti. Hayatta bir daha bu
raya dönmiyecekti. Şurasını şimdiden 
haber verelim ki: dostumuz karısını 
bırakıp maceralar peşinde koşmak ar· 
zusiyle evinden kaçmıyordu. Onun 
derdi büsbütün başka idi. Ablasının 
tahakkümüne artık tahammülü kalma· 
ınıştı. Babaları öldüğü zaman iki kar
deşine büyük bir ıervet bırakmıttı. 
Ravas Şandor o zaman on iki yaşında 
İdi. Kendisinden on yaş büyük olan ab· 
lası Vilma evin ve kardeşinin idare
•ini üzerine almıştı. Vilma başın ta
biatli bir kızdı. Zavallı Ravas Şandor 
ise dar zekalı ve pek hafif karakterli 
bir çocuktu. Bu sebebden ablasının e· 
linde bir oyuncak haline gelmişti. Bu· 
&ün kırk beş yaşında bir adam olduğu 
halde, içeceği sigara nevini ve sayısını 
ablası tayin ederdi. Ablasının izni ol
IXladıkça ne bir sinemaya ve ne de bir 
lrkadaşma giderdi. Hatti hangi arka· 
daııarla görüıeceğini, hangilerile ala
ltaaını keseceğini gene ablası kararlaş
hrırdı. Ablasının muvafakati olmadık· 
~ elbise bile değiştiremezdi! ... 

llir ı;ok a~ kalar -nain bir adam 
0lduğu için etrafını sarmıtlardı. Böy· 
le parası çok, idaresi kolay, aklı az bir 
~a her kızın istediği bir şeydi. Fa· 
kat Vilma, evin i~ine ikinci bir kadın 
girdiğ takdirde nüfuzunun kırılacağı· 
tlı düşünerek kardeginin evlenmesine 
llıani olmak emeliyle her türlü çareye 
baı vurmuş ve onu kırk beş yaşına ka· 
dar hiç bir kıza kaptırmamııtı. 

Ravaa Şandor evden bir hırsız gibi 
•essiz sadasız kaçarken korku ve he
}>ccandan bütün vücudu titriyordu. 

Ya Vilma onun kaçtığının farkına 
~rırsa. Yakasından yapı,ır sürükliye
ftk eve götürürdü. Allah bilir ondan 
'<>nra da başına ne i~ler açardı. Kendi
ll.i sokakta bulduğu zaman genit bit 
llefes aldı. 

Arkadaşı Karo!, onu ıevinçle karşı· 
ladr: 

- Az kalsın ümidirni kesiyordum. 
Gene yakayı ele vermenden korkuyor· 
dUrn, dedi. 

Ravas Şandor yorgun bir tavırla se
laın verdi. Hiç sesini çıkarmadan mer· 
divenleri çıkmağa başladı. . . 
Yukarı kattaki genif salona gırdıler 

~İtkin bir halde kendini koltuklc1.rdan 
birine attı. 

karol, misafirinin enditesini t;ider· 
lllck maksadiyle ona kuvvet ve cesaret 
"erecek ıözler ıöylüyordu: 

- Sen hiç üzülme, diyordu. ablan 
'tni dünyada bulamaz. Burada buluna
Cağını katiyen tahmin etmez. Sana gü· 
~el bir oda hazırlattım. Orada rahat, 

arkadaş 
Çeviren: F. Zahir Törümküney 

lam ... 
- Haydi' canım uzun etme ı Şimdi 

sana nefis şarablar ikram edeceğim. 
Şöyle istediğin gibi iç ... Dünyanın zev
kini öğren ... Üst tarafına aldırıı etme. 
Afağıya yemek salonuna indiler. 

Hakikaten sofrada buzlu farabdan tu
tun da en güzel şampanyalara kadar 
her nevi içki vardı. 
Yemeğin sonlarına doğru Ravas 

Şandorun keyfi yerine gelmiş, artık 
ablasını, her şeyi unutmuştu. 

Yatak odalarına çekildiler. Ravas 
Şandor'un arkadaJı kendi kendine dü
şünüyordu.Bu sersem herifi ele geçir
dim ya ... O kart karıyı kandırıp da ka
rım olmağa razı edinciye kadar bir 
yere salıvermem. Ondan öteıi lıtolay. 
Nasıl olsa. bütün servetinin üstüne o
tururum. Bu abdal herifi de evden u
zaklaştırmanın bir çaresini bulurum. 

Karol yaman bir dolandırıcı idi. On 
sene gibi kısa bir zamanda dört zengin 
kadın almı' ve onları meteliksiz biı 
hale getirdikten S<>nra yakasını sııır· 
mıştı. 

Ravas Şandor her şeyden habersiz 
aa.kin. eakin otururken. Xarol iti uy
durmuıtu. Her gün Vflmayı ziyaret e· 
diyor, türlü diller dökerek kadını kan· 
dırrnağa uğraşıyordu. 

Aradan bir ay kadar bir zaman geç· 
ti. Karol emeline muvaffak olmuştu. 
Vilma herifin komplimanlarına daya· 
namamıf ve onunla evlenmeğe razı ol
duğunu bildirmiıti. 

Karol sevinçle eve döndü. Hemen 
Ravas Şandorun yanına koştu: 

- Müjde, diye bağırdı, iıler adama
kıllı yoluna giriyor. Ablanı kandırdım. 
Hissene düşen para ve emlaki vere
cek. Fakat ne olur ne olmaz. Senin ben
de misafir olduğunu öğrendi. Belki: 
seni burada arar. Yüzünü görünce bu 
fikrinden vazgeçer. En iyisi &en 'öyle 
bir iki ay için Budapeşteden uzaklaş 
Bir seyahat yap. Hem sinirlerin dinle
nir. Hem de işi kolaylıkla neticelen
dirmek imkanını bana vermi' olursun. 

Karol arkadaşını atlatmakta güçlük 
çekmedi. Böyle samimi ve fedakar bir 
~nsanın tavsiyesini dinlememek için 
ınsanın çılgın olması lazımdı. .. 

Karol evlenme hazırlıklarına bütün 
hararetiyle devam ediyordu. Elli beş 
ya~ına kadar koca yüzü görmiyen Vil
ma nın telaş ve ~yecanı ise görülecek 
bir geydi. 

.. ~~.hayet mesud gün geldi. Parlak bir 
dugun yap~ldı. Karol kavuşacağı para· 
larm hayahyle kesenin ağzını açmış
tı. Kadının gözlerini kamaıtırmak dii· 
şüncesiyle masraftan çekinmiyordu. .. 

tahat oturursun. Yalnız on beş yirmi Karol ile Vilma evleneli bir ay ol
tlin sokağa çıkmazaın. Bak ben senin muttu. Bir gün karı koca kargı, karşt· 
tn iyi arkadaşınım. Benim tavsiyeleri· ya geçmiş konufuyorlardı. 
~i dinlersen kısa bir zamanda bu işi Karo] gözlerini baygın, baygın süze-
~· rek karısını kandırmağa çalıtıyordu: tikünden bal ederiz. Kanunen sana 
diişen mirası ayırtırız. Bundan sonra - Sevgili karıcığım!... Bak benim 
•trbest ve istediğin gibi yaşarsın. Ah, aklıma ne geldi? .. Şu çiftliği satalım .. 
~~İzim dünyada hürriyet kadar tatlı Seni çok yoruyor... Ben çiftçilikten 
b anlamadığım için sana yardım edemi-
ir şey var mıdır? · il ül d k lb yorum ... Senın z mene e a im da 

kRavas Şandor bir türlü sükunet bu- yanmıyor ... Çok düşündüm.. Nihayet 
~ıyordu. Dudaklarının arasından buldum ... Çiftliği satarız ... Elimize ge
lı:ıırıtdanıyordu: çen paranın üzerine biraz da ben ilave 

- Yaptığım hareketi düşündükçe ederim ... Budapeştede büyük ve bütün 
\<:ık müteessir oluyorum .. Zavallı Vil· modern konforu havi bir apartrman 
llıa ne kadar telaşa düşecek ... Ne oldu· yaptırırız ... Zaten başka emlikimiz de 
~lıınu kestiremiyecek.. Çok üzülecek var ... Kendimize oturduğumuz yerde 
~k... büyük bir varidat temin ederiz ... Ra-

karol oturduğu yerden kalkıp arka· hat, rahat yaşarız ... 
~ıının yanına geldi. Netcli bir hare- Vilına derin ,derin içini çekti: 
ttıe omuzuna vurarak: - Bulutun çok güzel Karol. Fakat 
- Şimdi böyle saçma feylerin ııra· buna imkin yok ....• 

' 1 değil ... Senelerdenberi çektiğin kafi - Neden imkln olmaaın canım! ... 
~tğil mi? .. Sana her merhametaizliği - imkan yok ... Çünkü; .. alacaklılar 
~ilpan bir kadını ne düfünüyorsun... çiftliği ve bütün diğer emlikimi hac
>ttcrak etme, aldırı§ bile etmez .. Aile zettiler ... Son zamanlarda borsada da 
'trvetinin hepsi kendisine kaldığın· müthiş kaybettim... Bet parasız kal
~ dolayı sevinç bile duyar.... dım ... Allah seni kartıma Çl'kardı ..• 

- Çok doğru söylüyorıun. Ama ne Yoksa halim haraptı! ... 
yun elimde deiil. Ne de olu al>- Karol olduiu yerde de>ndu 'aldı 1 ... 

ULUS 
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(HA VA SEFERLERi) 

Ankara • latanbul arasında 
pazardan maada her sün : 

Yeıilköyden hareket 
.Ankaradan hareket 

9.30 
15.30 

An.karadan • 
cumartesi ciinleri 14.30 

Nöbetçi Eczaneler 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarpmba 
Perıembc 
Cuma 
Camarteal 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya .. 
: Ece ve Çankaya • 
: Sebat ve Yeniaehir ,. 
: İltanbul eczanesi 
: Merkez 
: Ankara 

HALK ve YENl 
SiNEMALAR 

Seans saatleri 

YENİ 

14.45 
16.45 
18.45 

YENİ 

13 
14.45 
16.45 
18.45 

YENİ 

11 
13 
14.45 
16.45 
18.45 

Her gün 

Cumartesi ıünleri 

Puar ırünleri 

HALK 

14.30 
16.30 
18.30 

HALK 

ıs 
14.30 
16.30 
18.30 

HALK 

11 
ıs 

14.30 
16.30 
18.30 

Geceleri saat 21 de 
Lüzumlu Telefon 

Numaraları 

Amerikanın teşebbüsü ile 
yeni bir Milletler 

Cemiyetine doğru mu? 

Manevi, derin bir buhran geçirmekde olan 
Amerika birleşik devletleri infirad 
politikasından ayrılmak istiyorlar. 

Amerika bugünlerde, Panay'ın ha· 
tırılma111, Avuaturyanın itgali, geçen 
ay zuhur edef çekot1lovak buhranı eı
naamda hi• ctmit olduğu devrt heye
can buhranlarından birini daha geçir
mektedir. 

Yazan: 

Pari - Suar1da 

Jak Fransales 

bombardıman edilmesinin takbihe şa
yan olduğuna ve bu halin Burgoa Ye 

Tokyo ile mevcud münasebetlere za
rar getireceğine dair beyanat yaptl -
ması muhtemeldir. 

