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Fenerbah~eliler Be§İkta(ı J - 1 ~ 
Mrelc lstanbul §ildinin finalini h
unmı§lardır. Bu husustaki talsilitı 

yedinci sayfamızda bulacaksınız. Ge
ne, dün Karadeniz havuzunda yapılan 
su sporları müsabakalarına aid taf
silat da sekizinci sayfamızdadır. 

Komisyon Hatay'ı terk ediyor 
Cenevreciler gittikten sonra 

Se(im isleri, bir Türk -Fransız 
komisyonu laralından yapllacak 

Kurmay 
B. Bone, 

görüşmeleri devam ediyor 
Büyük Elçimizle konuştu 

Antakya merkez intihab na
hiyelerind en birinde •eçim 
içın kayıd muamelen yapı
lırken, ıimdi vazifen niha
yet bulan Milletler Cemiye
ti komi•yonu azôaından bi
rin, tescil cüzdanını mua
mele.ini yaptırana veriyor. 

• • 
/kincı 
tasfiye · 

F.R.ATAY 

Antakya, 25 a.a. - Anadolu Ajammın huauıi muhabiri bildi
riyor: 

Milletler Cemiyeti ıeçim komiıyonunun Cenevre'ye hareket et
mek üzere olduğu ve ıeyabat hazırlığını bitirdiği öğrenilmiştir. 
Bu komiıyon gittikten sonra ıeçim Türkiye ve F ranaa hükümetle
rince tetkil edilecek bir komiıyon taraf mdan yapılacaktır. Fakat 
kayıd muamelelerine Milletler Cemiyeti komisyonunun bı?'ktığı 
yerden mi devam edileceği yoksa yeni battan mı batlanacagı hak-
kında biç bir malumat mevcud değildir. . 

Diğer taraftan kurmay müzakereleri devam etmektedır. 
Tahri~iler yakalanıyor 

Antakya, 25 a.a. - Anadolu Ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Dörtayak mahallesinde tahriklerin 
devam etmesi ve iki gün evel gene 
bir jandarmanın yaralanması üzerine 
bu gece bu mahallede hükürnet tara
fından tiddetli takibler ve araştırma 
yapılmıt ve mevkuf bulunan Zeki 
Arzusi'nin kardeti Naaip Arzusi de 
dahil oldufu halde 4 tahrikçi tevkif 
edilmit ve aranan diğer dört talebe 
bulunamamıttır. Hükürnet sokaklara 
11aker ikame etmif, mahalleyi sarmış 
·ıe ahaliye hitaben duvarlara bu dört 
\ethiıciri ~ ,,.nmı...ı- ~ -
gızlfyenlenn §tddetle cezalandınlac:a-
ğını bildiren kağıdlar yapıttınnıştır. 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Spor kanunu projesi 
üzerinde tetkikler bitti 

Belediyeler büdçelerinde yüzde dört, 
Hususi idareler yüzde' iki ayıracaklar 

Beden terbiyesi ve spor tetkilatı kanunu projesi üzerinde tetkikler 
yapan Muhtelit Encümen tetkiklerini bitirmittir. Dünkü görütmelerde 
Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri~iz B. Şükrü Kaya da hazır bu
lunmut ve layihanın bazı esaslı maddeleri üzerinde izahat vermiştir. 
Proje, bugünkü ruznameye girecektir. 

........................... 
İlkbahar at yanı
larının ıonuncu&u 
dun yapıldı. Yarıı 
ıahası ıimdiye ka
d a r ıörülmemiı 
derecede kalaba-
lıktı. 5000 lira mü
kafatlı Atatiirk ko
ıuıunu iki at boyu 
farkla beklendiii 
gibi Romanı is
mindeki at kazan
dı. Bu ıuretle ilk
bahar at yanılan 
ıona ermiı oldu. 
Dünkü yanılar çok 
raibet gormüştü. 
Yalnız müıterek 
bahiı ıiıeainin 40 
bin liralık bilet 
aattıiını .Oyleraek 
bu raıbete dair çok • 
açık bir mini ver
miı oluruz. 
Yarıılara aid taf
ııilit ve diıer re
simlerimizi bu ıün 
7. ınci sayfamızda 
b u 1 a c a k ı ın ı z . 
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Filistin' de 
bombalar 
pathyor ! 

-
Gene ölenler var! 

Varşova lngiliz: elçi liği · 

önünde nümayijl~r oldu 
Tel-Aviv, ~ a.a. - Tel- Aviv'le Ya

fa arasında karışıklıklar devam cdi· 
yor. Dün akşam bir bomba patlamış ve 
GOn. 7ilhllGI J .., t1 y lb 

da diğer bir bomba dördü ağır olmak 
üzere yedi arabı yaralamıttır. Bu sa
bahki bomba patladığı zaman pe üze· 
rinde hançerle öldürülmüf iki yahudi 
cesedi bulunmuftur. Per,embe günü 
bir kavgada yaralanan iki yahudi Tel· 
Aviv'de hastanede ölmüştür. 

Sadabad paktının 
tasdikli nüshaları 
Tahran, 26 a.a. - Türkiye Büyük 

Elçisi ile Irak Orta Elçiai ve Afgan 
maslahatgüzarı yanlarında elçilikler 
erkinı bulunduğu halde dün Harici
ye nezaretine gelerek Sadibad pak
tının 10 uncu maddesi mucibince bu 
paktın tasdiknamelerini hariciye na
zırına tevdi eylemişlerdir. 

Dün biri Antakya, biri Cenev
re' den iki yeni haber aldık. An
takya' dan gelen telgrafta Hatay 
Halkevi 8afkanı ile seçim büro
larındaki türk cemaati mümeı
ıilleri tarafından Antakya' da 
komisyon reiıliğine, Cenevre' de 
Milletler Cemiyeti Umumi Sek
reterliğine, Orgeneral Aınn Gün. 
düz'le kolonel Kole'ye ve Antak. 
ya Türk Bqkoasoloaluğuna bir 
protestoname gönderildiği bildi
rilmektedir. Bu protestoda aerek 
manda idaresi memurlarmm, ge
rek komiıyonun, seçim kaydı 
itlerindeki yolıuzluk, tazyik ve 
her türlü ıuykaadlan izah edil • 
dikten ıonra, batkan ve mümes
siller, "Kayıd iılerinJe emniyet 
fee•m• edeceği zamana katlar 
teacil muamelelerine iıtiralı eJil
miyeceğini ve Sancak •tatümne 
uymaılıktan b'lfka, her türlü İn· 
tihabın i•ti/zam ettiği agari m· 
kun ve emniyet fartları içinde 
dahi yapılmıyan lıayıd ve mua· 
mele/eri keenlemyekün adtlettilı
lnini,, bildimıitlerdir. 

Kabul edilmit olan metne göre, pro- .---------------------~-

Cenevre'den gelen diğer telgraf
ta iıe Milletler Cemiyeti komis
yonu ile Türkiye araıında çıkan 
ihtilafın bil kuvve hallolunduiu 
bildirilmektedir: ihtilaf doğru • 
dan doğruya türk ve franıız hü
kümetleri arasında konutulmak 
eaaıı iki devlet taraf mdan kabul 
edilmi, olduğuna göre, komiıyo
nun vücuduna lüzum kalmamıt
tır. Ve komiıyonda Milletler Ce
miyeti'ni temıil eden umumi sek
reterin vazifesine nihayet veril
mittir. 24 tarihli bir Antakya tel
grafı komiıyon umumi sekreteri 
Anker'in Cenevre'ye hareket. bi
le ettiğini bildirmektedir. 

(Sonu 8. inci sayfada) 

jenin bir maddesi ile beden terbiyeai 
köylere kadar mükellefiyet halinde 
te§mil edilmektedir. Viliyetlerde böl· 
ge bqkanhklarını valiler yapacaklar 
ve bütün faaliyet Baıvekalete bağlı o
lacak umum müdürlüğün kontrolu al
tında olacaktır. Viliyetlerde valilikle· 
rin, kazalarda kaymakamların, nahi
yelerde nahiye müdürlerinin birer 
müfilvere heyeti bulunacaktır. Kulüp
ler, bu tetkilatın içinde faaliyetlerine 
devam edecekler ve daha genit ölçüde 
yardım göreceklerdir. 

Belediyeler büdcelerinden yüzde 
dört, hususi idareler yüzde ikisini be· 
den terbiye.i ve spor itleri için yapı· 
lacak tesialer ve bu mevzu ile alakalı 
diğer faaliyetlere ayıracaklardır. Bu 
paralar, Genel direktörlüğün hazırlı· 
yacağı programa uygun olarak ve bu 
idarenin muvafakatiyle aarfolunacak· 
tır. 

Beden terbiyesi mükellefiyetinin 
muhtelif ya, hadleri üzerinde tatbik 
fekli, icra Vekilleri kararları ve ni
zamnamelerle tHbit edilecektir. 

İspanya harbında 

yeni bir safha 
lıpanya harbında yeni bir aafha IMıt
lamıtbr. Hükümetçilerin Mayorka 
adaunı bombardıman etmek istemele
ri üzerine İtalyanlar bu huekete der
hal bomhard,manla mulıMele ede
c:elderini IÖylemiılerdir. Ba buıuıta· 
ki tafailit aelrizinci aa:rfM111:1d.dır. 

Artık atcaldar iyiden iyiye bastırdı. Tatil zamanlarında bir az serinlemek iıtiyen 
Ankaraıılar Karadeniz havuzu'nu doldurmaktadır. Yukandaki resimde dün havu
zun batında ıulara dalmak üzere olan bir Ankar'hyı ıörüyoraunuz. Foto muhabiri
IDU Cemal lpbel'i.n Çiftlik'te yaptıiı rüzel bir foto-röportajı 7arm ko)'&caju. 
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Başbakanımız: B. Celôl Bayar dün 
yapılan Atatürk koşusunu seyrediyor 

• • • • • • • • • • • • • • 
............... ve Atatürk kojusunda ............... : 

Birinci gelen Romans'ı seviyor 
• 

Sovyet Hariciye Komiserinin nutku 

8. Litvinof, enternasyonal 
vaziyeti ve Sovyetler'in 

siyasetini izah etti ! 
Moakova, 26 a.a. - Hariciye Komi 

seri Litvinof, Leningrad'da müntehib
lerinin önünde aöyledifi bir nutukta 
enternasyonal vaziyeti ve Sovyetler 
Birliği'nin siyasetini izah etmittir. 

Son büyük harbi intaç eden enter
naayonal ihtilafları kaydeden Litvi
nof, bu bapta büyük devletler acasm
daki geçimsizlikleri aaymıf ve umumi 
harp'ten M>nra kurulan yeni nizamı 
anlatmıt ve sözlerine fÖyle devam et
mittir: 

Halbuki Almanya tek bir Jrur9un 
atmakaızm ve Veraay muahedesinin 
ve diğer paktların nizımlariyle hiç bir 
iatiJ&rede bulunmakaızın, garp dev
letlerinin umumt harb'i yapmalarına 
saik olan ve bu elde edilmeei beklenen 
ve elde edilen bütün neticeleri hemen 
kimiln ortadan kaldırm~tır. Bundan 
maada Almanya Avuaturya'yı da il-

(Sonu J. üncü sayfada) B. Litvinol 
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................................................................................... '
: . 
~ iÇTEN, DIŞTAN ~ . . -. ................................................................................ .. 

Pardon! ... 
Tanzimat' tan sonra büyük sanayi Avrupa·sından gelen fikir metahla

n içinde bir tanesi vardır ki halk onu yerindeki manasından başka bir şe
kilde kullanır. Bu kullanış bir az da neye benzer diyeyim, mesela pija
mayı caket pantalon sanarak giymek gibidir. Pardon; uzun seneler pek 
çoklarının ağzında alaturka aferin ve alafranga bravonun yerini tutmuş-
tur. · 

Halbuki bunun türkçemizde ne terbiyeli, ne kibar bir karşılığı var-
dır: . 

Affedersiniz. 
Bir gün tramvayda adamın biri yanındakinin nasırına basmış. Biça

re can havliyle of! diye bağırmış. Kabahatli adam," üstelik "Ne bağırıyor
sun be herifi .. diye zÇlvallıyı tekdire başlıyıAca orada bulunan ve devri
nin pehlivan sayılır sporcularından tanınmış bir zat, kabalığın bu dere
cesine tnhamül edememiş ve bacağını kaldırıp var kuvetile bu küs
tahm ayağına basmış. Bu defa aynı acıklı sada, kabahatsiz yolcunun 
acıklılığı olmaksızın öf, aman 1 şeklinde tramvayın içini doldurmuş. 0-
rada!ö halk~~ .~porcuyu adaletle verdiği cezadan dolayı takdir etmişler. 
lçlerınden hırı Pardon beyefendi!,, demiş. Buradaki pardon, aferin ma
nasınadır. Eğer merhametsiz adam, kazara yaptığı hareketten dolayı 
doğru rn?nasınd~ pardon d~seydi belki böyle bir güzel nükteye imkan 
vermezdı; fakat ınsanca hareket etmiş olurdu. Yapılmış kusurların af
f~ilmesinde "affedersiniz., t~mennisi hafifletici sebeblerin başında ge
lır sanının. 

H a•an - Ali Yücel 

Pasaport kanununda değiıiklik 

Muhtelit encümen, proje üzerinde 
esaslı değişiklikler yaptı 

Pasaport kan~nu l~yihası meclis ruznamesine alınmı§hr. Layi
ha esaslarına gore Turk vatandaıları ve ecnebiler ancak hükü
metçe tayin olunan yerlerden ve usulüne uygun ve muteber pasa
port veya vesikalarla Türkiye'ye girip çıkacaklardır. 