Bundan bagka bu beyanat esnasında 
Vaşington'dan kati bir cevab alına
madığı takdirde bile mahaliİne bita
raf bir komisyon gönderil«eği bil
dirilecektir. 
Diğer gazeteler, daha az bir ~ 

hatle aynı haberleri vermektedirler. 

Almanya 
Alman gazetelerinin çeklere 

ağır hücumları 

Dün Lam istasyonu civarında bir 
Çekoslovak tayyaresinin, iddia edtl· 
diğine göre, hududu geçmesi bütiin 
alman matbuatının bu hadiseye uzun 
makaleler tahsis etmesine sebeb ol
muıtur. 

Yancm ihbarı: (1521). - Telefon. müra
caat şehir: (1023-1024). - Şehirlerara-
11: (2341-2342). - Elektrik H Havapzı 
Arın Mcmurlu&u: (1846). - Meııajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Takı i Te
lefon numaralan: Zincirli cami civan: 
(2645, 1050, 1196), - Samanpuan civa· 
rı: (2806, 3259). - Yeniıehir, Havuzba· 
,ı, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaıı: 

Kamoy, bir kerre daha dıt aleme 
doğru teveccüh ediyor. Bir kerre daha 
her amerikalı kendi kendiıini sorguya 
çekiyor. Bir kerre daha birletik dev· 
lctler, kararsız ve heyecanlı, dünyaya 
kartı olan vaziyetlerine hakim müte
zad temayüller arasında. kendisine 
yol arıyor. 

büyük bir gazetesi olan Nuyork Tay
miı, geçen pazar günü fU ba§lıkla bir 
yazı yamıııtı: "Milletler cemiyeti öl
dü. YafHın milletler cemiyeti'" 

"Küstahlığın son derecesi,, baflığl 
altında Esen'de çıkan nasyonal Zay
tung, Prag hUkilmetine bundan evvel
ki protestoları nazarı itibara almadı
ğından dolayı çıkışrnakta ve şöyle 
yazmaktadır: 

Güven taksi: (3848): Birlik takli: (2333) 
- Çankırı caddesi, Uluı takıi: (1291 ). 

Otobüılerin ilk •• ıoD 
Seferleri 

Sabah 
tlk 
sefer 

Aktam 
Son 
sefer 

Uluı M. dan K. derc'ye 
K. dere'den Ulus 111. na 

6.45 23.00 
7.15 23.20 

Ulus M. dan Çanlraya'yı 
Çankaya'dan Ulus M. na 

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

Ulus M. dan Keçlören'e 
Keçiören'den Ulus M. na 

Uluı M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Ulus M. na 
Uluı M. dan Cebeci'ye 
ce1»ecı•.t.av1u 11. na 

Cebeci'den Aa. fabL n 
Aa. fabL dan Cebeci'ye 

Yeniıebir'den Uluı M. na 
Ulus M. dan Yenitebir'e 

S. pazarı'ndan Akköpril'ye 
Akköprit'den S. pazarı'na 

1.25 
1.10 

6.30 
1.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 
7.00 
1.00 

7.00 -.-
7.00 
7.10 

6.15 
7.30 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.SO 

21.00 
21.30 
2S.OO 
11.00 --17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

Ş U. Meydanı ile lata.yon araamda ber 
beı dakikada bir ıefer olup tren za. 
manian ıeferler daha sıktır. 

Ş U. Meydanı ile Yenitehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpuan ara11nda saat 8 
den 20 ye kadar vasati her beı dakika
da; aaat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; uat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her ıs, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam ıcferlr. vardır. 

li AkpmJarı Ulus Meydanından aaat 23 
deki son ıeferlerle bunlann Ulu 11.,.. 
danına dönüıleri ıinemaların daiıhı 
aaatlerine tlbidirler. 

Posta Saatleri 
Teahhütlil 18 e kadardır. 
Poıta uat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpaşa'ya Her ubab 8.20. Her 

alqam lUS •• llUO 
de (Puarteııi, per· 
•embe. cumarteıf 
Toroe ıürat.) 

Samsllll hattına : Hercün 11.35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
bat il.zerindedir.) 

Diyarbakır hattı ı HerıUn 9.SS 

Zonguldak hattı : 15.00 
Kırıkkale'ye rayotobüı .. 16.05 

r.ONDELIK 

Hicri • 1357 
Rebiiıl'ihir: 20 

S. D. 
Güneı: 4 27 

q 
21t--t-+-+-

Soldan •al•: 
1- Atlı • Çok deilL 

Rum' - 1354 
Haziran : 6 

S. D. 
Aqam: 19 44 

2- Şarap yapılan meyva • Endüıtride kul-
lanılan bir nevi fasulye 

3- Kir - Beyrfr 
4- Baı harfi eblk hiiner - Vill7et. 
5- Anahtarla aı;du veyahud kapanır • 

Ceylan 
6- Almmınn 78D tarafı - Xmmn 
7- Temialcnme 
.. llırit~ ,., .... od • liddctll 

Orta halli amerikalı için, dünyanın 
bugünkü vaziyetinde Amerikanm rolü 
hemen hemen halli imkansız bir muam 
ma manzarası arzetmektediT. Ona göre 
mesele, dış alemin işlerine doğrudan 
doğruya karı,maktaki pek tabit kor
kusu ile en samimi kanaatlerini hakim 
kılmak arzusunu uzlaştırmaktır. 

Esas itibariyle Amerika infiradc: 
kalmaktadır. Kamoyun ek$eriyeti, A· 
merika ile beraber ayni manevi ve ıi
yHi aileden olan İngiltere ve Fransa 
gibi milletlere karıı dahi taahhUdlere 
girİft!Jek dütUnceainden ürküyor. Fa
kat, infirad arzueunun, zaman ile, ve
rcbllccefi neticelerden de ürküyor. 
Demokrat ve barışçı milletlerin, vak· 
tiyle emin addettikleri vaziyetleri ar
zularına rağmen terketmek zaruretin
de kalacaklarından topyek(ln milliyet· 
çillk yarttmda usulh d~lan"nr 
yaya bırakacaklarından korkuyor. 

Böyle bir yarJlfm, amcrikalılar na
zarında bir tek intibası olabilir: Ta
ıutYVUr ettikleri ,ekliyle demokrat ve 
hürriye~i medeniyetin ölümü .. 

Çindeki ve lapanyadaki açık fehir
lerin bombardımanı Amerika birletik 
devletlerinde büyük bir tiksintiye ac
beb olmuıtur. Derin ıurette insaniyet
çi olan amerikah, bomba yüklü tayya
relerin kadınları ve çocukları öldür
meıini bütün memleketler kamoyu
nun, önüne geçilmez bir talisizlik ola
rak telakki ettiğini görerek adeta çıl
dırmakta, ve hiç bir diplomatik protes
tonun tevkif edemediği ahlaki bir a
nartinin ilerlemekte olduğuna da ba· 
karak telitlanmaktadır. 

Amerika birleşik devletleri tarihin
de ilk defa olarak Amerika hükümeti, 
A•yada ve Avrupada açrk şehirlerin 
bombardıman keyfiyetini protesto et· 
miştir. Fakat, Fransa ile lngilterenin 
ittirak ettikleri bu prote11toların neti
celerini biliyoruz. Protestoları ertesi 
günü Kanton'da 1500 sivil öldürülmü,, 
ve bu suretle de, yalnız bu şehirde ha
va bombardımanlarından öldürUlenle • 
rin sayısı 15.000 i bulmu9tur. 
Amerikalılar protcatonun kifi ol· 

madıfını hiı ediyorlar. Onların sadece 
böyle teasilr ve tee11üf göstermekle 
dünyada gene beynelmilel ahla.kın 
hükmünü icraya batlayacağı ümidleri· 
nln boş olduğunu anlıyorlar. Yeni bir 
yol arıyorlar. Fakat taahhüde giriş
meksizin nuıl harekete geçmeli? Harb 
tehlikesine atılmadan sulhu isteyen 
diğer milletlerle umumi sahada naaıl 
el birliği etmeli? 

Bu muamma hal edilmit olmadığı 
gibi hal edilmek üzere de değildir. Fa
kat ıunu kaydetmek zaruridir ki buh
randan buhrana. heyecandan heyeca
na sürüklenen amerikan kamoyu yavaş 
yavaı yeni fikirlere doğru teveccüh edi
yor iibi iÖrürumktedir. 

Büyilk harbm nihayetinden beri ilk 
defadır ki Amerika birleşik devletleri, 
sulhun korunması lehinde bir cereya
nın açıkça başına geçmeği tava•ur et· 
mektedir. 1918 den beri ilk defa ola 
rak bugünlerde Amerikanın nafiz şah 
siyetleri milletler cemiyetini daha do
ğarken terketmiş olmaktan dolayı ken· 
diler~e taan ediyorlar. Nevyorkun 

aoiuk. 
g. Faaın bir kısmı - KaJJD& lleti 

Yukarıdan aşalıya: 
1- Kan emdirmek için vücuda yapııtırı-

lan bir böcek - İbti:rar 
2- Yeltenme • Bir nota 
3- Vekili er • Baiıılama 
3- Kristof Kolombun kctfettiii kıta 
5- Baı tarama lleti 
6- tılerunit • Sahil 

"Ne istihza f" denilebilir. 
"Evet, muhakkak. Fakat buna bıyık 

altından gülünürse had. edilmi' olur. 
Baıta cumhur reisi Ruzvelt ve harici· 
ye nazırı Kordel Hul olduğu halde, aa· 
mimt ve nafiz adamlar dilfilnmekten 
ve mcmleektleri kamoyunu realiteye 
doğru tevcih için çalıf111aktan geri 
kalmıyorlar. İmdi, bu realitenin mana· 
sı Amerikanın artık nasihatle iktifa 
edemiyecefi merkezindedir. Bir gün 
onun da iradesini :ihsas etmesi lftzım
dır. 

Son günlerde bUyUk de.Jet memur
larından birinin radyoda nefrediJen 
nutkunda bu zat, Ruzveltin geçen ilk 
te§rinde Şikagoda söylediği ve infi
raddan vaz geçilip sulhu korumak i~in 
mü§terek bir faaliyette bulunmak lü
zumuna işaret ettiği meşhur nutkunun 
neticelerini teknır etmlftlr. 

Bay Sayr'ın bu nutku da, tıbkı Ruz
veltin nutku gfbi, hentiz hazrrlanma· 
mrt olan kamoyu alt üet etmittfr. Fa
kat bu nutkun bayle bir zamanda söy
lenmiş olması manidardır. 
· Muhakak ki infiraddan vazgeçmek 
hususundaki bu yeni ve kuvvetli tema· 
yü!U cihan işlerine faaliyetle iştirak 
etmek suretinde telakki etmemek icab 
eder. Amerika bu tahavvUIUn henüz 
menfi safhasında bulunuyor. Bir çok 
ricatlere, bir çok tereddüdlere ve bir 
çok inkarlara daha phid olacağız. 

Fakat bilhaısa üzerinde durulmak 
ilçtiza eden nokta, kadınların ve ço
cukların kıtali ve kendileri için hiç bir 
kanun mevcud olmıyan, fakat buna 
rağmen kendilerini hem ç<>k kuvvetli, 
hem de pek kudretsiz his eden bazı 
milletlerin barbarca usulleri karşısın
daki nefret hiısinin Amerikada git
tikçe sahasını &enifletmekte olduğu 
noktasıdır. 