Pasaportsuz, vesikasız veya usulU-ı
ne uygun ve muteber olmıyan pasa- ı ,: • _ 
port veya ve!iikalarla Türkiye cumhu- ık• 

hırsız riyeti hududlarma gelen ecnebiler ge- 1 yaman 
riye çevrileceklerdir. 

Aşağıda gösterilen ecnebiler usulU
ne uygun pasaport ve "vesikalar ibraz 
etseler bile Türkiyeye giremiyecek • 
!erdir. Dilenci ve serseri takımından 
olanlar, delilik veya bul'!şık hastalık
larla malQl olanlar; milcrimlerin ia
desine aid mukavelelerle iadeye esas 
olarak kabul edilen suçlardan biriyle 
mahkQm ve maznun bulunanlar; Tilr
kiyeden sınır dı ı edilmi olup da av· 
detlerine müsaade edilmemiş bulu -
nanlar; herhangi bir suretle türk va
tandaşlığını kaybetmiş olup da ııv -
detlerine mUsaade edilmemiş bulu -
nanlar; TUrk vatandaşlığından iskat 
edilenler; Türkiye cumhuriyetinin 
emniyetini· ve umumi nizamını boz. 
mak niyetiyle veya bozmak istiyenle
re ve bozanlara iştirik ve yardım et
mek maksadiyle geldiği sezilenler; 
fahişeler ile kadınlan f uhp ıevke ~ 
derek geçinmeyi meslek edinenler; 
beyaz kadın ticareti yapanlar. 

Umuma mahsus pasaport almak is
tiyen tUrk vatandaşlarının: 

1) Bir istiC!a ile müracaatta bulun
maları, 

2) - Nüfus tezkere veya. hüviyet 
cUzdanlarile kendilerinin ve yanla -
rında götUreceklerinin hüviyetlerini 
isbat etmeleri, 

3) Bir tanesi pasaportun -mahsus 
yerine yapıştırılmak Uzere en çok is
tida tarihinden bir ay evelki tarihte 
sivil elbise ile ve cepheden s;ekilmiş 
3,5 x 4 ölçüsünde üç kıta mat vesika 
fotoğrafını vermeleri Uizım gelecek
tir. 

Akay ve Haliç 

gişelerini soydular 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Emni

yet Direktörlilğü ikinci fUbeaiyle E
minönü polis merkezi, çok cüretlice 
yapılmıı bir tahkikata el koymuıtur. 
DUn sabah, bir taraftan Akay idare-
sinin köprüdeki hesab memurluğu o
dasında diğer taraftan Haliç idaresi
nin müfetti§ odasiyle birinci ve ikin
ci gişelerine gelen memurlar, odala
rının karııık vaziyetini görerek hiç 
bir §eye el sürmemişler ve zabıtaya 
haber vermiglerdir. Memurlar odala
rına biraz daha dikkat edince, tavan
larının da delik olduğunu görmüıler
dir. 

Az ıonra gelen memurlar Haliç'in 
mUf ettitlik odasiyle, birinci ve ikin
ci giıclerinin tavanlarının Adalar is
kelesindeki Akay hcsab memurluğu 
odasının bu dubalara istinad eden 
dögemesinde açılan delikten hırsızla· 
rm girdiği anlagrlmı§, Haliç gigele • 
rinden bir mikdar para ile, Akay he
sab memurluğu odasından yetmig lira 
çalındığı görUlmU§tilr. Parmak izleri 
üzerinde tedkikler yapan memurlar 
bir müddet ıonra bu itin korsan Da
vid isminde bir sabıkalı tarafından 
yapıldığını öğrenmiglerdir. Sorguya çe 
kilen David, bunu Muiz isminde bir 
çocukla beraber yaptığını itiraf et
miştir. David, çaldığı paraları denize 
düşürdüğünU iddia etmektedir. Muiz 
de Balat'ta yakalanmıştır. 

ULUS 

·Yüksek iklisad 

ve ticaret mektebi 

Maarif Vekaletine 
bağlanıyor · 

Yüksek 1ktısad ve ticaret mekteble
rinin Maarif vekaletine devri hakkın
daki kanun projesi; İktısad, Maarif 
ve Büdce encümenlerinden geçerek 
ruznameye alınmıştır. 

Hükümet, mucıib sebebler layiha
sında şunları .söylemektedir: 

"Ticaret mektebleri halen birisi 
Maarif vekaletine ve diğeri lktısad 
vekaletine bağlı olarak iki silsile teş
kil etmektedir. Orta ticaret mekteble
ri ile ticaret liseleri namı altında 
memleketimizin bir 

0

çok yerinde mev
cud olan mektebler Maarif Vekaleti 
tarafından idare edilmekte, ve lstan
bul'da, orta, lise ve yüksek kısımları
nı ihtiva eden (Yüksek İktısad ve Ti
caret mektebi) de İktısad Vekaletine 
bağlı bulunmaktadır. 

Diğer taraftan son zamanlarda İs
tanbul Üniversitesine bir 1ktı:sad Fa
kültesi ilave edildığinden, ticari ve 
iktısadi sahadaki yüksek tah~il de bi· 
ribirinden ayrı iki müessese ve idare 
arasında inkisam etmiştir. 

Bu ayrılık sadece idari olmayıp, 
tedrisatın genişliği, mevzuu ve usul
leri bakımından da, bu iki zümre mek
teb arasında !arklar mcvcuddur. Bu 
ayrılıklardan doğan mahzurların iza
lesi, ve mevzu ve gayeleri aynı olan bu 
mekteblerde teşkilat, tedrisat ve usul 
vahdetinin temini için bu iki zümre 
mektebin bir elde birleştirilmesi ihti
yacı hiıısolunmuştur. Ticari tedrisatın 
büyük bir kısmını idare etmekte ol
ması itibarile, bu birliğin Maarif ve
kaleti çerçevesi dahilinde tahakkuk 
ettirilmesi muvafık görülmüş ve bu 
maksadlarla İstanbul Yüksek lktısad 
ve Ticaret mektebinin Maarif vekale
tine devrine dair bir kanun layihası 

hazırlanarak takdim kılınmı~tır. 

Uyihanın birinci ve ikinci madde
lerinde mektebin, 1ktısad Vekaleti 
te§kilatına dahil olan kadrolarile bir
likte bir haziran 1938 den itibaren Ma-· 
arif vekletine devredileceği ifade o
lunmaktadır • 

Üçüncü madde de İktısad vekaleti 
büdcesinin muhtelif :f'asıll<ırın:ı adı 
geçen mekteb için mevzu tahsisatın 
Maarif Vekfileti büdcesinin ilgili fa
sıllarına nakline dair hükümleri ihti
va etmektedir.,, 

Madde şudur: 
"İstanbul'da bulunan YUksek İktı

sat ve Ticaret Mektebi, Orta ve Lıse 
kısımları da dahil olduğu halde Maa
rif Vekaletine devredilmiştir. 

1kusad Vekaleti, vazife ve teşkila
tına daimi olan 2450 sayılı kanuna bağ
lı bir sayılı cedvelde derece, aded ve 
maaşları yazılı memuriyetler çıkarıla
rak 1452 sayılı kanuna bağlı iki sayılı 
cedvelin maarif kısmına eklenmiştir.,, 

On yılhk neıriyaf sergisi 
Açilması kararlaşmış bulunan on 

yıllık Tlirk neşriyat sergisinin bütün 

Türk neşriyatını cami olmasına çalı

şılmaktadır. Bütün bakanlıklar, u

mum müdürlükler neşrettikleri eser
leri hazırlamakta ve sergi için lüzum
lu işler Uzerinde çalışmaktadırlar. 

Bugünkü Kamutay 
Kamutay bu gün toplanacaktır. Ruz

name şudur: 
Dahili nizamname mucibince bir de

fa müzakereye tabi olan maddeler: 
"1 - lncgöliin Osmaniye köyünden 

Arifoğlu Cevdet Cava'nm ölüm ceza
sına çarptırılması bakımda Ba~veka

let tezkeresi ve Adliye encümeni maz
batası. 

lkincı' müzakeresi yapılacak madde
ler 

1 - Meşhud suçların muhakeme usu
lüne dair 3005 sayılı kanunun 1 inci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında, 

ceza muhakemeleri usulü kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında ve meşhud suçların muhakeme 
usulü kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun layiha
ları ve Adliye encümeni mazbatası. 

Birinci müzakeresi yapılacak mad
deler 

ı - Avukatlık kanunu layihası ve 
Adliye encümeni mazbatası 

2 - Adliye vc:kaleti Cez:ı evleri u
mum müdürlüğünün vazife ve teşkila
tı hakkında kanun layihası ve Adliye 
ve Büdce encümenleri mazbataları 

3 - Gümrük tarifesi kanununa bağlı 
tarifenin 216 numarasında değişiklık 

yapılmasına dair kanun layihası ve İk
tısad, Güıurük ve inhisarlar, Maliye 
ve Büdce encümenleri mazbataları 

4 - Hakimler kanununun bazı mad
delerinin tadili hakkında kanun layi· 
hası ve Adliye encümeni mazbatası 

5 - Hava saldırmalarına karşı pasif 
koruma hakkında kanun layihası ve 
Dahiliye, Milli Müdafaa, Adliye ve 
hüdce encümenleri mazbataları 

6 - Kefalet kanununun 3 üncü mad· 
desine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun Hiyih..sı ve Maliye ve Büdce en
cümenleri mazbataları. 

7 - Petrol ktınununun 1 inci madde
sine bir fıkra iUivesi hakkında kanun 
layihası ve İktısad ve Büdce encü
menleri mazbataları. 

8 - Siyasal bilgiler okulu hakkında
ki 2777 sayılı kanuna ek kanun layiha
sı ve Maarif, Maliye ve Büdce encü
menleri mazbataları 

9 - Ticaret mukavelesi ve modüs vi
vendi akdetmiyen Devletler ülkesin
den Türkiye'ye yapılacak ithalata 
mcmnuiyetler veya tahdid veya tak
yidle~ •tatbikine dair olan 2967 sayılı 
kanuna müzeyyel kanun layihası ve 
İktısad, Gümrük ve İnhisarlar, Mali
ye ve Büdce Encümenleri mazbataları 

10-- Türkiye' de açılacak beynelmilel 
panayır ve sergilerin vergi ve resim
lerden muafiyetine dair olan kanunun 
3 '\lncU madduile 2442 sayılı kanuna 
eklenen (J) fıkrasının oegtştırıııueoı
ne dair kanun layihası ve lktısad, Ma
liye ve Büdce encümenleri mazbatala-
rı. 

11 - Yüksek İktısad ve Ticaret mek
teblerinin Maarif vekaletine devri 
hakkında kanun Hiyihaaı ve İktısad, 
Maarif ve Büdce Encümenleri ma1ha
taları 

Ereğli'den gelen çilekler 
Başta Ankara olmak üzere bir çok 

müstehlik vilayetlerde ve taleb dola
yısiyle Karadeniz Ereğlisinde çilekçi
lik hergün bir az daha inkişaf etmek
tedir. lstihtakin programlı olmaması 
ve mahsulün bu sene her senekinden 
çok fazla olması dolayısiyle çileğin 

kilosunu beş kuruşa kadar indirmiştir. 
Önümüzdeki yıl fiatların istih!Ukin 
organize edilmesi suretile iyi olacağı 
tahmin edilmektedir. 936 senesinde 
800 dekarlık çilek tarlasından 200 ton, 
937 senesinde 1600 dekarlık çilek tar
lasından 500 ton, bu yıl ise 3300 de
karlık çilek tarlasından 1800 ton çilek 
istihsal edilmigtir. 

27 - 6 - 1938 

Pamuklu mensucat ve 
endüstrisi için kararlar 

Bakanlar heyeti bir kararname kabul elli 
Bakanlar Heyeti memlekette tesis edilecek pamuk 

mensucatı sanayii hakkında yeni bir kararname kabul 
ipliği ve 
etmiftir. 

Bu kararname ile devlet men- ı 
sucat fabrikalarının da20 bin iğ 
nisbetinde genişletilmesi kabul 
edilmektedir. Kararnameye göre 
hususi müteşebbisler tarafmdan 
kurulacak pamuk ipliği fabrika
ları için lazım olan iplik maki -
nelerinden sabit ve seyyar var -
gellerin yurdumuza sokulması 
Bakanlar Heyetinin müsaadesi
ne tabi olacaktır. 

On bin iğden az ve yirmi beş bin iğ
den fazla tesisler vücuda getirmiye
ceklerine ve müsaade tarihinden altı 
ay içinde tesislere ba~layıp nihayet 
iki seneye kadar faaliyete geçecekle
rine dair muteber teminat verenlere bu 
müsaade verilecektir. Mevcut pamuk 
ipliği imal eden fabrikaların ancak 
yirmi beş bin iğe kadar tevsiat yap
maları için lüzumlu makinelerin yur -
da sokulmasına müsaade edilecektir. 
Mevcut iplik imal eden fabrikalardan 
eskimiş olan iplik makinelerini yeni -
lemek istiyenlere eskilerini memleket 
dışına çıkarmak veya kullanılamıya
cak hale getirmek 'şartile bu makine
lerin iğ miktarınca yenilerini yurda 
sokmalarına müsaade verilecektir. 

Sıhat tayinleri 
Kocaeli sıtma mücadelesi eski ta-

Petrol kanununda 
değiı.klik 

Petrol kanununun birinci maddesi
ne bir fıkra eklenmesi hakkında ha
zırlanmış olan kanun projesi, 1ktısad 
ve Bü<lce encümenlerinden geçerek 
Kamutay ruznamesine alınmıtşır. Ek
lenen madde şudur: 

Mikdar veya evsaf bakımından pet
rol istihsaline rnüsaid olmadığı İktı
sad Vekaletince tesbit edilen asfalt
lar, taş ocakları nizamnamesi hüküm
lerine tabidir. Ancak bu nevi asfalt
lar vilayet hususi idarelerine aid ol
mayıp bunların işletilmesine aid mu
ameleler, İktısad Vekaletince yapı

lır. 
Bu hükmün konulması sebeblerini, 

hükümet mucib sebebler mazbatasın
da şöyle izah etmektedir: 

"Asfalt petrolün tabii müştakların
dan olmak itibarile petrol istihsaline 
yarıyan ham maddeyi teşkil ettiğin
den 792 numaralı kanun hükümlerine 
tabi tutulmuştur. 

Son zamanlarda memleketimizde 
bu maddeye fazla mikdarda ihtiyaç 
olması üzerine icra kılman tedkikat 
neticesinde kendisinden petrol istih
sal edilebilmek için asfaltın gerek 
mikdar ve gerek evsaf bakımından 

biblerindcn BB. Süleyman Çoruh !s- bazı şartları haiz olması icab ettiği 
tanbul düşkünler evi kreş asistanlığı· anlaşılmıştır. Bu asfalttan iktisadi 
na, Beyoğlu belediye şubesi tabible- surette pettol istihsal edilebilmesi 
rinden, Remzi Ak terfian Eyub bele • için asfaltın yüzde 8-10 nisbetinde 

1 petrolü ihtiva etmesi ve bu asfaltın 
diye ııı.ubesi baştabibliğine, Fatih be e-

:ır petrol istihsali için kurulacak tesisa-
diye şubesi tabiblerinden Ahmed tı en az yirmi sene besleyebilmesi 15.-
Hamdi Bego Eyub belediye tabibliği- zımdır. Bu §artları haiz bulunmıyan 
ne, Konya memleket hastanesi eski asfaltın petrol istihsali bakımından 
göz mütehassısı Kamil Şakir İlhan iktıııadi kıymeti yoktur. 
Fatih belediye şubesi tabibliğine An- Maden Tedkik ve Arruna Enstitüsü 

. . : tarafından icra kılınacak tedkikat ne-
kara numune hastanesı çocuk asıstanı . . • d k d l tl h . 

tıcesın e yu ar a yazı ı şar arı aız 

Necdet Özlen aynı has~ane çocuk ba~ bulunmadıkları anlaşılan asfaltların, 
asistanlı&ına, lak&lip hUkümeot tabibı hııu'lt'll .... • - .. ı.;., ... ,..... · •. , .. 
n .... : T .... d :.ıc .. 11.ıu,,,u nuKum c. "'"'": taş ocakları nizamnamesine tibi me
liğine, Kocaeli memleket haatanesı vaddan bulunmalarından 608 numara
dahiliye mUtchasaıaı Kadri Erçemal lı kanunun s nci maddesiyle idaresi 
İstanbul emrazı sariye hastanesi da- lktısad Vekaletine bırakılmış olan 
biliye m~tehassıslığın~, !st~n~ul e~- taş ocakları hakkındaki usule tevfi -
razı sarıye hastanesı dahılıye mu- kan işletilmesi gerek muamelelerinin 
tehassısı Cafer Soyer Mani • sUratle intacı bakımından ve gerek 
sa Moris Şinasi hastanesi dahiliye mahiyetleri itibariyle muvafık görUl
mütehassıslığına, İzmir belediyesi ba§ mUş ve layiha bu esaslar dairesinde 
tabib muavini Saib Kaşıkçıoğlu İzmir hazırlanmıştır. 
belediyeıi ba§tabibliğine, Maska hü· 
kümet tabibi İbrahim Reşad Zaloğlu 
Vakfıkebir hükümet tabibliğine, Er
baa hükümet tabibi Sami Hasekili An
kara nümune h astanesi dahiliye asis· 
tanlığına, Torul hükUmet tabi~i Vek~
let emrinde Ziya Elevli Karaısah hu
kUmet tabibliğine, Karaisalı hükümet 
tabibi İhsan llter Alfiiye hükümet ta: 
bibliğine Ankara nUmune hastanesı 
mütehass'ıs muavinlerinden Adnan 
Atam Antalya memleket hastanesi 
dahiliye mütehassıslığına, açıktan diJ 
tabibi Ali Derbi Heybeliada verem sa
natoryomu di~ tabibliğine tayin e<lil· 
mişler ve Çatalca hususi idare dispan
ser tabibi Feyzullah Çavuşoğlu ve 
Beyşehir hükümet tabibi Tevfik Er· 
man'm vaki istifası kabul edilmiştir. 

Bu asfaltların kolaylıkla itletiJme
si hem bir taraf tan memleketin muh
taç olduğu asfaltları dahilden tedarik 
etmek suretiyle döviz tasarrufuna, 
hem de memlekette yeni iş sahaları 
açılmasına yarıyacaktır. Bu mUliha
zalara binaen 792 numaralı kanunun 
birinci maddesine eklenmek üzere bu 
kanun layihası hazırlanmııtır .• 

ÇAGIRI 
* lktısad encUmeni bugUn saat 10 

da toplanacaktır. 

İlmi bir gaye ile veya sırf tenezzüh 
seyahat veya spor maksadiyle toplu 
bir halde yolculuk etmek istiyen en 
az 10 kişilik bir kafile teşkil eden 
kimselere istedikleri takdirde müşte
rek pasaport verilecektir. 
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• lş kanununa ek kanun IAyihasını 
mUzakere etmek üzere teşekkUl eden 
muvakkat cncUmen bugUn saat 10 da 
toplanacaktır. 

Türkiye'den harice gitmek üzere a
lınan umuma mahsus pasaportlardan 
25 Iir.a ve hariçte bulunanların konso
losluklarımızdan alacakları pasaport· 
!arın 3 aylığından 400 ve bir seneli
ğinden 800 kuruş harç alınacaktır. 
Türkiyedcn harice gitmek üzere alı
nan bir pasaportun refakathanesine 
kaydolunanlardan her birinden pasa
port hamilinden alınacak 25 liradan 
maada 10 lira harç alınacaktır. 

Pasaport• ·· gelip Türkiyeye gir -
melerine müsaade edilenlerden üç ay
lık pasaport harcı iki kat olarak alı
nacaktır. Mi'şterek pasaportlardan a
dına pasaport verilecek şahıs için 
tam olarak iştirak eden her şahıs için 
de 8 Jira hesabiyle pasaport harcı a
lınacaktır. Sırf tedavi ve ·hava tebdili 
maksadiyle Türkiye'nin hUkümetçe 
tayin olunan sayfiye ve banyo yer
lerine ve hiikUmetin mUsaadesiyle ser 
giler, panayırlar ve milli şenliklere 
ve yahut spor şenliklerine, beynelmi
lel konferanslara iştirak etmek üze
re Türkiye'ye gelecek veya bu gibi 
kongre ve konferanslara gitmek üze
re Türkiye'den geçecek ecnebilerin 
pasaportları parasız vize edilecektir. 

iki demet çiçek 
Zeytin dalı barı§rn, fakat çiçek 

sevginin sembolüdür. Onun için
dir ki kahraman Sabiha Gökçen, 
Balkan turunda ilk uğradığı dost 
şehre tiırk çiçeklerinden taze bir 
demet götürmÜ§tÜ. . 

Eve/ki gün de Payas'ta Hamicliye 
kruvazörümüzü ziy.arete gelen ha
taylı gençler, mekte.b gemimizin 
kumandanına Hatay çiçekleri sun
dular. 

Bu iki demet çiçek, bu mevsimin 
siyasi tarihinde yer alacaktır, Biri
si, itti! aklarımıza ne kadar sevgi 
ve ihtimamla bağlı olduğf!muzu ve 
sevgimizin her zaman taze bir çiçek 
gibi ya§ıyacağrnı göstermi§ti. 

Hataylı gençlerin getirdiği çi
t;ekler ise sevginin, ümidin ve yüzde 
yüz boşa çrkmıyacak bir intizarın 
sembolüdür. 

Hatay çiçekleri ... Eğer büyük bir 
fransız şairinin meşhur bir §iirini 
hatırlamak lizım gelirse, soralım, 
bu çiçeklerde de idaresizlikler, kö
tU niyetler, tahrikler yüzünden dö
külmü§ tOrk kanlarının izi ,var mı

dır? -tT. I. 

Mahııd komisyonun 

verdiği kartlar 1 

Otey günkü Ulus'ta mahud ko
mitenin Hatay'daki müntehiblere 
vermek Üzere hazırladığı intihab 
kartlarından birisinin fotoğrafı 
çıkmıftı. Her halde gönnütaiinüz
dür. 

Bu kartın üzerinde dikkatlice 

bir inceleme bile mahud komite
nin bu meaelede türklere ne dere· 
ce ebemiyet verdiğini gösterir. 

Kartm üzerinde üç dil var: 
Fransızca, türkçe, arabca. Fran
sızca yazılarda hiç bir yanlıt yok 
Arabcalarda da - bunlar herhan
gi bir avrupalrnın kargacık bur· 
gacık sayacağı bir takım harfler
le yazıldığı halde - gene hiç bir 
imla yanlrıı yapılmamııtır. Demek 
ki bunla.rm fransızcasmı fransız, 

arabcasını arab yazmıı ve yahud 
baaılırken provaaını düzeltmiıtir. 

Halbuki türkçelerine bakınız: 

ISKENDERUN SANCACE 
MONTjHIBlEVVEL KARTE 

Yalnız §U kelimelerıin sonunda
ki imla yanlıtlarmdan mahud ko
mitenin ne kadar bitaraf davran
dığını anlryabilirsiniz. Uaheci'le
rin dilini kullanıraak Ve kıs aley-
hilbevaki l ' 

Mesai saatleri 

15 hazirandan eylulün ortuına ka

dar devlet dairelerinde ve banka
larm çoiunda çalıtma aaati aekiz
den on dörde kadar olacaktır. 

Bu suretle memurun hem yal
nız cumartesi ve pazar günlerine 
inhiaar eden gezme, dolaşma, ha
va alma imkanı bütün günlere ser· 
pi~tirilmig olacak; hem de şıcağın 

pek fazlalattığı saatlerde pek 
güçle§en çalıfma mecburiyeti or· 
tndan kalkacaktır. 

Geçenlerde okuduğwn bir ame

rikan gazeteai, Amerika'nm iki 
büyük cumhurreisi Vilson ile Ce
ferson'un idarecilikleri, idarecilik 
telakkileri arasındaki farkı inceli
yordu. lngilizler tarafından da 
kabul edilmit olan Cefenon pren
sipine göre en iyi idarecilik, ma
halli hususiyetleri göz önüne a
lanıdır. 

Bu yaz mesai saatleri de, bu ba
kımdan, çok ycr:inde olmu~tur, ve 
hiç fÜphesiz, çalıı:;nalar da daha 
verimli olacaktır. 

Ddilik! 

Dr. Fanding isminde bir akıl 
doktorunun tuttuiu istatistiğe ba. 

kıhraa, delilerin mikdarı senede 
yüzde otuz niııbetinde artmakta i
mif; bu heaaba göre bir seneye ka
dar yer yüzünde akıllı adam ka}. 
mıyacakmıf. 

Eğer bu istatistiği yapan doktor 
da senede yüzde otuz artan salgı
na tutulmu~lardan değilse dünya. 
nm hali duman! 

Hava açık geçti 
Dün Ankara'da hava açık geçmiş, 

rUzgar şark şimalinden beş metre ka· 
d~r hızla esmiştir. En dUşük ısı 15, en 
yuksek ısı da gölgede 30, güneşte 62 
derece kaydedilmiştir. Yurdda hava, 
Karadeniz kıyılariyle Doğu Anadolu'
da bulutlu, diğer bölgelerde umumi
yetle açık geçmiştir. 24 saat içindeki 
Yağışların karemetreye bıraktıkları su 
mikdarı Sarıkamışta 4, Edirnede 3, 
Tekirdağında 2, Hayrabolu ve LUle
burgazda 1 kilogramdır. 

En düşük ısılar Kars'ta 7, Kayseri'
de 6, Sıvas'ta 4 derecedir. En yüksek 
ısılar da Malatya'da 34, Bodrum ve ls
la.biye'de 35, Diyarbakır'da 36 derece
dir. 
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Dalidiye hükümeti n sol 

Cllllh partiler 

ULUS 

DÜNYA HA. SERLERİ 
• 

Sovyet Harlclre Komiserinin nutku 
Franaa'da 1932 seçimi Radikal So.

;raliat partiaini, ,........,... e lmvetli Ü· 

~-=--=::.::= B. Litvinöf enternasyonal 

f aılıme kaqı 
mücadele lıin · 

li siyui pu1i ufatile, Jaikiimet tetkil Amerika'nın eski Berlin :-...=:::.ı~.ıcı::.: vaziyeti ve Sovyetlerin 
.u ........ tert.ttiier· 1m ... -... elçisinin tavsiyeleri 
:-.=:-===-=:..~ siyasetini izah etti Vqington. 