Bu derin tahavvülUn sonu ne olacak
tır? tyi haber alan bazı amerikah mil· 
phidlerin iddia ettikleri gibi Bay 
Kurdel Hul'un. ölüm halinde bulunan 
milletler cemiyetinin yerini alacak 
beynelmilel bir elbirliği organh:ması 
tefklini tasavvur ettiğine inanmalı 
mı? 

Pek hisli, pek heyecanlı ve hazan 
pek şiddetli olan amerikan kamoyu
nun geniş bir hareketle adeta gemi a
zıya alarak ebedi infirad hülyasından 
kendini kurtaracağını kabul etmeli 
mi? 
Şimdiik halde, bilinmesi iktiza eden 

ıudur ki Amerikanın fili infiradına 
rağmen, amerikahların daha şimdiden 
"küçük dilnya harbı" adını verdkleri 
hadiseler hakkında feci tebliğler kar
şı•ında amerikahlar kadar şiddet ve 
ihtirasla heyecanlanan hiç bir millet 
yoktur. 

Nevyork, Kanzassiti, San Fransls
ko, Hankoa, Kanton'a, Baraelona dü~en 
bombaların vırtıcı 11rürültüaiinü din
liyorlar. 

lnglltere 
Sivil halkın bombardımanı 

ve İngiltere 
İngiliz gazeteleri, hükümetin ıivil 

ahalinin maruz kaldığı bombardıman
lar hakkında tahkikat yapmağa me
mur bitaraf komiayonun plinına de
vam edeceğini teyid etmektedirler. 

Taymia gazeteıi, Vaıington hükü
metinin bu plana muarız olduğunu 
fakat lngilterenin buna rağmen pla
nın tatbikine devam edeceğini yaz
maktadır. 

7- Bir nota - Fazlası lıık uaaachrm 
8- Anç - Bir erkek iami 
9- labll • Yibeılrlik, 

Paartai gilnil Avam Kamarasında 
Japonya ve lıpanya'da ıi'ril ahaliııiıı 

"Almanya enerjik ve tesiri seri ted 
birler ittihaz edilmesini beklemekte
dir. Çekoslovakya'da otorite yok mu
dur?,, 

Zvölf Uhrbaltt gazetesi, Almanya
nın sulh sevgisinin suiistimal edildi
ğini iddia eden doktor Göbbels'in 
dün Königsbcrg'de söylediği bu ıtÖz
leri tebarüz ettirdikten sonra diyor 
ki: 

"Alman topraklarının bir manevra 
sahası addedilmesine müsamaha edo
meyiz." 

Fransa 
Koııt Ciyano ite Stoyadino~ 

ara mda i müzakereler 
Paria gazeteleri, Kont Cfano ile 

Stoyadinoviç arasında cereyan eden 
müzakereler hakkında tefsirlerde b. 
Iunmaktadırlar. 

Epok gazetesinde Jamcs DonndtM., 
diyor ki: 

"İtalya, Avrupamn cenubunda Y• 
goslavyanın ehemiyetini tamamiylo 
takdir etmektedir. Roma ve Bclgrad 
hükümetlerinin şark cenubuna doina 
yapılan alman tazyikine karşı mligte
rek bir sed teşkil etmelerinde biz an
cak fayda görebiliriz.,, 

Aksiyon Fransez gazetesinde Le
buşe, şöyle yazıyor: 

"Almanyanın Avusturyada cebir 
kullanarak cenuba doğru bir köprü 
batı temin etmiş olmasından makNd, 
bu havalide italyan ve yugoslav nü
fuzunu inkişaf ettirmek olduğunu ta
ıavvur etmeğe imkan var mıdır? Bu
nu düşünmek, Almanyanın ölçü ile 
hareket ettiğine inanmak olur. Hal
bu ki Almanyada en eksik olan ıey 
ölçüdür.,, 

Maten gazete11i diyor ki: "Hiç bir 
reımt tebliğ ne§redilmemiı olduğun
dan bu mülakatın cereyan ettiği müd
detçe konuşmalara h!kim olan sami
mi havayı kaydetmekle iktifa edece
ğiz.,, 

Pöti Jurnal şöyle yazıyor: Fransa 
hariç olmak üzere bütün Avrupa dev
letlerinin realist siyaset prensipleri
ne göre hareket ettiklerini bir kere 
daha bu münasebetle kaydetmek i .. 
teriz.,, 

Popüler gazetesi de İtalyan - Yu. 
goslav mukarenetinin bir işbirliğine 
doğru gitmekte olduğunu mü§ahede 
ediyor. 

Karışmazlık politikası 
ve Fransa 

Karışmazlık meselesine dair Blum, 
Popüler gazetesinde ş_öyle yazmakta
dır: 

"Fransa doğrudan doğruya kendi
ıine taalluk eden meselelerde daima 
karıımazlık taahhüdlerine riayet et-
miştir. Her ne denirse densin Fran
sa, ihracat ve sevkiyatına her zaman 
mani olmuştur. Fakat bundan fazlası 
ile de alakadar olmamıştır. Komilnist 
arkadaşların açmakta bu kadar sabır
sızlık gösterdikleri müzakereler hu
kuki vaziyette bir değişiklik husule 
getiremezdi. Çünkü mecliste karış
mazlık itilafının feshine mütemayil 
bir ekseriyet temin etmenin imkanı 

yoktur. Bu müzakereler, karışmazlık 
itiliflarında tam bir mütekabiliyet, 
tam bir adalet ve tam bir tesir temin 
edilmedikçe, bizim idame ettirmek 
azminde bulunduğumuz fili vaziyeti 
tehlikeye dütürmüt olacaktır." 
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RESMi İLANLAR 
~c,tmrül<...ı! inhisarlar B. 

Benzin ah nacak 
Gümrük ve inhisarlar Vekaletin

den : 
1 - Vekalet binek ve hizmet oto

mobilleri ile motosikletin 1938 mali 
senesi sarfiyatı için tahminen (15555) 
litre miktarında benzin açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. 

2 - EI<siJtme 20-6.938 pazartesi gü
nü saat onbeşte vekalet binasında top 
lanan alım satım komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Benzinin beher litresi için tah
min edilen bedel 18 kuruştur. Muvak· 
kat teminat 210 liradır. 

4 - İstekliler şartnameyi parasız 
olarak vekalet levazım müdürlüğün· 
den alabilirler. 

5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu· 
nun 2-3 üncü maddelerindeki §eraiti 
haiz bulunmaları ve bu maddelere gö
re istenilen vesikaları göstermeleri 
prttır. 

6 - Açık eksiltmeye iştirak ede
ceklerin muvakkat teminatlarını ev
velden vekalet muhas'!be veznesine 
yatırarak alacakları makbuzlar ile be
raber yukarda yazılı gün ve saatte 
komisyona müracaatları lazımdır. 

Muayyen saatte makbuzları ile bir
likte gelmiyenler eksiltmeye iştirak 
edemezler. (1713) 3458 

Rakı fabrikası ve anason 
anbarı yapflnlacak 

inhisarlar Umum Müdürlüğün
den: 

1 - Şartname ve projeleri mucibin
ce İstanbulda Paşabahçede yaptırıla
cak rakı fabrikası ve anason anbarı in
patı - her ikisi birden kapalı zarf U· 

ııuliyle eksiltmeye konmuştur. 
II - Rakı fabrikasının keşif bedeli 

296358 lira 04 kuruş ve anason anbarı
nın keşif bedeli ise 14683 lira 03 kuruş 
olup ceman 311041 lira 07 kuruş ve mu
vakkat teminatı 16192 liradır. 

III - Eksiltme 29. Vl.938 tarihine 
rastlayan çarşamba günü saat 11 de 
Kabatatta levazım ve mübayaat ıube
aindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. Kapalı zarfların en geç saat 10 na 
kadar makbuz mukabilinde alım ko
misyonu başkanlığına verilmif olmas! 
lazımdır. 

IV - Şartname ve projeler 16 lira 
bedel mukabilinde inhisarlar umum 
müdürlüğü levazım ve mübayaat tU· 
besiyle Ankara ve İzmir baş müdür· 
lüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye ittirak etmek iste· 
yenlerin fenni evrak ve vesaikini in· 
hisarlar umum müdürlüğü intaat fU• 
besine ibraz ederek ayrıca vesika alma
ları lazımdır. 

VI - MUhürlil teklif mektubunu 
kanuni vesaik ile inşaat şubemizden 
alınacak eksiltmeye ••tirak vesikasını 
ve muvakkat teminat parası veya melıı:· 
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf
ların yukarıda yazdı olduğu veçhile 
ebiltme günü en geç saat 10 na kadar 
adı geçen alım komisyonu ~aş~anlığı
na makbuz mukabilinde verılmı' olma
sı posta ile gönderilecek zarfların da 
bu saatten evvel komisyonda bulundu
rulması lazımdır. Postada olacak ge
cikmeler kabul edilmez. (3469/ 1828) 

3677 

:·· · A. Levazım Amirli{Ji.,. 
- .. "" .. . -

Sığ1r veya ke(i eli ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon müesseseleri 

ihtiyacı olan 300.000 kilo sığır veyc
keçi etinin kapalı zarfla eksiltmesin
de verilen fiat pahalı görüldüğünden 
pazarlıkla eksiltmeai 23 haziran 938 
saat 15 de Ankara levazım amirliği sa· 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Mı.::ıammen bedeli 120.000 lira 
ilk teminatı 7250 liradır. Şartnamesi 
600 kuruı mukabilinde komisyondan 
alınabilir. Kanuni ticaret odası ve bu 
itlerle uğraşıp teahhüdünü ifa ettiği
ne dair resmi makamlardan alınacak 

•eeikalarla belli vakıtta komisyonda 
bulunmaları. (1901) 3819 

Ka11r peyniri alınacak 
Ankara Levazım Amirlifi Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Harp okulu ihtiyacı olan 7200 

kilo ka§ar peynirinin eksiltmesinde 
teklif edilen fiat lUk hadde görülme· 
diğinden 24 haziran 938 saat 15 de açık 
eksiltmesi Ankara levazmı amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

2 - Muhammen bedeli 4680 lira ilk 
teminatı 351 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülür. Kanuni vesika ve 
teminatla belli vakıtta komisyonda 
bulunulmaaı. (1883) 3818 

Sığ1r, koyun veya keçi 

eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan : 

1 - Tümen birliklerinin senelik o -
larak sığır, veya koyun, veya keçi, eti 
mikdarı Hadımköy için 41 bin kilo 
Çerkezköy için 41 bin kilo ve Çatalca 
için 52 bin kilo olarak ayrı ayrı kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş -
tur. Sığır veya keçi veya koyun etin -
den hangisi ucuz fiat teklif edilirse 
ondan alınacaktır. 

2 - Bunlar Çatalcada tüm satın 
alma komisyonunun binasında 11 tem
muz 938 pazartesi günü Çatalca posta
hanesinin saat ayarı ile Hadım köyü· 
nün saat 11 de Çatalcanın saat 15,30 da 
ve Çerkezköyünün saat 17 de ayrı ayrı 
münakasalrı yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak ta· 
til günleri hariç her gün görülebilir. 