26 LL-Amerika'ıun 
yaliatlerin hiildim9t tefllİl ettikleri •· eüi Bedia elçisi B. Dod, ,unaı ve cenub Amerikuında nazilerin yapmakta 
rinci lamn, orta cmıM putİlerin hüldi- (Ba§ı 1. inci sayfada) IDUftffalriyetaisUfi oldufu intibaı ha-• _&A!LJ.-: ikinci la oldukları propaganda faaliyetinden 
wt tetkil euwıı san. bak etmek ıuretile umumt barb'in ne· ııl olabilir. Ba yolda netriyatta bula- blhie olarak radyoda bir nutuk ıiSyle-

1936 ~-....,.da~ vazi. ticesinde kaybetmiı oldukları yerleri nanlar unutuyorlar ki Hitler'in em- mit ve 1936 ıeneainden beri 500 kiıiy1 
ı-t. ~ıur ediJGr •• Şa ~ ~ 1937 fazluiyle iltirdad eylemittir. AWI- peryalist ıiyueti Kayzer devrine ait ihtiva eden bir tefkilit vücude ,~ 
~mm~• lmntli ~radikal I09- turya'yı ilhak eden ve Çekoalıovakya'· emperyaliıt ıiyuetin tahakkukuna mit olduğunu aöylemiıtir. 
,..&atler iken. 1936 MÇllniDA Fransa yı tehdit etmekte bulunan Almanya bir devamdan ibarettir. O devrede iee Bu tepilltın itlerine otuz mil
daha .,ı. kaprair, IOSJaliatler en im- bir Orta Avrupa Almanyuı yaratmak ne komiiniıt p6'tiaiı ne de Scnııyetler yon dolar tahaia cdilmittir. Cenub 
'fttli parti oı.ak belirdiler. Fakat 1932 pe9inde koıuyor. Bu ıuretle Almanya- birlili nrdı. Kesa Japonya'n1n bucUn Amerikaaınm her tarafında propapn· 
ile 1936 H••tinde radibl -.ya&atlmia ııuı •ke'fi ve ıına! begemonyau klbu~ Çindeki tecaria ıiyMeti de daha Sov· da faaliyeti tebif edilmittir. Nuiler 
baflanna selen, 1936 ile 1940 arumda.. ıu umumi harp •numdaki muirula· yetler Birliii kurulmadan evıel batla- dünyanın her noktuında amerikan ti· 
ki dene içinde de 1CMYaliatleria batla- rının kar9mmda yeni haftan dikilmit mıttı. Mavnafih bu demek delildir ki caretini dfa utratmakta ve demokn-
nna -1:.,or. ve fimdiye kadar ula bW.etmedilderi Sovyet Rmya bu hldieelere biclne ka· silerin kendi aralarında itbirlifinde 

•-.. lacaktır. b l··--1 
• 1mı 936 seçiminden soma Wr sene Fransa korku ve debfeti onlarda uyandırmıt- u ~arma manı o ya çallflllak-

.tolnadu doina'I" tcM7Üat lideri-.. tır. Almanya harici ıiyuetinl hudud tadır. 
edilmitti. 

1937 
Gorb de le•'- • ~ı bilmiyen bir taarrun istinad ettir- B. Dod, bundan aonra Hitler ile Mu-

fınclan idare MDeai 1ll" " &MJn 1'e 4 manya mekte, açık bir Sovyet aleyhdarı ıiya- aollni'nin dilnyada büim olmak huıu-
:anda, Blum iktidarı, radikal ao.yaliat ... n kt al partisine ...... up Wr ~ t.iuıt- • Garb devletlerinin bütün diplomasi- eet ... tme e ve et'len Ukranya'yı ve ıunda niyet ve tauvvurlarını balı ve 

ai aon bet sene içinde Almanya'nm te- battl Uralleri ele ıeçirmek hulyumı te,rih etmiftir• Hati> netıice olarak, 

Danıia ve Almanya ı::::~:~:~:~:~:!:~::::~:~:~:~:~:!:::] Dau~, 26 L L - Alman pl'C)pn.pn
da nuın GtieJI, Jdllttır baftall miina-
Metlyle buCUn bunda töyledili bir Pımllbaı 1111 111'11 
mıtukta, ~'de ikinci defa olarü SON POSTA'da B. Mu1ai.win a. 
6 e&yJediline ipret ederek Almanya s• Kaımata,na fte1D simi oel • • 
ile J>ami&'in huducl itibariyle ayn bu- • JraılMd etmit ol..,. ..-illan ':ni 
iunmalarma rafmen, dil, Jdilttlr ft w- halrJandaki bmmu Waia w w ..._ 
yal zihniyet itibariyle biribirlerine bq· rek diyor ki: ' 
h bulunduldanna böyle nutuk IÖyliye- " Perakende ticarette ..-hia w. 
bilmeeinin bir delil oldujunu kaJdet • dl!'wmk fiipMtis sak iyi llir ...... F• 
miftlr. • bt, Muıu blduuwk ta talı~.,_, 

Mtıref(ll Görlng'ln nııılcu • sibi itleri tanzim ifiade ..._ileri 
J>aulı, 26 L L - Nuyonal wya • Wmuın AYl'Upa'da da pe .. .... 

liat partili tarafmdlD tertib edilen kül- IDlf cleiildir. F°•tlerı wwt wwwette .. 
tir hdta11 bqtln tayyare ile Berlin"· bit olmaya maNmm pek WiJi1r • • len 
den buraya celen llarepl ~rlnc'tn bir firketlere tıid -ı...ı- ,..,, ı ı•a, ... 
nutku ile kaplımqtır. men her ,erde paarMr hail Pfl>Gi• 

Harici liywte hiç dokumnmrzm Bilhuaa ecneW aht~ ..... -. 
yalıusca ldlltGr ~elerinden balwet- ,_._. pazarlık talı ~- Ea
tiii nutkunda, llarepl Garfnc her ae- puarhktaa adahnana, etillıtlcki fllb 
ne killttlr hlftuında Damil'e ıeJmeyi öder, malı da abrama. Ha,.... ••4 r ı 
nadetmlıtir. aamz, bilhassa paarhk paillıoloJWni ta-

Garing, Bitler rençlerinln ceÇlt rea· mnamz, 'l"vat J•Yllf hhM rr ıpr., 
minde bulunduktan eonra a1qam tlzeri yizde ikiden hafla~ yisde ot.- ... 
gene tayylJ'e ile Berln'e d8nmllttl\r. 991. yüzde otm!. 1-lu-si._ a-ı• 

u alMilininiz. Vi,.a'da. r....-6, 
Deniz" 111111 twvllllerllde mat-mmalin.Jiadeotm ...... 

•JJ ima .__tlar PPilnkPm pek iJi 

Kırılan 
rekorlar 

............ Hatli, ............ 
--....---~·- ... 
..._ dil dölm ....a, ""i.Lw" ait iı._ ..... 

Zat.. mesele ..... .. .. , k 

......... •"bd- •ıiil•. Kıa;alı:-
wkle beraber, hükümet, "ILlk cephe- cavüs hareketlerine mani olmıvıı o- "taldb eylemektedir. Biz Sovyet top- de-'·tir ki: 
li" • __ _ı-.-:_: .......... ......:.ti.' B-- I"" -,. ~- ---. - nuıı metilihatına ve batti kaprislerine raldarınm bir hulya mevmu ol8bilme- .. _ Muahedeler hWdlmlerinin n .. ıaı ... -riny,,..-26 LL 11 __ .. s.•·7 el • 
.1 __ ---- Blum - iktıclan -•!-- -•ı. IU&a& - --. - - ,. • &iıt· hk.7Jm ._.;ı:~ ~-~ boyun epye ve bu metilibatı yerine ıine cWıi tMwnmUl edemeyis. edilmeli takdirinde demoknıailerin mit oldutu Sutbamptıon•daa denen 

.. fiatta ...... t y...- lrir ..... .w 
ilk fiatla ... tlalra ...... ,. ..,. • 

-r- ---.- ıetirmiye ve onun her t\irlll hopıud- Entemayonal uhada hududıus te· fiddetll bir boykotaj yapmaları icab imparatorluk Hava yollan lclaNeinin 
doiı'a radikal to9Jali•tlerin arbk iktı- ıuzluiundan kotkmıya ve çekinmlye cavilz h1t1iyle hareket eden, ülkeleri eder. A.bi takdirde orta çal samanla- Emperlyal•ıirk adındaki denis tayya-
ün muluıfua ..-m'l9Celderi anlatıl • inhilar eımittir,' bqtanbqa fethetmekten ve milletle- rına d&ıillmtlf olur,.. reai aut 9.50 de tayyare limtnma in-
clıiı p'lti, 1936 ıeçiminin ortaama dol· Litvinof, bu mukavemet etmemek ri eaaretleri altma almaktan açıkça mlftir. Bu tayyare, dtinyanm clenis 
ra da aoeyaliatlerin ikbclarda tatanamı- ıiyuetinln bittabil Almanya'yı mili- babHden devletler bulunduiu mild • tayyareleri lle katolunan en wıun bat· 
yac:aldan anJapJdı. Bit 98kilcli; Ra- takıbel tecariblerinıde cesaretlendirdi· detçe hiç bir devlet ne kadh uzak o- Fransa Niyork sergisine 148 tmı a9D11tır ki bu da Studıampton. 
4likal ,.yaliat Dalldi1e aeldi. DalWi- iinl kaydettikten aoma Almanya'ıun luna olıun bayle tatkm tecarib .., Sldney hattıdır ve 20 bin kllometre-
1'• hülriiımeti de ~ ha8' -.PlıMi• yakın veya mat bir ltide barp'ten e- melleri karJıamda kendi bududlarmı Parla, ":!1?'!.n-~ete ile dir. Tayyare ilk seyaUtincle lnclliz ve 
da,.....:lrla .__.._., Yaaiıetin filen velki hududlarını tekrar elde etmek tam bir emniyet altmda ıaremes. UU1turalyab oa.etecileri 16dlnnn ... ol....__ H halele e1- tıer B' u~ umt nqredilmit olan bir kararname, Fnn- •- ..,.-
Witbitün L--'- uuia, "-ha 0 ----- niyetinde olduiunu ve ayni 7Jl!Dllnc1a er _.. ... .,.e ır. •• um • , N '-' •---'- tir. _,_ - barbtan ku tan aa mn 1939 da evyor .. ta 11&ı......- aer-
.1 __ hi• __ .J!J-:ıti. Filhaki•- --.1-·_ _ müıtemlikelerini de kati olarak iste· aonra ru nızamm yenı d TaJ'Yare, liman kumandanı ye Er-
11111111 - - - .-- bi barbla defitt" ·ım · tamami giye iprik etmesi için evelce erpi9 F 

miıte..,a....._F-,llir..._-. 
............... tıılll olmnk .. 
fiab lroJ111Uttar: mealı, INna ı b • r t 
....., ld .mn 1aı11nac .... ...,_. 
Yiizde on fiat indirirıe a1acalrwnr•. Ma. 
iaanm ...... ,....,. İlatİJMF .... 
Neyapun?Yiadeoa......, ..... ..._ 
parap tah-ril ...... ..._,,,, ... 
dı .....J olu,.. .. Jhmi)i h T • 
c:akb. lknm ile 7iscle Oll • ulr, ... 
h para yaptı. BadlWrknans Wl mit 

* _ •·'-- :..n.de Dalicli•e h::w.L..._&.!_!_ dihini aöylemif ve demi-+ir ki: r ırı eaıne Y· d"l . .1 f ·ıa rana mUmeuilleri tarafından kartı-..-- .,_.-s- "' -- • s• le muarızdır S th uhaf e ı mıt olan 100 mı yon ranga ı ve '•--
.... ..: .. eti' .... ----"' -;·tir' • n_ .--:..- -A,lmanya, avıu zamanda, eeki mllt- • u un m uur ve 1 ak 4 ·1 f k daha f _,, ve aut 10.40 &ta İtalya iıtika-... -.. _,,___ ... __, ._ ... _,w.. ı- barbm &ıllne ileb"lme • blltiln o ar 8 mı yon ran sar etme- . 

fO··,ı. !-L -..!!Jehili•: D-•~.c- --• __ tefilderin elinde bulunan çok ku•etH geç 1 11 
i --'ih' _.:.:_:Ti metine barel:et etmiftir. Dil• taraftan, pauiılı .......... 

._ - --,.., - -- -u-.1 ıulbçu memleketlerin kollektff meaa 1 ..ı ıy-.&UA caret nazırına ver· u L-L-!-.ı- •---.... Lil~ ..1.aa.:•ctir • .&ı........a. 
--L _.-a:ı.....&..ia ......,;_; _ __.____ ve bayati mevzileri de onlarm ~en • . • meı....edir. a.arb ._elerint:I. _......_ .... _. _. __.. ,..... ... ._. 
- ........-- - ~- odlr h ılerıne ballı bulundupnu m6drik o- "' -JJ- edeninpaikolojiaicle•ittlesakl'Dlo,· 
maahw olnwM ela her halele .. .._. almak emel~. Bu ~ Al - lan Sovyetler Birlill bu dllıtınce ile . Sitl, 

26 a.a.- s.n Diyego'dan Sitl'e 
........- Fab manya'nm İtalya ile birlikte lıpanya. C '-'- ucak ııtmit olaD-48 bcımıbardmıuı tayyare· nar. Meıeli, ...._............... ..ı 

huma • t ,..._ • mi- nm ~UyUk bir Jammnı itpl ett:Hderinl ennreye ıe-..., " beyle bir I ilinden 44 il Ve'al*on ...XJUDe ı .. -'-- ....... mta oı..r I.._ ~....., 
.....a.. ile iktidarda ....__ ..... ._ da t---· m•••Ua Milletler Cemiyeti tarafın· Po onya kurmay reislain ...., - ... _,.... .. ._.__ • 
"-L....::= E--cZ~-a.! !I- ve keza ....,...,.. ya aid adalarla tapan- ,. __ ,.__.. oı-t... terdir. Ba tayyareler. bu ıuretle Ame- ..-. a·--· paww lf a&w ıt ta---:--· --:- ırwa ·~ .- yol Fal'mı eUedncle tuttukllnaı bata'- - _._. --- ziyaretleri rika1ılarm flmdiye kadar Y•pallf ol· oaaa iPa fett! ettir • .__ siW, ._ 

Dallcli,. ..... ti arwndüi ...._ lamalı: lifidir." Sullı yolunda Varıova. 26 LL - Polonya kurmay dukları pp halinde merhalesi• en iagnler ........ ld ................. 
fark da 1ta•ur. Ve lla ~ lliıDf Bu 

900 
hlc119eleriD eheudJetlnl tahlil reiıi general Stafiyeviç, bugün öile- btiyllk seferi yapmıt oluyorlar. Diier P nwhkiian ........_ Wki •his Wr 

aünenl.franaızpÜ-limentOHtıatiledİ· eden Litrinof pmcllye kadar franıu Sovyetler hllkilmeti, entemnyonal den sonra Riga, Tallin ve Helıing- dört tayyare, hiçbir lnzaya uğrama 191 ••umzler,alqftl'itt..,...esnl• .. 
m="·~·· 11"1"g,ı1iİlll ti- aevkWc;e~ fapanyol bayırbahlıp kollektif itbirliği ile sulhun idame- itmek üzere V va'dan ha- dan San Diyego'ya dönmüşlerdir. Bu Ba kanun çdw- ela tathikat .......... ... 