4 - Hadım ve Çerkezköylerinin ilk 
teminatları ayrı ayrı beherinin erkek 
koyun için 1383 lira 75 kuruş erkek 
keçi için 1076 lira 25 kuruş sığır etinin 
922 lira 50 kuruştur. 

Muhammen tutarı da koyun etinin 
i8450 lira keçi etinin 14350 lira sığır e
tinin 12300 liradır. Çatalcanın erkek 
koyun için ilk teminatı 1755 lira erkek 
keçi eti için 1365 lira sığır eti için 
1170 liradır. Muhammen tutarı koyun 
etinin 23400 lira keçi etinin 18200 lira 
sığır etinin 15600 liradır. 

5 - İsteklilerin teminatı muvakka
te makbuzlarile birlikte teklif mek
tuplarını münakasanın yapılacağı bel· 
li saatten en aşağı bir saat evel Çatalca 
tüm satın alma komisyonuna vermele-
ri. (1931) 3826 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - 22000 kilo sade yağı kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 24200 liradır. 
İlk teminatı 1815 liradır. Eksiltmesi 
11 temmuz 938 pazartesi günü saat 15 
de Erzincan satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Şartnamesini her gUn 
komisyonumuzda görebilirler. Teklif 
mektupları belli gün ve saaten bir 
saat evveline kadar komisyona veril
mit veya posta ile gönderilmit bulu
nacaktır. İstekliler ihale gün ve sa
atte komisyon başkanına tecim ve en
düstri odasına kayıtlı bulunduklarına 
dair vesika ibraz edeceklerdir. 

(1947) 3835 

Benzin ve makine yağı ahnMak 
Anlma Levazım Amirliği Sabn Al

ma Komiıyanundan : 

1 - Kor birliklerinden suvan tü -
meni ihtiyacı olan 50 ton tanklara mah
sus benzin ile 6500 kilo B. B. mobiloil 
veya benzeri makine yağı kapalı zarf 
usuliyle alınacaktır. 

2 - İhalesi 4-7·938 pazartesi günü 
saat 16 da Çorlu'da Kor. satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İlk pey parası benzin için 937 li
ra 50 kuruı, yağ için 202 lira 32 kuruş 
olup her ikisi için teminat yekQnu 1139 
lira 82 kuruıtur. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenler 
her gün Ankara Levazım Amirliği ve 
İstanbul levazım amirliği satın alma 
komisyonlarında ve Çorluda Kor. satın 
alma komisyonunda görebilirler. 

5 - Talipler kanunun 2 - 3 üncü mad 
delerindeki belgelerile birlikte belli gün 
ve saatten bir saat eyvel teklif mektup
larını komisyona vermiş bulunmaları. 

(1932) 3827 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım AmiTliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
Eskişehirdeki birliklerin ihtiyacı 

için 150.000 kilo sığır eti kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

İhalesi 20 haziran 938 pazartesi gü
nü saat 16 da Eskişehir Lv. amirliğin
de satın alına komisyonunda yapıla

caktır. 

Muhammen bedeli 43.500 liradır. 
Muvakkat teminatı 3262 lira 50 ku
ruştur. Şartname Eskişehir, Ankara 
ve İstanbul levazım amirliği satın al
ma komisyonlarında görülebilir. İs
tekliler ticaret odasına kayıdlı olduk
larına dair vesikalariyle birlikte tek -
lif mektublarını ihale saatinden Dir 
saat evetine kadar komisyona verme -
leri. (1705) 3446 

Gaz bezi alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al

ma Komiıyonundan : 
1 - Yüz bin metre 30 santim enin

de ve 13 bin paket muhtelif ende id
rofil gaz bezi alınacaktır. Kapalı zarf 
eksiltmesi 30 haziran 938 perşembe 
günü saat 11/30 da Tophanede Ist. 
Lv. A. satın alma Ko. da yapılacak
tır. Hepsinin tahmin bedeli 16500 li
ra ilk teminat 1237 buçuk liradır. 
Şartname ve numunesi Ko. da görü
lebilir. Isteklilerin kanuni vesikalar
la beraber teklif mektublarmı ihale 
saatından bir saat evvel Ko. na ver-
meleri. (1820) 3684 

İdrofil pamuk ahnacok 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al

ma Komiıyonundan : 
ı - On bin kilo idrofil pamuğu 

30 haziran 938 perşembe günü saat 
12 de Tophanede İstanbul Lv. A
satın alma Ko. da kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Tahmin bedeli 
16500 lira ilk teminatı 1237 buçuk li
radır. Şartnamesi Ko. da görülebilir. 
İsteklilerin kanunt vesikalarla bera
ber teklif mektuplarmr ihale saatın
dan bir saat evvel Ko. na vermeleri. 

(1819) 3683 

Fabrika lor 
4 ton kireı kaymağı ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satm Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (1200) lira o
lan 4 ton kireç kaymağı askeri fabri
kalar umum müdürlüğü Ankara satın 
alma komisyonunca 2.7.938 cumartesi 
günü saat 10 da açık eksiltme ile iha
le edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Talihlerin mu
vakkat teminat olan (90) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin· 
deki vesaikle mezkfır gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (1785) 3671 

Yevmiye en az 500 ve en 
(Ok 1500 kilo destere ve 

rende f alaıı ah nacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komiıyonundan : 

Azami ve asgari miktarları yukarda 
yazılı ve tahmin edilen bedeli 1856 lira 
25 kuruş olan talaşlar 6. temmuz -938 
çarşamba günü saat 10 da açık arttır • 
maile satılacaktır. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 139 lira 22 ku
ruş ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle sözü geçen gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (1953) 

3836 

1000 ton buğday 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan_ : 

1 - Kor birlikleri ihtiyacı için kırdırılacak olan 1000 ton buğdayın pa
zarlık suretile münakasası yapılacaktır. 

2 - İhalesi 24-6-1938 cuma günü saat 16 da Çorluda kor satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesini görmek isteyenler her gün İstanbul Ankara levazım 
k 'syonunamirlikleri satmalma komisyonunda ve Çorluda kor &atınalma omı 

da görebilirler. 
4 _ tık pey parası a§ağıda yazılıdır. . . . 
5 - Talipler kanunun 2-3 üncü maddelerindeki belgelerıle bırlıkte bel

li gün ve saatte Çorluda kor satınalma komisyonuna ~üraca~tları. (1930) 
Oğütülecek Hangı garnızon 

buğday mikdarı Muhammen B. Muvvakkat T. için olduğu 
Kilo Lira Lira 

382661 8059 587 Kırklareli 

98765 2353 177 Vize 

137037 3160 237 Pınarhisar 

60500 1252 94 Al pullu 

182716 2894 217 Tekirdağ 

54321 1295 97 Malkara 

84000 1787 134 Çorlu 

1.000.000 -'0800 1543 
3825 

3 fon tuz ruhu 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satm Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen becicli (600) lira olan 

3 ton tuz ruhu Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü Ankara satın alma komis
yonunca 4.7.938 tarihinde pazartesi 
günü saat 10 da açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasrz olarak 
komisyondan verilir; talihlerin mu
vakkat teminat ola'l (45) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin
deki vcsaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (1805) 3672 

250 fon ~ili küher(ilesi ahnacak. 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Satm Alma Komisyonun
dan: 

Tahmin edilen bedeli (20.000) lira o
lan 250 ton şili Küherçilesi askeri fab· 
rikalar umum müdürlüğü Ankara sa
tın alma komisyonunca 10.8.938 çar
şamba günü saat 11 de kapalı zarfla i
hale edilecektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. 

Talihlerin muvakkat teminat olan 
(1500) lirayı havi teklif mektubları.nı 
mezkur günde saat 10 na kadar komıs· 

yona vermeleri ve kendilerinin de 249J 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin
deki vesaikle mezkur gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. (1880) 3700 

310 fon elektrolit tutya 
ah nacak. 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Satın Alma Komisyonun
dan: 

Tahmin edilen bedeli (62.900) lira 
olan 370 ton elektrolit tutya askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü Ankara 
satın alma komisyonunca 11.8.938 per
şembe günü saat 11 de kapalı zarfla i
hale edilecektir. 
Şartname (3) lira (15) kuruş muka

bilinde komisyondan verilir. Talihle
rin muvakkat teminat olan (4395) lira
yı havi teklif mektub!arını mezkur 
günde saat 10 na kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vc
saikle mezkur gün ve saatte komisy.:>-
na müracaatları. (1801) 3701 

7 ton antimon alınaı:ak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Satm Alma Komisyonun
dan: 

Tahmin edilen bedeli (7000) lira O· 

lan 7 ton antimon askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü Ankara satın alma 
komisyonunca 8.8.938 pazartesi günü 
saat 11 de kapalı zarf ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Talihlerin muvakkat 
teminat olan (525) lirayı havi teklif 
mektublarını mezkur günde saat 10 na 
kadar komisyona vermeleri ve kendi
lerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(1802) 3702 

l" .... H.~~~ .... k·~·~~·;~ .... I 
.................................................... 

Gömlek ve k1ravaf yaphrılacak 
Türkkuıu Genel Direktörlüğün

den : 
Ankara ve İnönünde bulunan Türk

kuşu mensublarına yaptırılacak göm
lek ve kravatlar eksiltmeye konulmuş
tur. 
Mensubların adedi 55, yaptırılacak 

gömlekler ikisi haki ve ikisi beyaz ~1-
mak üzere dörder adetten 220 tanedır. 
Ayrıca 110 tane siyah ve 110 tane be-
yaz kravat yaptırılacaktır. k 

k . ömle • Beyaz gömleklere 250, ha ı ~ . . 
1 300 k f . t t kdir edılmıştır. ere uru' ıa a B f ' 
Kravatların tanesi 30 kuruştu~. .u ı-
atlar Ankarada kurumda teslımdır. 

İhalesi 22 haziran 1938 çarşamba gü
nü saat 15 te Ankarada Türkkuşu Ge
nel direktörlüğünde yapılacaktır. İs· 
teklilerin belli gün ve. saatte vesaik ve 
50.33 liradan ibaret ılk teminatlarile 
birlikte müracaat etmeleri, buna aid 
şartname ve kumaş n~munesinin her 
gün Tiirkkuşu genel dırektörlüğünde 
sörülebileceği ilan olunur. 3729 

Muhtelif planör malzemesi 
ah nacak 

Türkkuıu Genel Direktörlüğün
den: 

Kapalı zarf uıiuliyle ihalesi 15.6.938 
tarihinde yapılacağı evvelce ilan edil· 
miş olan 48.370 lira 30 kuruş muham
men bedelli muhtelif planör malzeme
sinin eksiltmesi talip zuhur emediğin
den ve listede yapılan bazı tadilat do
layrsiyle 24 haziran 1938 cuma günü 
saat 15 e talik edilmiştir. 

Teslim şekli C. t. F. Haydarpaşa 
olarak değiştirilmiş ve yeni muham
men bedeli 41.000 lira olarak tespit 
edilmiştir. tık teminat 3075 liradır. 

Muaddel liste ve şartname her gün 
Türkkuşu genel Direktörlüğünde gö· 
rülebilir. 