.... •• • • • ~ ..;..ı- ı= ~ qlmels~~=t~~ .. =·=· :'"*:1~~1tii-:-=-:::.:....:.::.c:.::.=~~~~~~;;..;.~ ... ~ .... -~~............. ..... , , ...... 
mit olduiunu batırlatmıf ve demiftir er ve dunya muvase- Polonya ku;,_y reWnin slyareti mittir. Bu tanwelerin cevelan allratl &tri, pawl* ...,..ıiwia 11 ı lıık ...... 
ki : n•inin kendiıi olmadıkça elde edile- 15 ıUn kadar .u.recek ve PolOllya ile aaatte 290 IJl m kilometredir. aba ,..._ nuıl balecııldar? 

- Şimdiye kadar Fransa t.panyol miyecellnl m6drik olarak Frama ve BMtık devletleri arasında ıiyul ve KManan taıdailmtma h .. ı ki _. 
li iberincle münlc«e ~ d•ael.pı• bo hududu ile his metpl oJınarıq " bu Çekollovakya ile karJıbklı yardım ukerl i§birliği ile ılAbdar meaeleler Almanya aleyhinde gizil bir ....., Wr ~ taW ..,._,..... ililt. 
pm aç.-k _..andüi IRUlara kart•· hususta hiç bir endlte cöetermemlttir: pütlarım ima etmete muvafabt göriifülecektir. rad Ulu eeiis. Her Wde p..M•iwia t-&- --.ı 
anda Dala ... parlimenton tatil et- Fakat dtipmın ...mmı elinde veya eylemlftlr. Blr 1mb tü4lrhlde yar- ' yo yonu .- ,_ 
IDefe karar ...... ti. ~itler Ye nUfun lltmda buluiaaft bir İaplnya d1111 CIUIDI lıtift eden bu paktlar V_arp.. Z6 LL -Huu a~ IDU• Wr it ~·· ... , _.,. 

1 

... thıil'li il • 
W....wtler bu bnn tuftla ............ Frana',ı yeni bir kara hududUIUI 1ısa. aynı amanda Avrupanm buı kııım• m1t.tır ki, Sovyetler Birliii kendili i- Ubırindeıı: Polonya pzeteaine ıöre nlrll •rıl• ..,ıHı111iiL ıc:.
Fllkat tatil ............ ~ ı..u1ana. BaOncle bulundurmak mecburiyetine larmda blaat Jaarlt tehllkfıllDi ualt- sin hiç bir teY iatemiyor, hiç khmcniD 'b!r kas ~ür Poman mıntak•mda ,......_ • '• .. ıuk •' dw ~ 
dıjmdan bu iki pu1i. büküa.te karp koymuttur. 1871 franm • Prusya bar- llU P1'8inl '9 lld'l:rotdu. &o.Jet• mlltefild ohaayı aramıyor. O mUnhıu- bır radyo illtaayon11 Bitler aleybiııde bizim _., .... t itla tl•eıfTz pek ... ...-.to olmak~ Wr da ..uq bmm kmnl" ı.nya tınrinde Alman Çek pütı bil YUIW ı8ımtltt0r.,. ru Jııaıl1ektif ifbirliiüıe mBftfakat e- neıriyatta bulunmütadu. Bu oeJriyat ..._..,_ta....._ -"iim .. aılltw
aııbdalmeJi tudik • ...._... ıs.r. Dlifusuaan teellUtril enditesinden doi· bqla ele Çekoelovakya etrafmdakl diyor • Çünkil oraıda çok tehlikeli bir tı.. meveelerle yapı~dır. Bu ia- lit NJianW '9drW wwwaltıi ,., ' , ,,....tir. ZabdDllD8.....,.. ......_. dupnu ela unutmımMk lizımdır. bulutlan 1Alec1• • mlbim lmlll• • YUiJet vardır. Bu tehlike Scwyetler ta.yon: Oeatopo'nun (abrfblerl ve Al· ha imi ..._ ...W oeıt• .... ...... 
IOIJaliata.r w kornHniıtler ...,._ _ Garillüyor ki tngiltere'nin ve. ırran- den bhi oJmuttur. Blrlill için delil fakat ilk 8nıce ldiçik manya nıa toplantı kampları ile bapıi.. itilll • 41tiin1 ı ılrlır•. ..... ... 

iikia*ÜJ ~~ •'nm eeftulcenl vulyetl ri t memleketler've aonra enternuyoaal b~eleri hakkmda malOmat vermekte. L 

11 

' o> Me ..... '- '•''' ı ,a. 
......... Ftıllalla" ,____ e umwn ~......... . ......... 'a..WolanWer'...ı-"•. dir. al ••nıaıtıl .. ı.,s_...,._.__ 
lropaortawaaicenah partilar, 141 barbdanevelldnenW>e?emlltemadlyen , ~· .................. ,_ 
,.,_ Jr.arp 

357 
n~ ile Dalüi" bükü. zayıflamakta Almanya nm1d ile o nla • Blslm Hmtw•• -a llJwdmls bit- Lltftnof, tecaris teblilrMi karfl9m- R . ...m. ek..n,.t a.mia etmitlaNir. Z.. bette kuvetlenmcktedlr. tabi ~ De koTllluları ara- da bulunan prb devletlerinin buut oman!İl' da demir mahalız.. MERAK 

ıuula -'-- "tlllfllrm nlh -Hyle Awupa'da mlltteblt bir sttmre te9kili· 1
-- mnhalr__. ... , · 

'-tnamenic ludila sibi elMmi,.W. lıir Japonydnın e..U.ri heJledlJ;.:;i..ı ~ ana ~kte. ne mUftffak oı.n.dıklarmı ve bu BWu W-.: ---n;-'ıi:.. M ltURUN'tla Gialeliıa p ı· •ı• ._ 
....a. 1:aıa1aaıld ita ariya uA tin llütalriben UtTinof Japonya'nm dir. l'aDt ,__._.._'--_ blsden 19- prtlar lltmda Amerika'nm if birllii ha °" · a.a.- u- t1mtmda Huua K-s•" (Ama U.) 
L::...:u.. • • -~ B ...L.-.!_ .,,._.-~.,- be'"' fızlar te•'"ll .. --..1-- ıa H=-iD dba- --~- ba 1• 1 L.1---..1-~ ~. ~;.. ehemi,.ai -· a WWWJeti Aı:pa'dald h...-ooya emellerinden temedlll nMl1latlarz wnnelrtm de -•emlyecetinl kaycletmit vı di- ..-6 ·~ ~ _.... _, -

1 
---- _,_.. -....__ • bazı noktaları ....... bablod le dami..a.. 1 tar.ıtan kU 1 lllUD Uk aelaeli ...,,.....,r. Bnll. it- ''Bu cWaA•ırika 'ac 'pi 

ettiMl erek tÖJr= ; kadJtD lgtlDap ecltrla. Çılnldl Çekoe- er çük " orta dıeY etlerin hamname okwımuf, rıonra fllıitlır duı· Raz...lt'iD Wisıilk -..a.a.. Ccıa R elt 
..._ 

1 
- 1922 de mUnferit bir vasiyette lo,,.,_. aalla ... ...,,wnı• ftl'- 1a açıkp mtltecais dwletlerin tara- leıımifti. r. DlYam 1g dlırt lla devam ba·ctamla -:ı---=-•• Va'~~ 

ı - 1938 ~·· iı ••n .._; • dala bulunan Japonya Vqlngton muahede. dır w ma _. .._... clahlU fmı iltisw •eymıud da bitaraflıkları- d ..-ktackr --- _,_.._..., __ - -..__ .._..t .-illi lııildin* -.,. llni lm11humia meebu olmut ve bu tqldllbm al4 ..-.-.. Jl .. U m Utsa •1lmnlt olduklarlDI dylemi9 e eceğı samlol • ile eYlencli. Ymi eıtlilaıla ... , ı 
W... rq ,.mektedir. baptaki teabhUdlerlne on aene mGddet· blldla tamns. Ve a.a kendi dnletl- ft d-1ftir kl: 1 baltoala .....-. melikiıleli ..,...._ 

2 - Raclkal eoa,.Jiatl• hildi.. le riayet etmlftlr. Bilaban Çln'in ta • nin ..,.ı latlkW " Jaulmb JdlldllD. - Halbuki ldlçUk v• ayıf memle- Uydurma bir mij ikaı l NU... köJiMe ,...,..11• a. w · 
illet Waino"" ~ söre, Ulk lnllnlyetine dolrunmamllk bUMl8Undı r.w,te blllll tıdl m&ktl Wltd ketler lçla bu &Un bitaraflık ilin et- Belırad. 26 a.a. - ~ala ajarwı teb- .-.tJe clüjiımi Pnmk içira Amzn. 
~ Mı .,...U. radikal IOIYÜlte &lrltıDit olcluiu teabhtldll lmlllerlni ıeae badlaialD blleoell bir it okh· mek llWetler Cemiyetl'nln, doatlarm li~:s:::_;..d• sıkmakta olan D-- Jra'nm malatellf ,........_ .. ... 
laqÜlt" Jrmnüniıt kcımhinezon• ar- Joldamak ve bu lmilelrin hAJl ne cS... lu lraautlndqk. J:ntel'WyOaal .. " mltteflklerin yardımmdm vu • motra~Pntaı. cumarteai ..,f'"t1 i Wr ._. .._.olma ..... O ..... iri tak.........,.. CC,. kadar aaflam bulundapnu dene. hada Çekollonk,a bncllalnl ...._ PSID'k demektir. Bu ıuretlo de ken- f ...... M.W- "''"''••k isiıa ri ac•t 

3 - F
-'-t u"eou"-....!! - _ ~•etli mck iM-'• ve -•neourl '""'.aıı--ı-de, faa _ _,_..ı_.a• bul"•- bir ...... •- AUerlnl yutmak lltlyen devletlere tıe- Stoyadinoft,'e at edilen muhayyel bir ...1 ı • :a..ı .. L.!-.! 
_. T - .... - _ _, y • .ı ... -.v::::' ... _, llUI& _.. ·~~~- - ..._...... carils ck ti 1 müllkat netr.maiıtir. •u• •• .,_ - ~ - •e•11ı••li'I"" 

Tdda .-ı-ki,~ laükiillletİDİll ....,._. muabecleünl ima etmif o. ketdr ft bllttln m11.U,.t ona tumas ..aı ~e Y•pmJf o uyorlar. Bu IÜll SaWaiJetli .bir kaynaktan bbe ve- tir. Çoimıua iltelderi ı ı •mi " 
~ lroaeiiaiat ......wetiDe lan devletler taiafmdan maddi hl' bir edene lltdr. llla-l•rlerindea sorla bitaraflık il&· ·-"-'• olaD . la'. 
L-- " • mmnmeı ıunne,tnce tecavtldnll ar Ull elde eden mtltecubler aeferber- .__,. mezunıyete -~ Aıc•'"' dilim .... bdııı- lllı! .. 
-. .ta" Miw ~~le tlrmlfbr. ıa. • ..n ... y • ..ı .. -on muahede- 1,,..,........ liJderiaba ertesi abG bu memleketle- Barrokll'ka bu pzetenin mublıblri ile bir halk ~ ~- __ ,,._,.. ainln yani~.-:;::.. ... dnletle- •- ,,_,_._ ...__ ı• ... rl Wtlrafl*larmı lhl&le icbar edeooık- ula sörllpemif ve bMie mevnu m6- tela•ciımi llisiat ._,.,. 