İsteklilerin ihale saatinden bir sa
at evveline kadar teklif mektuplarını 
makbuz mukabilinde Türkkuşu leva
zım direktörlüğüne teslim etmiş bu-
lunmalıdırlar. 3822 

19 - 6. 1938 

_ M. M. bakanhğı Perçinci ve perçi 

Gürgen kalası ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

misyonundan : 
1) Müteahhid nam ve hesabına 40 

metre mikabı gürgen kalası açık ek
siltmeye konmuştur. 

11ıtıcı aranıyor 
Kırıkkalede çalıştırılmak üzere 
bu işlerde ihtisaar olan birer it
çiye acele ihtiyaç vardır. Yüksek 
ücret verilecektir. Yenitchir A
tatürk Bulvarı Güven apartımanı 
7 numaraya bizzat müracaat edil-

2) Tahmin edilen bedeli 9480 lira 
olup ilk teminat parası 711 liradır. 

3) !halesi 6 temmuz 938 çarşamba 
günü saat 14 dedir. 

mesi. 3768 
--~::::::am• 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yık kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle ihale gün ve 
saatında M. M. V. satın alma komis· 
yonunda hazır bulunmalan. (1516) 

: ltemiry_qlları 

3062 

Doldurma ve boıaltma 
münakasası 

Devlet Demiryollan Umumi Jdue
ıinden: Kompirime ~orbahk 

sebze alınacak Ankara deposuna 31-5-939 sonuna 
kadar gelecek takribi 30.000 ton ma• 

M. M. Vekaleti Satın Alma K.o- den kömürünün bopltılması ve ma-
misyonundan : kinelere yükletilmesi ve depo civarı-

1) Beher çiftine tahmin edilen fia- nın temizliği iılerinin ihalesi 23 ha• 
tı yirmi beş kuruş olan (40.000) kırk ziran 938 tarihine müııadif perşembe 
bin çift porsiyon komprime çorbalık günü saat 15 de yapılmak üzere ka• 
sebze pazarlıkla satın alınacaktır. pah zarf usuliyle eksiltmeye konul• 

2) Pazarlığı 23. 6. 938 perşembe gü-
muştur. 

nü saat (11) on birdedir. Muhammen bedeli 7.800 liradır. B• 
3) İlk teminatı 750 liradır. 

işe girmek istiyenler 585 liralık mu• 
4) Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o- vakkat teminatını yatırarak 1-7-931 

larak her gün öğleden sonra M. M. tarih ve 3645 sayılı resmi gazetede 
vekaleti satın almadan alınır. -' 

neşrolunan talimatname hükümleo 
5) Pazarlığa gireceklerin 2490 sa- dahilinde müteahhidlik vesika ve be

yılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
yannameleriyle beraber aynı gün .... 

delerinde gösterilen vesaikle ve te- at 14 e kadar Ankarada ikinci itlet• 
minatiyle birlikte belli gün ve saatın-

me komisyonuna müracaatları lbnll" 
da Milli Müdafaa Vekaleti satın al- dır. Şartname ve mukavele projeleri 
ma komisyonuna gelmeleri. komisyonca parasız olarak verilmek• 
_____ <_19_3_8) ___ , ___ 3_8_28_, tedir. 0 792) 3598 

Karışık odun alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komiıyonundan : 
Birinci işletme ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarı ile muhammen be

deli yazılı odun kapalı zarf usuliyle münkasaya çıkarılmıştır. Eksiltme 
1. 7. 937 tarihine tesadüf eden cuma günü saat 16 da Haydarpap cer bina• 
sı dahilinde birinci işletme eksiltme komisyonunca yapılacaktır. İstekli· 
ler eksiltme §artnamesinde yazılı muvakkat teminat, evrak ve 1. 7. 937 ta• 
rih ve 3645 No. lu resmi gazetede ilan edilmiş olan talimatnamede bildi
rilen vesaik ve teklif mektuplarının eksiltme günü saat 15 e kadar komi ... 
yon reisliğine verilmesi lazımdır. 

İstekliler bu husustaki yeni şartname ve mukavele pprojesini Haydar• 
paşa yol baş müffetişliğinden parasız alabilirler. (3482/ 1853) 3710 

lhale edilecek Muhammen bedeli Muvakkat 
Mikdar Beher tonu teminat Tutarı 

Odunun cinsi Ton L. K. L. K. L. IC. 
Safi meşe veya gürgen ve 
yahud çam ve yahud da 
her üçünün mahlutu 300 

200 

12.50 486.75 6250.00 

Safi meşe 

500 

45 kalem erzak vesaire ahnacak 
Ankara Nümune Haıtahaneıi Bq Tabibliğinden: 

Lira K. 

6175 00 
910 00 

16800 00 
800 00 

6750 00 
8100 00 
1200 00 
3800 00 
700 00 
300 00 

1650 00 

104 00 
120 00 
450 00 

4400 00 
150 00 
60 00 

240 00 
960 00 
750 00 
225 00 
270 00 
300 00 

91 00 
140 00 
250 00 
200 00 
320 00 

2800 00 
350 00 

200 00 
600 00 
262 50 
400 00 
600 00 
250 00 
240 00 
160 00 
550 00 
345 00 
165 00 
750 00 

Mikdarı Muvakkat 
kilo teminat Eksiltme şekli Cinsi 

20 Haziran 1938 Pazartesi 
65000 
6000 

35000 
2000 

45000 
27000 

463 13 Kapalı Birinci nevi ekmek 

2000 aded 
4000 

500 
600 

5000 

68 25 .. Birinci nevi francala 
1260 00 .. Koyun eti 

60 00 ,. Kuzu eti 
506 25 ,, Süt 
607 50 ,. Yoğurt 
90 00 Açık Tavuk ve piliç 

285 00 ,, Sade yağı 
52 25 ,, Birinci nevi tereyağı 
22 50 ,, Zeytinyağı 

123 i5 ,, Sabun 
22 Haziran 1938 Çarşamba 

400 7 80 ,. Domates salçası 
1000 9 00 ., Nohut 
1500 33 75 " Makarna 

22000 330 00 ,, Pirinç 
500 11 25 ,, Şehriye 

400 4 50 ,. Mercimc .. 
2000 18 oo ,, Kuru fasulya 

16000 72 oo ,. Patates 
1500 56 25 ,, Kuru kaysı 
1000 ı 7 00 ,, Kuru Amesgene eriği 
1000 20 25 ,, Çekirdeksiz kuru üzüm 
300 22 SO " Kuru bamya Amasya 
700 7 00 .. Un (Birinci) 

ıo 50 ,, Ni,asta 
18 75 ,. Pirinçunu 
15 oo ., Soda 

500 
1000 
2000 

24 00 ., Kesme ıeker 
210 00 ., Toz teker 

26 25 ,, Yumurta 

1000 
10000 
20000 

24 Haziran 1938 Cuma 
4000 15 ,, Kuru soğan 
4000 45 ,. Taze fasulya 
1500 19 70 ,. Taze bamya 
4000 30 00 ,. Kabak 
4000 45 00 .. Patlıcan 
2500 22 50 

" Taze domates 
3000 18 00 

" 
Prasa 

2000 12 ()(} 
" 

Lahna 
5000 41 25 
3000 26 00 
ısoo 12 38 

15000 aded 56 25 " Limon 

.. Ispanak 
.. Semizotu 

•• Taze bakla 

27 Haziran 1938 Pazartesi 
450 00 2500 litre 33 75 ,. Benzin 

1650 00 30000 123 75 ., Tuz 
30000 00 1200 ton 2250 00 Kapalı Sömikok 
1 - Ankara Numune hastahanesi 938 mali yılı ihtiyacı olan yukarıcl' 

cins ve mikdarı ve tahmin fiyatı ve eksiltme ıekilleriyle muvakkat te.J' 
natları yazılı (45) kalem erzak ve saire 4 haziran 938 den 19 haziran 9~ 
tarihine kadar onbeş gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnameler Ankara Numune hastahanesi baştabibliğinde ve tsW'" 
. bulda Sıhat ve İçtimai Muavenet müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Eksiltme 20, 22, 24, 27 haziran 938 günleri saat (10) da Ankara Ntı 
munc hastahanesinde teıekkül eden komisyonda yapılacaktır. 

(1646) 



19 - 6 - 1938 

1 

Vilôyetler 
Şosa yaptırılacak 

İzmir ili Daimi Encümeninden : 

Eksiltmeye konulan iş: Dikili - Al
tınova yolunun 15+533 - 18+520 ki
lometreleri arasındaki toprak tesvi
yesi sınai imalit ve şose yapısı. 
Açın tutarı: (40362) lira (48) ku

ruş. 

Bu işe aid evrak apğıöa gösteril
miştir: 

A - Kapalı eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri genel şartna
mesi 
D - Fenni ve hususi şartname 
C - Proje, grafik, keşif ve silsilei fiat 
çetveli 

istekliler: Yukarda yazılı evrakı 
İzmir, Ankara, İstanbul Bayındırlık 
direktörlüklerinde görüp inceliyebi
lirler. 

Eksiltmenin yapılacağı yer tarih, 
gün ve saati: 4 temmuz 1938 pazarte
si günü saat 11 de İzmir lli daimi en
cümeninde kapalı zarf uıuliyle yapı
lacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için gere
ken belgeler: Bayındırlık Bakanlığın
dan alınmış 1938 yılına aid müteah
hitlik ve ticaret odası belgeleri. 

Muvakkat teminat: (3272) lira. 
Teklif mektupları 2490 aayılı yasa

nın 31 inci maddesi gereğince tanzim 
olunup yukarda 4 üncü maddede ya
sılı saatten bir saat evvel İzmir İli 
Daimi Encümeni başkanlığına mak -
buz mukabilinde tevdi olunacak. Pos
tada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

(2030-1855) 3712 

Okul binası yaplmlacak 
Van Nafia Müdürlüğünden: 

1 - Vanda yapılacak be§ ıınıfhk 
okula aid 49719 liralık keşif bedelin
den 15500 liralık kıımı münakasaya 
konmuştur. Mevcut malzeme fiat tah
lili üzerinden müteahhidin istihka
kından tenzil edilecektir. 

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

A • Eksiltme şartnamesi 
B • Mukavele projesi 
C - Bayındırlık genel ve yapı it

leri prtnameai 
D - Inpata aid fenni ve hususi 

p.rtname 
E - Metraj, keşif hulasası, silsilci 

fiat cetvelleri. 
İsteyenler bu şartnameyi ve evra

ln tlcreals olahdı: Nafıa MUdUrlUtun· 
de görebilirler. 

3 - Eksiltme 7-6-938 tarihinden i
tibaren on beş gün müddetle 23-6-938 
perşembe günü saat on altıda vilayet 
makamında teşekkül edecek komis
yon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Münakasa kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1162 lira 50 kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi, bundan bat
ka Nafıa Vekiletinden alınmış fenni 
ehliyet vesikaları ibrazı şarttır. 

6 - Teklif mektupları yukarda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar hususi muhasebe 
hesabına Ziraat Bankasına yatırılan 
1162 lira 50 kuruşluk muvakkat temi
nat makbuzunu vilayet makamına ek
siltme komisyom riyasetine verecek-
lerdir. 

7 _ Posta ile gönderilecek mektup-
ların nihayet 3 üncU maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zar
fın mühür mumu ile iyice kapanmış 
olması lazımdır. Postada olacak ge
cikmeler kabul edilmez. (1747) 3558 

İlk okul binası yaptırılacak 
Airı V ali1iiinden : 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Ağrı 
viliyeti merkezinde yapılacak beş 
dershaneli ilk okul binası. 

2 - Bu itin keşif bedeli 44512 kırk 
dört bin be§ yüz on iki lira 28 kuruş -

tur. k 
3 - Bu işe aid §artname ve evra 

JUnlardır. 
A - Bayındırlık işleri genel şartna 

nesi, 
B - Fenni şartname , 
C - Hususi şartname, 
D - Hülasai kefif, mukavelename 

ırojesi, . 
İstekliler bu şartname ve evrakı vı

iyct encümen kaleminde görebilir
ler. 

4 - Eksiltme 1. 7. 938 de cuma günü 
saat 15 te Ağrıda hükümet binası için
de vilayet encümeni odasında yapıla
cak. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usulile ya 
pılacaktır. 

6 - Eksiltmeye ıirebilmek için 
3338 üç bin üç yüz otuz sekiz lira 42 
kurut muvakkat teminat verilmesi, 
bundan başka aşağıdaki evrakları ib
raz etmesi lazımdır. 

A- Nafıa Vekiletinden alınmış 
938 senesi için muteber yirmi bin lira· 
hk müteahhid ehliyet varakası. 

B - 938 yılına aid ticaret odalı ve -
ıikası. 

7 - İıbu inıaatın 20 bin liralık kıa-

mı 938 yılı büdcesinden ve yirmi dört 
bin beş yüz on iki lira 28 kuruşluk 
kısmı da 939 yılı büdcesinden verile • 
cek tahsisatla iki seneye sari mukave
le ile yaptırılacaktır. Bu inşaat 938 
yılı cyHU sonunda bitecektir. 

8 - Teklif mektupları yukarda 
dördüncü maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar encümen riyasetine 
makbuz mukabilinde verilecek. Posta 
ile verilen mektupların nihayet dör
düncü maddede yazılı saate kadar gel
miş olması ve dış zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılmış olması lazımdır. 
Postada vuku bulacak gecikmeler ka-
bul edilmez. (1708) 3427 

Yol tamir ettirilecek 
Balıkesir Vilayeti Daimi Encüme. 

ninden: 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Balı
kesir - Edremit yolunun 86+700 • 
94+400 üncü kilometreleri arasında
ki kısmın tamiratı esasiycsi olup 27 
haziran 938 tarihine rastlayan pazar
tesi günü saat 10 da ihalesi yapılmak 
üzere 15 gün müddetle ve kapalı zarf
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu tamiratın keşif bedeli 25534 
lira 38 kuruş ve muvakkat teminatı 
1915 lira 18 kurustur. 

3 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Keşif hulasa, fiat bordro~u. 

metraj cetvelleri ve malzeme grafik
leri 

B - Hususi ve fenni §artnamclcrle 
eksiltme ~rtnamesi 

C - Mukavelename örneği 
İsteyenler bu evrakı her gün vill

yet daimi encümen kaleminde veya 
Nafıa dairesinde görebilirler. 

4 - İhale birinci maddede yazılı 
gün ve saatte Balıkesir hükümet dai
resinde villlvet daimt encümeni tara
fından yapılacaktır. 

5 - lsteklilerin Nafıa VckSlctin
dcn 938 yılı için alınmış ve bu ite gir
meye salihiyct veren müteahhitlik 
vesikasını ve muvakkat teminatını 
mal sandığına yatırdığına dair mak· 
buz veya pyanı kabul banka mektup
larını 2490 No. lı kanunun 32 inci 
maddesi ahkamına tevfikan zarfhya
rak ihale saatinden bir saat evvel vi
layet daimi encümeni reiıliğine mak
buz mukabilinde vcrmeıi lizımdır. 

6 - Postada vaki gecikmeler ka-
bul edilmez. (3384-1782) 3590 

2 makinist ahnacak 
Kayseri V alilijinden : 
Kayseri nafıa dairesinde 100 lira ay

lık ücretle daimi bir baş makinistlik i
le 70 lira ücretli daimI bir makinistlik 
mUnhaldir. 

Talihlerin evrakı ile temmuz bida
yetine kadar Kayıcri nafıa müdürlü-
ğüne müracaatlacı. (1879) 3740 

Ekmek ahnacak 
Amasya C. Müt5dei Umumiliğinden : 
1 - Amasya Ceza evinin mali yılı 

ı haziran 1938 gününden 31 mayıs 
939 günü sonuna kadar heberi dört 
yüz seksen gramdan ve çifti dokuz 
yüz altmış gram itibariyle bir senelik 
yüz yirmi iki bin altı yüz kırk kilo 
Amasya belediyesinin kabul ettiği 
ikinci nevi buğday ekmeği bugünkü 
belediye rayicine göre on bin dört 
yüz yirmi dört lira kırk santim mu
hammen bedel ile 1-6-938 gününden 
itibaren yirmi yedi gün müddet· 
le ve kapalı zarf uıuliyle ekıiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İsteklilerin muhammen bedeli
nin yüzde yedi buçuk olan yedi yüz 
seksen bir lira seksen kuru§ nisbctin
de para veya tahvilat veya banka mek 
tuplarını mahsuı kanundaki aarahati 
vcçhile teklifnameye ckliyerek ihale 
günü olan 27-6-938 pazartesi günü sa
at on dörde kadar Amasya C. Müd
deiumumiliğinde toplanan komisyo
na verilmeleri, Ulzımdır. 

3 - İhale günü müddeiumumilik 
dairesinde toplanan komisyona saat 
on dörtten sonra verilecek teklif ile 
teminat mektupları kabul edilmiye
cektir. 

4 - Bu ihale 27-6-938 pazartesi gil
nU saat on betde Amaaya C. M. U. 
lik dairesinde toplanan komisyonun 
huzurunda yapılacaktır. 

5 - Fazla izahat almak isteyenler 
Amasya C. Müddeiumuliğine veya o 
yer Ceza evi Direktörlüğüne ihaleden 
evvel müracaatları ilan olunur. 

(1781) 3589 

İlk okul binası yaphrda<ak 
Muğla ili, Denizova Kamunu, Yer

keıik köyü Muhtarbğmdan : 

ı _ 8.5.938 pazar günü kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konan ycrkcaik 
köyünde yaptırılacak on bir bin dört 
yüz doksan bir lira yetmiş d?kuz ku
ruş keşif bedelli ilk okul bınaaı ek
siltmesine istekli çıkmadığın.dan buna 
aid müddet 26.6.938 pazar günü saat 
on bette ihale edilmek üzere uzatıl
mıştır. 

2 - Eksiltme 26.6.938 pazar gunu 
saat on beşte Ycrk~ikte ihtiyar he
yeti taarfından köy odasında yapıla-

caktrr.ı 
3 - İsteklilerin eksiltmeye gire

bilmek için teminatı muvakkatc v~I· 

ULUS 

mcai ve bu gibi İfleri yapabilecekleri
ne dair ehliyet ve müteahhidlik vesi
kası göstermesi ve ticaret odasına ka
yıdlı olması ll.znndır. 

4 - Kefif, proje ve prtnameleri 
köy odasından temin edilebilir. 

(3240/1685) 3406 

Göpnen eılerl yıpt1rllak 
İzmir lekb Müdürlüfünclen ı 

1-Beheri 565 lira 40 kuruı muham
men kefif bedelle Bergamanın Kınık 
nahiyesi merkezinde 20 ve Menemen 
kazaaı merkezinde 14 tehir tip eöçmen 
eviyle beheri 542 lira 26 kurut muham
men ketifli Dikili merkezinde 31, Çan
darlıda 118, Çcf1!1cnin Uzunkuyu na
hiye merkezinde 21, Alaçatı nahiye 
merkezinde 10, Torbalı Yen köyünde 
60, Kcmalpap kazasının yukarı Kızıl
ca köyünde 10, Kupdaıı kazaıının Da
vutlar köyünde 29 köy tipi klrgir ev
lerin inıaatı keruteleri iıkindan ve
rilmek ve diğer bilQmum malzeme ile 
itçiliği müteahhide aid olmak üzere 
her kıum ayn, ayrı kapalı zarf uıuliy
lc münakasaya çıkarılmııtır. 

2 - Kınık, Menemen, Dikili, ve 
Çandarlıdaki evlerin ihalesi 29.6.938 
günü, Uzukuyu, Alaçatı, ve Davutlar 
köyündekilerin 30.6.938 günü, Torba
lı, Yeniköyü ile Kemalpaşa kazasının 
Yukarı kızılca köyündeki evlerin iha
lesi 1.7.938 günü saat ~nda İzmir iskln 
müdürlüğü dairesinde müteşekkil ko
misyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye gi:'ebfünck için her 
mevkiye aid evlerin mecmuu keşif be
dellerinin yüzde yedi buçuktan tutarı 
olan muvakkat teminatın yatırıldığına 
dair vesaik, e.tsiltmeden bir saat evci 
makbuz mukabilinde komisyon reisli
ğine tevdi edilmiş olmalıdır. 

4 - Bu işler'! dair plin, ke§if, ,.rt
name ve ü:r ev!':ık İzmir iskan daire
sinde her gün görülcbiliı. 

S - p.,,tctda vuku bulabilecek her 
hangi bir gecıkmcdcn dolayı vaki iti
razat kabul e':lilmez. 

6 - isteklilerin yukarıda her mev·' 
kideki inşaat için ayrı ayrı göatcril
mi' olan gün ve saatlerde İzmir iskan 
müdürlüğü dairesine müracaat eyle-
meleri. (2032/1854) 3711 . 

Nakliyat münakasası 
Kocaeli .inhisarlar Bat Müdiirlü

fünden : 
1 - Ebiltmeye konulan it: Düzce, 

GUndoidu, Uıkübü, Hendek, Adapa
ııar bakım evlerinde mevcud tahminen 
2.300.000 kilo mikdarında 937 ürünü 
yaprak tütünün mahallerinden İstan
bul depolarına nakli olup nakliye üc • 
reti muhammen bedeli 20.000 liradır. 

2 - Bu yoldaki ekıiltme ,artname
aini i•teklilcr, lam.it. latanbul Ankara. 
Adapazar, Hendek, Düzce, Bolu inhi
sarlar idarelerine müracaatla görebi-
lirler. . 

3 - Eksoltme müddeti 8.6.938 gü
nünden 23.6.938 pcrtembe günü saat 
11 re kadar 15 gündür. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile
dir. 

5 - Muvakkat teminat akçası mik
darı 1500 lira veya o mikdar itibarı 

hükümctçe musaddak milli bankalar 
teminat mektublarıdır. 

6 - Talihlerin ticari durumlarını 

bildirir tecim odalarından musaddak 
bir vesikayı İzmit batmüdüriyetinde 
müteşekkil eksiltme komisyonuna te
minat makbuzu ile birlikte gösterme· 
si §arttır. 