GlrP ~ ~~t~ .U. bu rinin filtubatmdan biri .M;i~ ıZ::....-ı:.:,-.1;1~; Ser.,. meli hismet1erine ll1elklapr. leci•~: uydurulmut oldutunu beyan ~:.:·.::=:-:-.::. • ,.;:•.: 
-,den aom"a ao~ ... .,....._ -W.. b ~·-'-ed-•- .- M-ff u-L.-·'-·- •-..-· e • • .. ..1: ...-'*...., .....,._ Partinia J>.aa•• u ~ ...-. tam bir tuftyeline p- -~ BldlllkanJ·ı..,.P. ,_,_ ;;M,.ı ri,_..., -'-r--1& • ve-•• t-.lril ...,itti. Kma ••••• 
a..... • • • D- ,,. bit oluyoruz. redrm Loadra=llııaııl'911 ,,_ e mütecaTislere ileride B M lini ' ~"-i)IMsi pwli)e mıaı111 w tle-ildiıııwliM karp ~~ ,_, ... ...., MIUetler C m.lyed nia ._..... _...: düa b6Jlk bir teenni" lhti,.t ıtuıa· • uto 'Say· ve nep'' ........_ .-._ Rawll'la • .-..c1e tcQ7iD elmiftir. H.ltl -.. ·~-.ı e .. .J ı...ıı.- L...-1_ w• ber halde ht.ettlrmlftlr. MAt:e- kon-ı-ı pai =-.. !..a: --- ı..:.. -
...._.._ Wle o.lidi1• lalk&'Wticl Lbvu&Va, lıfileltler Cesıdyetinln barb ce..- MDNtaL.- bu _,..... caYlM ipin ucunu kaç- bir o- R -ea ~açtı _.. - Vll ..-

........... eh~" tıalildd•~. IOnrall vuiyedln tanin ve himaye için te .......... ta~ etmek tlJle ,_canan hareketlerine.;;;;, bk ti· Wı ;a· i26 ~.a. - B. 11:-0llnl, bu ... TIUID Ranelt o1ı.- ..,. , , r • ..,. 

t'.ı..tDolidiA-- .. lıi8- karuld•==-- ..... =~~~-- ,-to1ı1pec11,....._dlbllcle m1111.!.:1..":.:"6":' =- ==='::oı-:ı-.~:::: 
b rirJat pNmrn ... miiatalni W• clevletl.!--a................ ytldnden Mil- ..a.a. •• '!..:...mi .a...ld B- blaat keDdi ıaıl1letlerW bıırw e- mıtt• Bu ko nas !.t-.ı.. _..!!: lebe ed__.. :-.1:.....- L--- -lıll, 

mira- Jetler ~z.::mun bndlalne cllfCD .,.._ 5- mı • W M ~ Nil .... • derken balkı harici lll _....,,.. · nereye .,_,,...a r- - --. __.. ----· 
._:=~~~ ~ hiki· llfeyl baprmadıtnu taylemlf ve ele. mulds lıDmltellaba ı.,_,. ._... kıJederile tatmine ~- Mil· =~•ketler mllm-Weri lfddk et- 1!- •tk ww ...... ,...._ - . 

• _ ... 1111 • ~al ...,, ıaiıtlr ld: . Frallıo lelıılne mldÜl1l!Jlnl teebıte ID- teca...Wer vuiyetlerlal toramaktan t r. • rikablarm ..........._ tMrik ••ıı'• . ol=-~ ~!.~ ,...,4.:... Milletler Cemiyeti, mltblt hlr b· hlur eylemektedir. lcb ıöet~renlerin ıraha1armda daima d Roma valilinin hoflmecll bkfteain· bir...,-. 
• • ... ...., .... , .... _. " vet olmak llsere kurulmuftu. Bucln UtYlnof ~ Jeal bn1ı lıir ,..ı pnlmetler U'ıynceklardır. en aonra Amerika " Almaa wrab- Fakat ba ....... llliaci Wr ..... • t::" tleiil. ~" ooi ~ ~ • ondaıı lıaflf bir ıaıcc bOe ""'-" barbdmı - isin ao.,.. dlplaaıa llodem mütcca.ulcrin .ıloblll daf. :;-ıuı" anim- B. -llni Zireia...... bir ı.t dalaa •tta t•· 
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Bu sebepten bizim 7 inci tümenin 
taarruzu yavat ilerliyor. Ön hattaki 
iki alaydan birinin kumandanı §ehit 
oluyor, diğeri yaralanıyor. Maama
fi sağ yanm taarruzunun aldığı hız 
burada da tesirıni gösteriyor ve on· 
lar da dütmanı püakürterek geri a· 
tıyor ve sahile haylı yaklaııyor. 

Bu vaziyet bir de dütman tarafın
dan görülünc iyi olur. Onun için 
Sovla'ya yeni gelen ve ortalığı is
tikıaf etmek Üzere l..ala.baba'ya çı
kan İngiliz 159 uncu tugay erkanı
harbiyesinin bizim taarruzdan gör
düklerini nakledeyim: 

''Bunların nazarına ilk çarpan 
manzara tepenin arkasındaki kuru
mU§ Tuzlugöl'ün Üzerini kaplamıı 
dağınık İngiliz askeri ıidi 

Bunlar futbol maçından dağılan 
bir kalabalık gibi kumsal sahile akın 
ediyorlardı. Arkadan gelen türkler 
ise Anafarta'nın ovaya doğru çıkıntı 
tqikl eden yamaçlarından sel gibi a
pğıya iniyorlardı. 

Bunların önüne bazı İngiliz kıtaları 
çıkıyor. Bu "talihsiz'' taburlardan 
birisinin tabur komutanı, yaveri ve 
dört bölük komutanı mermi isabetiy
le gidiyorlar ve idaresiz bir hale ge
liyorlar. 

Maamafi bu kıtalar kendilerine 
bir dereceye kadar çeki düzen verı· 
yorlar, bir hattı tutuyorlar. Arkasın· 
dan İngiliz aol yanında "Türkler ge
Jiyoe• diye bir panik daha kopuyor, 
hat gene çözülüyor, karıııklık gene 
başlıyor ••.• 

Yazan : M. Şevki Yazman 

Ve arkasından da İngiliz reami ta 
rihi §Öyle diyor: "Bereket versin ki 
Sovla'cığın 'imalindeki vaziyet (yani 
bizim on ikinci tümenin taarruzu ve 
ilerilemeai) İngilizler arasında bü
yük tel&§ tevlid elmİ§ olmakla bera
ber türkler sabahleyin elde ettikleri 
mü&aid mevki.den bir kat daha isti
fade için ileri doğru zorlamak le!eb
büa ve gayretinde bulunınamıtlar
dır.'' 

Ganimet eclilen mitralyözlere kurıun konuyor 
men dağı ve bundan bir parça olan 
Con?cbayın Üzerinde büyük düşman 
kuvvetleri vardı ve bunlar hala taar
ruzla buralan almak ümidinde idiler. 
Şimdi aaıi mesele bunları buralardan 
atmak, her iki mevziin kilidini ele ge
çirmek ve bu ümidi kökünden sök
mekte kalıyordu. Anafartalar'dan taar
ruz ne de olsa münhat bir arazide yapıl
dığt için bu hakinı aırta tesir edemezdi. 
Asıl o Sll"ta gitmek ve orayı kurtannak 
gerekiyordu. 

Bir gece zarfında Anbumu'ndan 
Anafartalar'a ulaıan ve o gecenin saba· 
bmda hıarulrnıyacak bir muvaffakiyet 
kazanarak koca İngiliz tümenlerini ge-

- Başka türlü yapamam. Bu kadar 
ehemiyetli bir taarruzu ba~ka11run eli
ne bırakamam. 

- O da doğru. Allah selamet versin 

" " ,, 
Bir gece evel Anburnu'ndaki zemin· 

)iği hasta olarak bırakan, bütün gece 
yÜrüyen, sabahı koca bir zafer kazanan 
genç kumandan 9 gununu de 
Kocaçimen'e doğru at üstünde yürü
mekle aıcçinıc:ekti. 'Bu zafer vo içindeki 

bijyük İrade onu artık tamamen iyileı· 
tinnişti. Ne Stopford gibi istirahat ne 
de Feyzi Bey gibi kıtalann toplanması· 

(Sonu var) 

Talil devresine girerken: 

Kitablarını neden 
seviyorlar ? 

Bu sütunlarda, geçenlerde bahse 
koymuş olduğumuz bir anketi tahli
le çalışmıştık. Arkadaşımız Dr. Ziya 
Talat Çağıl'ın yaptığı bu anketin 
3 üncü suali: "Bu ki tablan ne için 
seviyorsunuz?" idi. Çocuklar bu su
ale yirmi muhtelif cevab verdiler: 
Güzel olduğu için, gülünç olduğu 
için, hoşa gittiği için ... ilh. Bunların 
arasında bir tek cevab var ki, ister is
temez dikkatimizi üzerine çekiyor. 
"Bilgi verdiği için." 

Bir ilk mektep çocuğu: "Ben öğ
renmek için, malümat edinmek için 
mektep kitablarından başka, mecmua 
ve kitab okuyorum." derse, o çocu
ğun zihninde, verimli bir faaliyetin 
başlamış olduğunu kabul etmek la
zım gelir. 

Bunun ilk büyük işareti ders prog
ramlarının çocuk zihnine uyduğu, ve 
o zihni faaliyete sevkettiğidir. 

Bir millet gençliğinin bu şekilde 

tahsili, ileride o milletin düşünen ve 
duyan mesleklere atrlanlarının neler 
yapacaklarını gösterir. Ortaçağ dur -
gunluğunun insan kültürüne yeni bir 
şey ilave etmemesinin sebebi, bugün 
Ankarada gördüğümüz bu vaziyetin 
tamamile zıddı sayacağımız bir vazi
yette olması idi. !skolastik mektep
lerde yalnız büyük üstadlar ezberle
nir ve tefsir edilirdi. Bu üstadlann 
arasında da en başta Aristo gelirdi. 
Aristo'nun haricinde dü:;ünmek, oku
mak yasak idi. Vakta ki renaissance 
geldi, ve bunun sonunda bir büyük a
dam, hakim olan bu yüzbinlerce kita
bın karşısına tek silahı olan şüphesi 
ile çıktı ve, "ben sizin doğruluğunuz
dan şüphe ediyorum" dediği zaman 
bütün o eski mabudlar birer birer yı
kılıverdiler. Ve insan düşüncesi, ser
bestiye, açık güneşe, havaya atıldı. 
Türk inkılabından çok kısa bir za -
man sonra, türk gençliği şimdi aynı 

hava içinde yüzüyor. Zihnini bütün 
sultalardan, kurtulmuş, hüriyet i -
çinde düşünüyor, hissediyor. Bu zi
hin düne kadar zincirler altında idi. 
Serbest düşünmek yasaktı değil, im
kansızdı. Küçükten beri yetişen nes
lin elinden, bütün akidelerin üstüne 
çıkarak uzaklara bakmak imkanı alın -
tnlJtl. 

Türk inkılibının nüfuz kudretini 
yüzlerce, yüzbinlerce abide bize her 
gün gösteriyor. Fakat şimdi rastgele, 
muhtelif içtimai tabakalardan ele a
lınmış 3200 yavrunun zihni, tıpkı 
fabrikalarımız, şimendiferlerimiz gi 
bi faaliyet içindedir. Bu faaliyet, 
mektebe gidiyorlar, kitablarını oku • 
yorlar manasına değildir. Modern 
psikolojinin bitaraf usulleriyle bu 
zihnin içine nüfuza çalışılmış, ve ora
da tıpkı uçan şimendiferlerin, Karabü
k'ün, Ereğli'nin hummalı çalışması gö
rülmüştür. Ve bu, çalışmaların en 
müdhişi, en kuvvetlisi, en gurur ve
receğidir. Çünkü bütün kültürün son 
esası, temel taşı zeka ve iradedir t 

Burada ister istemez japon me
deniyeti ite, türk inkılabını mukaye
se mecburiyeti husule geliyor. Yer -
yüzünde 1850 ile 1920 arasında yal -
nız iki millette esaslı iki inkılab ol
du: Once japonlarda, sonra türkler -
de. Bu iki millet içtimai bünyelerini 
değiştirdiler. Kendilerine yabancı o
lan bir kültür dünyasının içine gir
diler. Bu iki girişi mukayese etmek 
çok faydalıdır: 

Japonlar Avrupa'dan yalnız tek -
nik ald lar. Yazılarını, kıyafetlerini, 

ve düşünce tarzlarını, devlet teknik -
terini muhafaza ettiler. Türkler baş
ka türlü yaotılar: Kendi ihtiyaçları -
na u; gun bir devlet sistemi kurdular. 
Kıyafetlerini, yazılarını değıştirdi • 
ler. Mekteblerinde, en modern ders 
programlarını tatbik ettiler. O halde 
onların medeniyet hissesi japonlar -
dan başka olacak. Yarım asırdan faz-

la zamandır japonlar Avrupa medeni
yetine yeni bir şey ilave etmediler. 
Ne bir feylesof, ne bir şair, ve ne de 
bir icad getirdiler. Yalnız ucuz mal 
istihsal ettiler. Fazla harb malzemesi 
yapt :lar. Ve zırhlıların çaplarını bü
yülttüler. 

Halbuki şimdi türk zekası hareket 
içindedir. Bu vatanda o zeka yarın 

büyük ibdalarda bulunacaktır. İnsan
lık kültürünün beşiği olan bu yerler 
gene insanlık kültürünün kaynadığı 
yer olacaktır. 

Dr. Ziya Talat Çağil yakınlarda 
tedkikini bir broşür halinde ne~rede
cek. Okuvucularımız orada bq aru -
tırmayı, metodlarr, rakamları ıle ka -

Bu fşleycu aihin, y.ıar•n ...,..,..,A,. 
büyük hamleler yapacaktır. ' Topra
ğın altını üst edecek. Üstünde yeni 
imkanlar arıyacaktır. 

naat verici bir ~ekilde göreceklerdir. 
Biz buraya yalnız neticeleri aldık. 

27-6-1938 

ı __ R A_D_Y_o_,,J 
Ankara 

Oğle Neşriyatı: 
12.30 Karışık pllik 

neşriyatı - 12.50 Plak: Türk musikisi ve 
halk ,arkrları - 13.15 Dahili ve harici ha· 
berler. 
Akşam Neşriyatı: 1 30 K k 1.,._ 8. arışı p..,. 

neşriyatı - 18.50 İngilizce ders (Azime İ• 
pek) - 19.15 Turk musikisi ve halk p.rkı• 
!arı (Servet Adnan ve arkadaşları) - 21l 
Saat ayarı ve arapça neşriyat - 20.15 Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Semahat Öz
denseıı ve •rkadaşları) - 21 Konferans: 
(Şevket Süreyya Aydemir) - 21.15 Stüdyo 
salon orkestrası: 1- Beethoven: Celebre 
Bagatelle. 2- P•ul Dincke: Hezehen. S.. 
Tschaikovvı;ky: Russiııcher Tanz. 4· Lehcr: 
Die blaue Mazur - 22 Ajans haberleri -
22.15 Yarınki program. 