7 - Teklif mektubları 23.6.938 gü
nüne rastlayan perşembe günü saat 11 
re kadar İzmittc mütetckkil komiı-
yonca kabul edilir. (1822) 3675 

Gümrük karakolları 

yaptırılacak 
Gaziantep Nafia Müdürlüiünclen: 

51039 lira 15 kurut bedeli keıifli 
tahta köprü, Mclikanlı ve Alaıöz bani· 
si gümrük karakollannın intaatı kapalı 
zarf uıuliyle eksiltmeye çıkanlmıt ise 
de talip zuhur etmediğinden 2490 sayı• 
1ı kanunun kırkıncı maddeli mucibin • 
ce ve evvelki şartlar dairesinde bir ay 
müddetle pazarlığa konmu§tur. • 

Muvakkat teminat 3812 liradır. İhı
leıi 6.7.938 tarihine rastlayan çar§Bm· 
ha gilnU saat 16 da G. Antep Nafia Mil· 
dürlüğilndc toplanacak ekıiltme komis
yonu tarafından yapılacaktır. Fazla iza
hat almak iıtiycnlerin G. Antep Nafia 
müdiirlüğüne müracaatları ilan olunur. 

(1946) 3834 

Muhtelif 
maddeler 

yanıcı 

ah nacak 

Süt ve yoğurt ıhnacak 
lat:anbul Belediye&İnden : 

Muhammen bedeli 
214.400 litre pa9törbe aüt 14 75 

2.475 Kilo yofurıt 17 50 
~lcdiıye butahanelcriyle milcnc • 

ıclerine Hizmu olan ve yukarıda cins 
ve milrdarları yazılı ıüt ve yoğurt k:ı
palı zarfla eksiltmeye konulmuttur. 
Eksiltme 30.6,938 perıembe günü aaat 
15 de daimt encümende yapılacaktır. 
ŞartnamHi levazım müdürlüğünde 
görülebilir. istekliler 2490 No.lı ka
nunda yuılı veıika ve 2404 lira .28 ku
ruttuk ilk teminat makbuz veya mek
tubiylc beraber teklif •mektublarmı 
havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı 
günde saat 14 de kadar daimi encüme
ne vermelidirler. Bu saatten eonra ve
rilecek zarflar kabul olunmaz. 

(3607 /1916) 3821 

' 

Kazalar 
Elektrik tesisatı 

Keskin Belediye Riyasetinden : 
Keskin kaza11nın (22639) liralık ke

şif bedelli elektrik tesisatı 45 gün müd
detle ve kapalı zarf usuliylc ilin edil
mit ise de talip zuhur etmediğinden iş
bu milddet kapalı zarf usuli ile bir ay 
daha temdit edilmiştir. İhale 11 tem
muz _ 938 pazartesi günü saat 15 de 

·Keskin belediye encümeninde yapıla -
caktır. Talipler itbu tesiµtın heyeti u
mumiyesine birden talip olacakları gi -
bi 2997 liralık santral binasına ve 1200 
liralık 200 adet ağaç direğe, 6500 lira
lık 60 normal beygir takatında kon -
danseli buhar makinasına ve 11942 li
ralık elektrik ıebeke tesisatına ayn, ay
rı talip olabilirler. 

Proje ve prtnameler Keskin bele
diyesinden istenir ve alınabilir. Talip • 
terin eksiltme kanunu mucibince icap 
eden vesaiki hamilen 11-7-938 pazarte
si günü saat 15 den evvel Keskin bele -
diye encümenine müracaatları tekrar i-
lin olunur. (1941) 3830 

Belediye binası yapllnlacak 
l>ört7ol Belediyainden ı 

l - Şartname ve projesi mucibin
ce dörtyolda yaptırılacak belediye bi
nuı inpatı açık eksiltmeye konul
muıtur. 

2 - (Ke if bedeli) 6819.64 kurU§· 
tur. ilk teminat (511) lira 42 kuruş
tur. 

S - Ebiltme 20 6 938 pazartesi 
... t 15 de belediye encümeninde ya
pılacaktır. 

4 - Şartname ve projeyi görmek 
iıteyenler paraıız olarak belediye mu 
huebclinde görebilirler. 

5 - Taliplerin kanunda yazılı ve· 
uiklerile birlikte mUracaatları. 

3603 

İlôç ahnacak 
Kızılcahamam Kaymakamlığm

dan ı 
Ku:ılcahamam kazası köy bürosu 

namına mubayaa edilecek ilaç bedeli 
10. 6. 938 tarihinde açık eksiltmeye 
konulmupa da talihlerin tamamen 
haberdar oldukları anlatılamadığın -
dan 22. 6. 938 çarf8!Dba günü saat 16 
da ihalesi yapılmak üzere isteklilerin 
Kızılcahamam kaymakamlığına müra-
caat etmeleri ilin olunur. 3728 

Zayi 
Bala Kaymakamlığından : 

Bali kazaıının Beynam köyünün 
muhtarlık mUhUrünü zayi ettim. Ye
nisini hikkettirecelim. Bu meyanda 
muhtar Halil lbrahim Albakır ve aza 
Şükrü, Muıtafa Azize aid zati mü
hürler de zayi olınuttur. Bugünden 
itibaren zayi mühürlerin hükmü ol-
mıyacağı ilan olunur. (1942) 3881 

Beynam köyü muhtarı 
Halil İbrahim Albakır 

Kaza merkezinin hali 
hazır haritası ahnacak 

Dursunbey Belediyesinden : 

1 - 7. 7. 938 tarihine rastlayan per
ıembc günü saat 16 da Dursunbey be
lediyesinde ihalesi yapılmak üzere 
tahminen 30 hektar meıkfin, 60 hektar 
eayri meskfindan ibaret olan Dursun -
bey kaza merkezinin 1/1000 - 1/500-
1/2000 mikyasında haritasının alınma
ıı 20 eün müddetle açık arttrmaya ko-

Adana Pamuk üretme Çiftliii nulmuftur. 
Müdürlütünden : 2 - Meskun ksmm beher hektarı 25 

Kapalı zarf usulile eksiltmeye ko- meakWı olmıyan kısmın hektarı ıs Ji. 
nulan mUcaaeaemiz ıubat 939 gayesi - radr. 
ne kadar olan 16217) lira bedeli mu- 3 - Muhammen bedeli 1650 lira mu-
hammcnli yanıcı maddeler ihtiyacı vakkat teminat 123 lira 75 kuru§tur. 
için ihale giln&ıde prtnameyc uygun 4 - Buna aid prtname ve diğer cv
teklifler yapılmadığından 27. 6. 938 rak Dursunbey belediyesinde görülc
tarihine mllaadif puartesi günü saat bilir. 
(15) te eksiltme ıuretile mczkQr ya· 5 - Eksiltmeye girmek isti yenlerin 
nıcı maddeler ıartnamcye tevfikan bu iti yapabileceldcrinc dair Nafıa 
tekrar eksiltmeye konulacağından ta- Vekaletinden alınmıf ehliyetname ve 
liblerin ihale saatinden bir saat eveti- diğer belge ve üçüncü maddede yazılı 
ne kadar teklif mektublarile birlikte muvakkat tcminatile birlikte Dursun
pamuk üretme çiftliii müdürlUğüne bey belediyeaine müracaatları ilan olu-
miiracptları ilin o)ıuıı.ır. {1944) 3833 AW'. {1940). 3829 

-11-

Toptan sahlan yaş 
meyve ve 

sebzeler hakkında 
Belediye reisliğinden : 

1 - Y &f meyve ve Y&f sebze toptan satıtlarında kabzı
malların satacakları malın darasını dütmeleri Belediye 
tenıbihleri aruma almmııbr. 

2 - Toptan Mtıtlarda dara dütmeyenler cezalandırıla-
caktır. ( 1943) 3832 

KÜÇÜK 
Satdık : 

Acele a.ablık ev - Y cniıehirdc Dev
let Şfiraaı yanında Elgiln S. No. S. 
2 kat 7 oda konforlu 745 M. bahçeli. 
Tl: 2406 Neşet Şeren. 3418 

Satılık Apartman - Maltepe ufal. 
tında 856. M. araa il.zerinde bahçeli 4 
kat 2 daireli bahçesinde aynca iki oda 
konforu tam grajlı Tl: 2406 Neşet 

3579 

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

Devren satılık - Ani mazeret dola
yısiy le abonesi ile ve teferruatı ile dev
redilecek aş evi. Tediyatta her türlü 
kolaylık. Cebeci aşevi. Ti: 3199 3689 

Satılık kalorifer - Az kullanılmış 3 
kazan radiyatör ve borulan ile satılık -
tır. Telefon. No. 2988 3713 

Maktuan 1800 liraya - Ulucanlar
da Kaylan sokağında 8 No. lu ev satı • 
lıktır. Gezmek için Ulucanlarda 72 No . 
lu dükkanda sebzeci Ahmede, almak 
için Tl. 3366 ya müracaat. 3748 

Sablık Kaptı Ka.çb - Motörü aağlam 
Fort markalı kaptı kaçtı.Görmek ve 
görüşmek için tel: 1257 de Tahir Erl,e 
müracaat. 3770 

İLANLAR 

Küçük ilôn şartlar1 
Dört nurhk küçük illıılardan : 
Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa içıo 50 Kuruı 
Uç defa için 70 Kuruı 
Dort defa için 80 Kuruı 

Devamlı küçük illnlarm her defası için 
10 lcuru15 alınır. Mcıell 10 defa neşredi
lecek bir ilin için 140 kuruş alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak iizere, her satır, ke-

llime aralarındaki boıluklar müstesna 
SO harf itibar edilmiıtir. Bir küçük iliıı 
120 harften ibaret olmalıdır .. 
Dôrt uurdan fazla her satır için aynca 
10 kuru& alınır. 

Kiralık: 

Kiralık - Kavaklıdere civarında gü
ven evleri otobüs durağına yakın elek
trik ve terkosu olan geniş hol üzerinde 
3 oda ve sair müştemilatı havi bağlı ev 
kiralıktır. Dahiliye Vekaleti mutemedi 
Ahmet Hamdi'ye ve yahut 1230 te-
lefona müracaat. 3630 

Kiralık - Bahçe içinde müstakil bir 
evin üst katı devren kiralıktır. 4 oda, 
2 ufak oda, su, elektrik, hava gazı. Ye
nitehir Erdoğan sokak No. 8Q 8/31 
müracaat. 3688 

Kirabk oda- Ipklar Necatibey ma
hallesi Gibeller sokak 1 O cı yıl apartı • 
man 2. ci kata müracaat. 3739 

Acele aatılık ev - Y cnişehirde 5 o- Kiralık - Ankarada AnafartalaJ; 
dalı ehven fiyatla verilecektir. Tl. 2487 caddesinde birinci noter dairesi üzerin
Vahdi Doğruer. 3796 deki sekiz odalı apartıman kiralıktır. 

Sablık ana_ İstasyon arkaamda Telefon 1152 numaraya müracaat. 
imarca paraeUenmif kiiçilk çapta ana - 3745 
lar TL 2487 Vahdi Doğruer. 3795 Kiralık - Atatürk bulvannda beı <>-

Satılık - Ankaranın her tarafında dah apartıman mobilyalı veya mobilya
irat getirir beton kirgir ahpp ev ve aız 3 aylık veya senelik. Telefon: 3648 
apartımanlar, lriiçük ~pta arsalar Tl. 37.50 
2487 Vahdi Doğruer. 3794 

Acele aatılık bahçeli evler koopera
tif hissesi - Mahiye 52 lira taksitli bir 
ev hissesi Tl. 2487 Vahdi Doğrucr. 