İstanbul : 

Ugle Neşriyatı: 
12.30 Plakla türk 

musikisi - 12.SO Havadis - 13.05 Plakla 
turk musikiııi - 13.30 Muhtelif plak neşri· 
yatı - 14.00 Son. 
Akşam Neşriyatı: 

18.30 PU'ıkla danı 
musikisi - 19.15 Çocuklara masal: Bayan 
Nıne. - 19.40 Piyano solo; Konservatuva· 
rın kiıçük yavrularından 7 yaşında Gulseren 
Muhittın :Sadak tarafından - 19.55 Borsıı 
haberleri - 20 Saat ayarı: Grenviç rasatha• 
nesinden naklen, Ritat ve arkadaşları tara• 
fından türk musıkisi ve halk llarkrları -
20.45 Hava raporu - 20.48 Ömer Rıza 
Doirul tarafından arabca soylev - 21 Saat 
ayarı: Fasıl saz heyeti: İbrahim ve arka• 
daşları tarafından. - 21.45 ORKESTRA: 
1- Nikolai : Le korner dô Vindsor. 2- Doni• 
zetti: La fıy dü rejiman. 3- Straus: Libes• 
zavber. - 22.15 Ajans haberleri - 22.30 
Plakla ııololar, opera ve operet parçaları -
22.50 Son haberler ve ertesi günun pro&ra• 
mı - 23 Saat ayarı. Son. 

Avrupa : 

V• ,,.ı<A v .il: OPERETLER: 19.55 Bero• 
munstcr - 20.15 Prag. 

SEN FON l VE Oı ... KESTRA KONSER• 
LERİ: 17 Prag - 19.10 Laypsıg - 19.SS 
Hilversum - 20 Sottcns - ~0 . .iO Roma _. 
20.45 Oslo, Stokholm - 21.10 Hilversum _. 
21.30 Budapeşte - 22.20 Lüksemburg. 

ODA MOZIGl:-18.10 Varşova-20.3S 
Atlone, Budapeşte - 21 Paris - 21.1S 
Doyçlandzender. 

SOLO KONSERLERİ: 13 Stokholm _. 
15.25 Hamburg - 15.30 Viyana - 16 Münib 
- 18.15 Kolonya - 18.25 Doyçlandzender 
- 18.30 Pari~ - 20 Paris - 20.30 Monte 
Seneri - 22.!ıO Doyçlandzender 
NEFESLİ SAZLAR: 5 Breslav - 22.1S 

Stokholm 
ORG KONSERLERİ: 10 Paris - ıs.15 

Königsberg- 19.30 Stokholm -19.55 Hil 
versum - 21.30 Roma - 21.44 Strazburg. 

HAFJF MÜZİK: 6.10 Hamburg - 6.30 
Frankfurt - 8.30 Breslav - 9.30 Berlin _. 
10.30 Hamburg, Viyana - 12 Hamburg _. 
14 Laypsig ve birçok alman istasyonları 
14.10 Viyana - 14.15 Berlin - ıs.ıs Doyç 
landzender - 16 Breslav, Hamburg - l 
Münib - 18 Bertin - 19.10 Laypsig ve bi 
çok alman istasyonları - 19.15 Ştutgart 
20 Doyı;landzender - 22.30 Viyana - %4 
Frankfurt. 

11.30 l':tutı;art - 22 Mim m20.m m 
TT .. -...%" .,. • ., .... +}Ilı+ • nlV Y\.U Lb 'U ·'- -

Milano. 
DANS MUztGt: ıs.ıs Doyçlandzend 

- 19.10 Doyçlandzender - 20.30 Kolonp 

Bu tarihten çok daha evel çıkmıt 
olan An af arialar kahramanmm 
(Atatürk) hatırabnda iae bugÜn için 
.. Sovla tarkmda bulunan düpnanın 

bir kolorduıu ve büyiik Anaf artaJar 
istikametinde de bir fırka kadar 
kuvveti mağlup edilmit ve kimilen 
gayri müsaid bir vaziyete atılmıttır. 
Ben mağlup düımanın bu derece fa
ikiyetini gördükten aonra kazanılan 
muvaf f akiyetle iktifa ettim, taarru
zu durdurdwn. Elde edilen siperle
rin tahkim olwımasmı, orada yerle -
filmeaini emrettim". Diyorlar. 

ri süren ve yerinde teabit eden Anafar• 
talar grupu kumandanı gerideki karar· 

_:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
Albay Kok politik hayattan 

çekildi 

Türkiye için Moskova 
radyo konseri 

9 ağustosta kıta adedi itibariyle 
en az bir misli ve fakat kıtaların hafif
liği (çünkü bu tümenler daha evel 
Seddülbahir'de uzun muharebeler 
•enniılerdi) yollarda bırakbklan dö
küntü dolayuiyle insan adedi itibariy
le birkaç misli yüksek düımana karıı 
yalnız ilerlemesini durdurmak değil 

taarruz ederek onu geri püskürtmek su
retinde kazanılan muvaffakiyet ıüphe
siz çok büyüktü. Burada genç Mustafa 
Kemal'in iradesi ihtiyar Stopford'u yere 
vunnuıtu. Fakat mesele daha hallolun
mamııb. Anbumu mevzileriyle Ana
fartalar' da te§ekkül etmekte olan cep
henin belkemiğini teıkil eden Kocaçi-

gihma dönerken hep bunlan düıünü- § Yazan: Alexiı Tolatoi No: 132 § 
Varşova, 26 a.a. - Milli birlik kam

__ ..._..,.,..,...._ : pı kurucusu ve reisi Albay Kok, s.iya-yordu. Yolda, kazandığı büyük zaferi _ 
tebrik için Liman'ın gönderdiği yaveri- E 
ne rastladı. Yaverin ifadesine nazaran : 
bizzat Liman da grup karargahına gel- : 
mitti ve kendisini bekliyordu. _ 

Bu karıılaıma ve konuıma çok uzun : 
aürmedi. Liman'ın sorduğu ilk suale : 
kartı Anafartalar kahramanı ıu müta· : 
leayı serdetti: --- Bugün derhal Kocaçimen mınta- : 
kaıına gideceğim ve oraya yeni ge1en -
kuvetlerle taarruzu bizzat ben idare 
edeceğim. --

Liman'ın biricik tavsiyesi de ıu olu. : 
yor : : -- Aman kendinizi atetin içine fazla -
atmayın. Ve ıu cevabl alıyor: ----

nı~~• : si hayattan çekilmiye karar vermiştir. 
: Mumaileyh, dün eski muhariplerin 
: Polonya'nın s.iyasi hayatında mühim 

bir rol oynamakta olan lejiyonerler 
"'"""""-"~...,_........,.....,,,.....,....__.a.:;..-.-..--=ı .... ı:_ ..... mB;~~ı::._L.IJ..!J~~~!.m ,! birliği namındaki teşkilatı reisine is 

: tifasını vermiştir. 

: Münakalat nazırı B. Ulrih, bu birli= ğ:,ı riyasetine seçilmiştir. Seçim sıra
E srnda Mareşal Smigli - Ridz hazır bu-

: lunuyordu. Mareşal, bu münasebetle 
: bir nutuk söyliyerek Albay Kok'un 
E başka bir takım vazifeler daha ifasına 

: davet edilmiş olduğunu söylemiş, fa
: kat bu bapta tasrihlerde bulunmamış-;! ur. 

-

28 haziranda, Moskova saatiyle saat %1 
den 21.43 e kadar, yani Türkiye saatile sa 
at 20 den 20.45 e kadar, Türkiye iı;in husıı 
ai bir radyo konseri verilecektir. 

Bu konser aşağıdaki iııtasyonlar tarafı 
dan neşrolunacaktır: 
Kısa dalga rki 19,89 metre 
U.zun dalga rv-8 1500 metre 
Orta dalga rv-21 789,5 metre 

Orta .dalga rv-73 349,2 metre 
Konserın programı şudur: 
BİRİNCİ KISIM: Azerbaycan musikis 

halk tarkısı "Yadıma duıtü". Sovyetler Bir 
!iği halk yüksek artisti Bayan Mamedo~ 
tarafından. 

Magomayev, "Şah İsmail" operasının ıı 
vertürü ve dansları, Rustemov i<laresindt 
şark musiki ;!etleri, Azerbaycan orkestra 
tarafından 

Karaev, "Kalp şarkısı", koro ve AzerbaY 
can orkestrası tanıhndan 

1K1NC1 KISIM: Alekseyev idaresind 
milli musiki aletleri orkestrası ve yüks 

(Sonu 8. ıncı sayfada) 

~11ıııııııııııııııııııııı111111111111111111111111111ııııııııııııı111111111111111111111ı 
: ni biliriz biz .. Arkadaşları bunu omuz· dırdı. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: 
Petro soludu.. Çubuğunun lülesin

den kıvılcımlar çıktı. Ayağa kalktı. 
Hızlı adımlarla çıkıp kapıyı çarparak 
kapadı. Anhen göğsü süratle kalkıp 
inmeğe başladı. Mendilini yüzüne ört
tü. Königsek ayaklarının ucuna basa 
basa koşup su getirdi. Papas Ştrumf 
temkinli temkinli başını aallıyor, dük 
kağıtları karıştırıyordu ... 

Kurumağa yüz tutan sokağn ahşap 
damlarından buhar çıkıyor, su birikin
tileri mavile§iyordu. Çanlar çalıyordu 
- bir pazar günü idi - pirohu ve içki 
satıcıları bağırışıyorlardı. Çoğu sar
hoş olan işsiz güçsüzler aylak aylak 
dolaşıyorlardı. Şehrin yıkık dökük 
surlarının mazgallc111 arasında, yeni 
gömlekler giymiş çocuklar, uçlarına 

kenevir yumakları geçirilmiş uzun 
değneklerle kumruları uçurmağa çalı
şıyorlardı. Beyaz kuşlar, kanat çarpa
rak, mavi gökte uçuşuyor, neşelenip 
sevinerek oynaşıyorlardı. Her tarafta, 
yüksek çitler ardında, gece yağan yağ
murun yıkadığı ıhlamurlar, gümüşü 
kavaklar altında salıncak sallanıyor

lardı. Bazen genç kızların saçları u
çuşuyor, bazan da, salıncağın tahtası -
na oturmuş şişmanca bir kadın, çıplak 
başlı bir ihtiyar, dalların arasına doğ
ru uçuyordu. 

Petro yoldan yaya geçiyordu. Suratı 
asık, gözleri fersizdi. Güneş sırtını 

yakıyordu. Onu bekliyerek geceyi a
rabada geçirmiş olan emirber Mişka 
uyumamak için başını kaldırıyordu. 

-Kalabalık, hayvanın burnu önünden -
kaçışıyordu. Bir yolcunun çarı tanıyıp : 
kalpağını çıkardığı, ve o geçtikten -
sonra yerlere kadar eğilip selam ver- : 

: !arından yakalayıp tuttular, ve kulağı· Moskova'dan ayrılıp yeşil tarlalar 
§ na fısıldadılar: Dikkat et, başını kay- girdikler_i . zaman, uzaktan, yaban 
- betmiyesin. Nasıl, omuzlarında sağ- ~.a~.allesının sivri çatılarını, yerler 
E lam duruyor mu? ... Hele durun, hele surun erek geçen beyaz bulutları gör -diği nadirdi. -O gece, Pctro, Anna Mons'un evin- = 

den çıktıktan sonra Menşikof'un evi- : 
ne gitmişti. Fakat perdeleri çekilmiş : 
geniJ pencereleri gördükten, müziği, 

sarhoş misafirlerin bağırıp çağırıştık- : 
0

larını işittikten sonra atın terbiyeleri- _ 
ni sallayıp - cehenneme kadar yolları : 
var 1 - Moskova'ya streliçler mahal- : 
lesine doğru yola çıkmıştı. Önce atı : 

: durun bakalm .. Ve böyle diyerek sü- düler. -: rükleyip götürmeğe başladılar, kol-
: larınx sıvamaınna mani oldular. öteki -: bağırıyordu: Hepimizi asamadınız ... 
: Bizim dişlerimiz de vardır ... Öteki de -: dikkat etsin, yoksa kazığa vurulması 
: geçikmez ... (Ensesine bir yumruk._ye~
E leştirdiler, ~ından kalpağı duftu. 
- Karanlık dar sokağa girdiler). 
: Küçük pencerelerin ışığı sönmekte 
E gecikmedi. Fakat Petro çıkmadı. l.u
: ka, uyuya uyuya gelip. zaman zaman, 
: kapının önündeki dökme levhayı tok-

: maklıyordu. Biraz sonra e~rafa öyle 
: b" · l'k "kt .. ki atın bıle başı ö- ır sessız ı ço u 

tırısa kaldırmış, sonra dört nala sür- : 
müştü. Araba, nihayet, mahallede, a - _ 
lelade bir avlu yakınında durdu. Tepe· -
sinde bir tutam ot bulunan bir sırık = 
kapının üzerinde yükseliyordu. Petro _ 
terbıyeleri Mişka'ya bıraktı, cümle ka- : 
pısı içindeki küçük kapıyı vurdu. Sa- : 
bırsızlanarak gübre yığınına bata çıka 
tepindi. Kapıya tekrar iki yumruğu i-
le vurdu. Kapıyı bir kadın açtı. (Miş- Büyük Petro'nun •arayıncla büyük •aat ve barometre 

: nüne düştü. Mifka hem ~y.uyor, henı 
- de horozların öttüğünü işıtıyordu, A
: yın ışığı sanki soğuyordu. Dar soka

~ "t k' cunda sarı ve sonra kızıl gın o e ı u , . . . , 
tafak söküyordu. :Mişka ıkıncı defa u-ka kadını görmeğe va kıt buldu: Uzun 

boylu, yuvarlak çehreli, koyu renk sa
ralanlı idi) Kadın,ellerini yanaklarına 
götürerek hayretinden "Oh!" diye ba
ğırdı . Petro, geçmek için eğilerek ge-
ni' bir adımla avluya atlayıp kapıyı 
çarptı, kapadı. Arabanın içinde ayağa 
kalkan Mişka, kütükten yapılmış iz
banın iki küçük penceresinin aydın
landığını gördü. Bundan sonra kadın 
kapının önüne çıkarak bağırdı: 

- Luka, hey, Lukal 
Bir ihtiyarn sesi buna cevap verdi: 

- Dinliyorum.... pıya doğru yürüdüler. 
_ !çeriye kimseyi alma, Luka, an- Mi~ka, sert bir sesle bağırdı 

ladın mı? - Açılın 1... 
_Ya israr ederlerse? Streliçler, suratları akıi, arabaya 

yakla,tılar: 

yandı. Etrafında mırıltılar işitiyordu. 
Çocuklar arabanın etrafını çevirıniı-

- Sen erkek değil misin? 
- Peki, peki. Onları sopalarla kar-

lerdi. Çoğunun ~.cağı?da donu 
yoktu. Fakat ~iJka eo~l~rıni açar aç
maz hepsi, gomleklerının kollarını 

- Sen ki~in? Bu mahallede, bu aallayıp çıplak ayaklarının siyah ta-
saatte... hanlarını göSte1re~e~ kaçıftılar. Güneş şılarım ... 