3797 

Aranıyor: 

Möbleli oda aranıyor - Y eniıehir
dc aile nezdinde pansiyon veya müıta
kil konforlu oda aranıyor. Çankırı Cad 
Tan oteli 10 No. ya mektupla müracaat. 

3731 
Otomobil alınacak - Az ve temiz 

kullanılmış ıpor veya tek kapılı, kapalı 
küçük hususi bir otomobil alınacaktır. 
Ulus'ta otomobil rumuzuna tafsilatlı 
mektupla müracaat. 3838 

lş arayanlar: 

Mürebbiye - Tecrübeli bir alman 
mürebbiye aile nezdinde it arıyor. Re
ferans verebilir Ulus'da mürebbiye rii
muzuna müracaat. 3751 

Diplomalı bir alman bemtire - Ev
lerde hastalara bakar, kolay usulle al -
manca dersler verir Ulus'ta A. D. ru -
muzuna müracat. 3791 

Tercüme • Almancadan tUrkçeye ve 
türkçeden almancaya her türlü, bilhaa
sa teknik tercümeler yapılır. Poıta ku-
tusu 2090 3798 

Kiralık - Kızılay bahçesine 2 daki
ka Demirtepc Urunç S. No: 9. S oda 
konforlu Ap. 60 lira. Yalnız 2 ay için 
eıyalı C§yasız 45 lira. 3764 

Kiralık Bağ - Çankayada Mekteb 
arkaaında asfalt üzerinde dört odalı ve 
akar sulu mamlır ve meyvalı bağ kira
lıktır. Görmek istiycnler alt katta otu
ranlara ve pazarlık için adliye sarayı 
civarında Halıcı Ekme le müracaatları. 

3767 

Kiralık oda - Elektrik, banyo, hava 
gazı. Meçhul Asker sokağı Ağaoğlu 
apartımanı kapı numarası 8, ikinci ka-
ta müracaat. 3823 

iş verenler : 

Muhasebeden anlar, Almanca bilir 
bir Bayan Kasyere, ve satıcılık yapacak 
bir erkek memur aranıyor. Anafartalar 
cad. Haraççı Kardeşler Mobilye Tica-
ret Evi. 3779 

Kadm terzi yanında çalııacak bir 
bayan kalfaya ihtiyaç vardır. Yenişe
hir Lozan meydanı Düzenli sokak 20 
No. ya müracaat. 3780 

Kunlar: 

Daktilo Kurau - 48 inci devresine 
temmuz 938 ilk haftasında baılıyor. 2 
ayda diploma verilir. Yeni hal arkası 
Yenihamam apartmanı Tel: 3714 3601 

Konya vilôyeti 
Keşifleri yaphrılacak muhtelif sular 

1 - Konya vilayeti dahilinde Ereğli kazasında 50 kim. 
uzunluğunda A 1 a n a r k 

2 - Karaman kazasında 30 kim. uzunluğunda l b r a 1 e 
deresi. 

3 - Aktehir kazasında 30 kim. uzunluğunda Eğri göl -
K o ç a t ıulan .• 

4 - Konyada M e r a m dereıi yataklarının 11lahı ile 
muntazam kanallar dahilrnde alınabilmesi için keıifleri 
yaptmlacaktır. 

Bu itleri yapabilecek ıerbeıt mühendislerin daha mu
fassal malGmat almak üzere Konya valiliğine 
etmeleri. 
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Grip 
nezle 

b şağrısı 
kırıklık 

di kat 
ediniz 

Bu ilk tehlike alômetini görür görmez derhal 

Almak lazımdır. 

NEVROZIN soğuk alğmlığının fena akibetler doğurmasına 
mani olmakla beraber bütün istirabları da dindirir. 

lcabmda günde 3 kaşe alınabilir. İsmine dikkat 
taklitlerinden sakınınız. 3481 

PARFOMLER 

EN SON 

ŞAİRİNİN 

ICA Dl 

$arkın gizli ve selıltar cazibesi, 
Pansin şıklığı ve inceliğı; 

Baharın hiitlin tazeliğ"i ...• 

t e sizin lç"in, COTV'nin t-ıazırladı~ı en 

son carfömü •• A SU M A .. 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

MERAKLI BİR ANKET 

Gılzelliği kadar şıklıiila da maruf 
bir bayan yazıyor: 

uGOzelliğimi cildimin tazeliiine borçlu· 
yum. cildimin tazeliği ise JOLI FAM krem 

terine. Hakikaten bir çok kremler kullan~·~· 
fakat hiç birisinde JOLI FAM kre.n:ıı~rının 

~üzelleştirici. gençle.ştırıcı hassaları 
bulamadım. ''GecEılerı yatarken ~OLI FAM'ın hafifce 
yağlı cinsini ve gunduz tuval~tı!f'd• yatsız cinsini 
kullandım. Birinci haftada c!ldımde hayrete taY•n 
bir değişiklik gordum· lkıncı ve üçüncü haftaların 
sonunda hakikaten· .taze ve cazıbell bir cilde ve 
parlak bir guzelliğe kavuşmuş~um. 

Bu sebeple JOLI FAM kremlerı tualet masamdan 
eksik etmem ve onları bütün Bayan hem,irelerim 

tavsiye ederım." Bayan M. e. 
'9t~---

Adana Milli Mensucat Fabrikası 
Ltd. Sosyetesinden: 

Fabrikamız mamulatı kaput bezlerinin fiatları. 
Genişlik Top kuruş 

Aslanlı Tip 2. 75 cm. 36 metre 725 
,. n 2. 90 " 36 " 839 

Şapkalı ,, 4. 90 " 36 " 725 
.. " 6. 90 .. 36 " 766 

1 - Yukardaki fiatlar fabrikamız teslimi bedeli petin tediyelidir. 
2 - Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlara 

% 2 zam yapılır. 3 - Tip 2 bezin balyası (20) top tip 4 ve 6 bezin 
! balyası (25) toptur. 4 - Kabul edilen sipari§ler sırası ile gönderi-

l lir. 5 - Sipariş kabulü ve sevki fabrikamızın 1 mayıs 1938 tarihli 
tamimine müstenittir. 2566 
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K A N, K U V V E T İ S T E H A 

Doktorların büyük kıymet verip beğendikleri bir şurubdur. Kansızlık, 
iştahsızlık, kuvvetsizlik, bilhassa nevrasteni, ademi iktidar, mide ve barsak 
tembelliğinden doğan hazımsızlık ve kabızlarda en birinci devadır. 

Tifo, Grip, Zatürrie, Sıtma nekahatlerinde şayanı hayret tesir gösterir. 
Vücuda dinçlik, cilde pembelik, saçlara, gözlere parlaklık veren bu KUV-
VET tLACI her eczanede bulunur. 3839 

.:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 il!:. -- -- -- Kurumu - Türk Hava -
----- -- -- BÜYÜK PİYANGOSU ---
------- ---- 3 üncü keşide 11 Temmuz 1938 dedir. -- ------ -- 50.000 liradır - Büyük ikramiye ---
------- Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- ----§ terle (10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır ... ------§ Şimdiye kadar binlerce kitiyi zengin eden bu piyango-

- ya iıtirak etmek suretile siz de taliinizi deneyiniz... _ 

---
- -
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

c;olıınıo hdretı111iı oıolıyor1 
elİftlııden hıçlıif tellliı İf çdtmtyo< vtt 

her)ey b<ıde hokiıhlı. oOn dOO<ıru)'Of' 

lıt• burada 

YALI DOL imdodımıza yetiılrf 
Onu bor •- lecrOIM edinıı. K...doniıde )'9flİ 
~ çoloınıo ıevklftln uyond-0"" 96<9'. .. ...,.• 

YAllOOt donılo. ıobı.ı ve hap 
hohnde her •<ı-de bv!unur. 
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-. . . . . . . 

-• . 
Beri n'de 

. 

HOTEL TEMPO 
Kurfürstendamm'm 

En modem oteli 
Adres: Kurfürstendamm 59/60 

Telefon : 32 39 11 

Sahibi: Türk vatandaşı 

Cemil Mum 
Oda kiraıa11 

13 oda tek yataklı 2,40 Mark 

4 H .. " 
3,40 .. 

2 " " " 
3,90 " 

11 " " " . 4,40 " 
11 .. çift .. 5,90 

" 
6 " .. .. 6,90 

" 
1 " .. .. 8,-

" 
Odaların laepıinde akar .acak. 
ve .aiulı m ve telefon vardır.: 
Bazılarında hususi banyo var-= 
dır. 

Kahvaltı: 1,10 Mark 
Türk vatandaşlara lisan hu-. 

susunda azami kolaylık. Misa-E 
lir/erden daha önce gelen: 
mektub ve saire memnuniyet-:. 

• le muhafaza edilir. E - . 
"'······································ıl"' 

YENİ 
BU GON BU GECE 

19-&-1938 

Pire, t.ahtakw...., linek, simsinek ve büti!in brı ı e..-

y 
BUTl)N liASARATI 

OLDIJRlJR ~ 
./-/ı4 ..J .4N lJCPOSl..I 

Adi gazı boyalı su ile karııtırarak yalancı ecnebi ve mar
kalı kutulara dolduruyorlar. Ve fıçılarda ve tenekelerde 

açrktan Fayda yerine satıyorlar 

FAYDA ismine ve markasına dikkat 
Aldanmayınız. Faydada gaz yoktur. 1/8 litre 20 - 1/4 
30 - 1/2 45-1 litre 70-5 litre 300 kurut Toptancılara tenzilat. 

3482 

~ 

T. C,. Z İ R AA T B A N KAS 1 

Para biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plina göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded l.000 Uralık 4.000 Lira 
4 
4 

40 
100 
120 

" .. 
" .. .. 

500 
250 
100 

50 

40 

.. 2.000 .. .. 1.000 .. .. 4.000 .. 
" 5.000 .. 
" 4.800 .. 

160 .. 20 .. 3.200 .. 

DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 li
raJan Gfaiı dÜfmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o20 
/azla.siyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a, ı Eylül, ı Birincikinun, 1 Mart n 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Saç bakımı, güzelliğin en bil'.iQci tartıdır 

PETROL NİZAM 
Kepekleri ve aaç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilSçdır. 

3361 

SİNEMALAR HALK 
........... BU GECE 

NAZAR BONCUCU - - Victor Mc Laglen Binni Barncs J ean - -- -
U L U S - 19. uncu :rıl. - No.: 6065 

imtiyaz Sahibi 

Nurettin Kimil SUNER 

Umu.mi Neıriyatı idare Eden 

Yazı İtleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Baaımevi : ANKARA 

Bq Rollerde 
Shirley Temple - Victor Mc. Llıclen 

Rudyard Kiplins'in e9erinden 
nakledilen bu film binlerce figüran 
refakatinde tamamen Hindistan' da 

çevrilmittir 
Matineler : 11 • 1 - 2,45 - 4,45 - 6,45 

Gece 21 de 
Saat 11 de: Tenzilatlı Matine 

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -.,11111r 

Dixson, William Hall'in 
teınsil ettikleri 
DEMİR ADAM 

Atk ve heyecan filmi 
Seanılar: 11 - 1 • 2,30 - 4,30 - 6,30 

Gece 21 de -1 
Gündii% seanslarında: "' IO -MEŞ'UM GEMl 