Mişka kendi kendine "vaziyet belli" 
dedi. Biraz sonra, başlarında streliç 
kalpaklariylc üç kişi bir dar sokaktan 
çfkıp mehtapta her tarafı görüne· 
tenha sokağa şöyle bir göz attılar, k: 

Mişka, alçak sesle, tehdidkar: oldukça yükse mıştı. 
Petro ıapkasını kaşlarına bastırarak 

küçük kapıdan çıktı. Kalın bir se 1 

- Haydi, ipi kırın sizler .•• 
hekilerden daha sarhof olan biri: 
- Ne? Dedi, yoksa bizi korkutmak 

. istiyorsun? Senin nereden geldiği-

b
. 

1 
. s e 

öksürdü. Ter ıye en eline aldı. "t t 
d "d d' v ş e bu da ol u, e ı. e atını tırrsa kal-

Petro: 

- Siz emirberlerin dizginlerini 
bırakmamak 1- . azımdır. Gene sapkınlı 
e.de~ek nıisin? Seni sandık odasına ıı:· 
lıdlıyeceğim ... İşte o kadarı 

B" 1 _oy e diyerek şapkasını 
dogru itip güldü. 

k Biraz sonra, rengi belirsiz, kas ka 
af tanlı bir askeri müfrezeye rastladı 

lar. Askerlerin bacaklarına ot ve 
rnan çöpleri yapışmı~tı. SüngUleriıı 

biribirine çarparak karma karışık y 
rüyorlardı. Baş çavuş, korkuns birse 
le bağırdı: "Hazırol 1" Petro arabad8 

indi. Erlerin birer birer omuzlarını t\I 
tup kaba kumaşı muayene etti. Han 

lerinden fırlamış kocaman gözleriyl 
Çavuşa bakarak bağırdı: 

- Kötü mal bu. Bunun müteahh" 
kim? 

- Bay Kumbaracı bu kaftanları 
karef atölyesinden aldık ... 

Petro, sıska, sivri burunlu bir 
Yakalayıp emretti: 

-Soyun! 

Korkusundan ne-fesi kesilen e 
"Kumbaracı"nın üzerine doğru eğil' 
kısa ve dim dik bıyıklı toprlak si 
sına bakıyordu. 

(Sonu var) 
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Göl kenarında ... 
Geçen gün Ulua aayfalarmda 

gördüiiiııüz Abad gölü reaimlerine 
aiz de - benim gibi - imrendinizae 
ve vaktiniz olup da - bu aefer, ma
aleaef, benim gibi delil - yaz içinde 
oraya hava tebdiline gitmek iaterae
niz diye göl ikliminin huauaiyetleri -
ni aöylemek i.tiyorum. 

Abad ,.ölü 1400 metre )'Ükaeklik
te ve dailarm ortaaında bulunmaaı -
na ,.öre, fiipbeaiz aerin bir yerdir 
ama l'öl o kadar yWuekte olmaaa da 
göl ikliminin birinci ve en önemli 
buauaiyeti yazm pek •ıcak, kıım da 
pek aoiuk olmamaaıdır. Kıım Abad 
gölü kenarında kalmak iatiyeceğini-
3İ hiç tahmin etmediğimden, yalnız 
yazm göl ;klimiain neden aerin oldu
iunun aebeblerini anlatacatsm. Za _ 
ten bunlanll biri.ini herk" bilir. Su 
kenarları daim• karalardan daha 
aerin olur. Çünkü aynı cüneı qıkları 
topraiı ıulardan iki defa fazla w
brlar. 

Fakat, ıu süneıten aldıiı 11caklı -
i• topraktaıı dah~ iyi aklar, akıam 
olunca birden bıre aoiunıaz. Gün
düzle gece araamda aıcaldık farkı 
az olur. Bu da iklim ve aağlrık b&lu
mmdan. göl kenarının bir iyil · w • d.ir. 
Göl iklimi biitiin yıl İçinde ol~ufıu 
gibi, bir ,.ün~ ~~i. dört aaati için
dıe de mutedil bır ıklundir 

Göl ikliminin bir iyiliği de rüzga
rın gündüz gölden, gece kar~an ea
meaidir. Temmuz ayı içinde göl ke -
nannda hava günde on i;ir aaat ka -
dar aerin obr. Gölün bulunduju ye
re göre bu kaide az çok deiitae dıe 

. göllerin bepainde &Ündiiz aerinlik 
uzun sürer. 

Su kenarında havanın rutubetli 
olmaaı tabiidir. Sıcaklık ne kadar az 
olursa rutubet o kadar çok olacağın
dan, göl kenarmın aeriıı bavasiyle 
rutubıetiıı fazlaca olınaaı lazım &•
lirae de, bereket verain ki, 1ıündüz 
gölün üzerinden! gece karadan esen 
rüzgir rutubetı kaybettirir, hava 
aerin fakat kuru kalır. Hiç rüzgar 
buhmmadıiı aiinler de anüateana, o 
;Yakit aöl kenanmn havaaı rutubetli 
olur. 

Büyücek göller memleketi olan 
Lviçre yaylası çokça bulutlu ve sisli 
oldufundan bu halin göllerden ileri 

Kitablar arasında 

geldiii aanılırdı. Halbuki batka göl
lerin iklimlerinde yapılan tetkikler, 
•İain l'Öllerden karalara deiil, kara
lardan cöllere geldiiini anlatnut
tır •. Gölün havada b&lll ettiii huau
aiyet bulut ve aiı deiil, ,.ölün üze
rindeki havayı, yüz metre yilıkaekli
ie kadar, birçok ufki tabakalara a
prmaktır. Bundan dolayı gölün ü
zerindeki bava biç bir vakit ne pek 
çok ıamır, ne de pek çok aoiuk olur. 

Göl kenarmm en büyük 3evki gü
net ıııklarmm orada ha11l ettiii hu
susiyettir: Güne§ göl üzerine yukarı
dan teair ettiii vakit ııakları daha az 
akseder. Güııet öileden ne kadar u
zak olursa ıtlklarmı au o kadar çok 
&eri çevirir, bunun neticeai olan gü -
zelliii tahmin ederainiz. Günün en 
aıcak zamanmcla, aünet ııJklarmdan 
rahatsız olmadan, gözleriniz ka
m1Lf1Dadan au ü:nrinde yahUd kena
rında sezebilirmiz. Sabahleyin ya
hucl •ktam üzeri giinefin ufka ya
km bulunduiu aaatler de gölun en 
parlak zamanlarıdır •• 

Bu huauaiyetlerinden dolayı göl 
kenan iklimi ainirlere aakialik ve
rir. Deniz kenarı ainirlıere uykwuz
luk verdiği halde, göl kenarı uyku -
ıuzlara tatlı uyku getirir. 

Göl kenan yalnız acele yürüyen 
verem haıtalıima, romatizmahlara, 
bir de pek uyuıuk mizaçlara iyi gel
mez. Sinirli, kanaız, ~lerinde 
hastabk. bulunan çocuklarla, çocuk 
olmıyanlardan, uzunca bir haatalık
tan yorgun kalkanlar, hatta verem 
baılangıcmda bulundÜju f arzecli
lenler, damarlannda t&naiyon fada
lığından uyuyamıyanlar, böbrekleri 
ve yürekleri bozuk olanlar, bütün yıl 
bürolarında fikirleri ve sinirleri yo
rulmuı bulunanlar göl kenarı ikli
minden çok istifade ederler. 

Bu söylediklerim. tabii, yalnız A
bad gölünün kenarları için değil, bü
tün göllerin k-..ları için... Göl ke
narlannm pek çoiu aynı zamanda 
güzel iklim olduklarından maddi te
airlerile ainirleri Nkinleıtirdikten 
bafka, güaellikleriyle de inMnm ra
hıan. aafa verirler. Bu da onlann 
maddi temlerini kolaylatbrır ve 
arttırır. 

11 Bir sürgün 11 
Bil' kaç gecemin liıkin •aatlerini ıa-, fen ve bilgi yolunda adım atmasına 

bici sanattan gelen olgun heyecanlar- yardım etmiyor. 
la dolpura doldura Ya~up Kadri'nin Doktor Hikmet'in içi ihtibu halin
.on ea' rini okudum: Bı.~ ba~a büyük de ıevgi haıretiyle doludur ve Fran· 
romancı doıtumu~ da ıoyledıği gibi, aa'ya ayak battığı zaman orada, ro
"Bir Sürgün" genıt mlnaaiyle roma- manlardaki ıevgi kahramanlarının 
nm ti kendiıidir. benzerlerini bulacağını ummaktadır. 

Vakti hali yerinde bir ailenin dad Ve bunun önden yüreğine biriken he
ile, lala lle büyiimüt oğlu Doktor Hik: yecaniyle o ka~~r ~Ofkund~r ki bir so
mct, yirminci .-rın ilk >:ıllarında iltip- kak kadııım~ ıkı cilmlc;eı~ ~enf~
dat Türkiye'ıinde hilrıyetin, inlull- den dotan bır allkanın bır ıkı tezahu
bın haaretini çekiyor. Bütün bu bure- rü onu acemi bir mektep çocuğu kadar 
te kartı anahtarı Yıldız sarayında du- tafkına döndürmektedir. 
ran demir kapılar kapalıdır. Onun bir B~tün romanınyer yer canlı tasvir
tek pencereai lstanıbul'da ve lzmir'de ler, ölmez tahlillerle dolu olan akıp 
yabancı kütil~hanelerde bulup okuya- giditini turada, bir f~kranın mahdut 
bildiği franıızca eserlerdir. Doktor satı~ları arasın~~ ~e. ?.ı; parça _ _anl~t
H "kmet Sultan Hamit tazyikinin al- mak, ne de ~eregı gıbı o~mek mumkun 
tı~a a~cak bu harikulade satırlar a- o~~ad~ğına, si~ de, benim. kadar kani
rasında ferah nefes alabiliyor ve oku- s':111zdır .. ~ilgt,, ?uygu, ıfade ve taa
dukça hayalindeki hüriyet ülkesi ~·~ zengı?hklerı ıl~e dopdolu olan eser 
F nn, her gün biraz daha kudsileşi- ıçın tenkıd yazmaga kalkışacak kadar 

ra. idealletiyor. Ona görc'Fransa'nın haddimi bilmezlerden değilim. Ben, 
yor• b" k · ik' l · h 
h b cao-ı inkılip cen tinin bir par- ır aç gecemın s ın aaat erıne eye-

er u • ne ğ" . b" · her fransız inaanhg~ ın faziletin, canların gerçe ını veren ır eserın 
çası, ' · 'md·'-' 1 ğ "f d k · · feragatin - hem de onun ilk örnekle- ıçı c:ı&l hayran ı ını ı a e etme ıçın 
rini aile kuca~ında iken aldığı fazi- bu satırları yazdım. 
letle feragatin - birer nümunesidir. Eseri tavsiyeye gelince, onu, okur-

. . . larımdan önce "Bir Sürgün"ün ilk 
Artık, Fransa, cazıbe kudretını d~ • çıktığı ıünlerde içinde rastgeldikle -

nizler ötesine kadar uz~tan biıyük bır ri bet on frarwızca cümleyi dillerine 
mıknatıstır; Doktor Hıkmet de onun dolıyarak bir haylı neıriyat yapmış o
çekitine kendini kap~ıran kiı~ük bir lan guetecilere salık veririm. Türk
toplu iğne. Bir gün bır fran.u vapu • çede aahici roman okumanın zevk ve 
ru, lzmir rıhtımından kalkmak üzere lezzetini tatıınlar ve tattıktan aonra 
iken bu büyiık mıknatıs, bu kuçük ve yazacaklarını yuıınlar diye ... 
hayran toplu iğneyi kaparak Marıilya . 
rıhtımına gotürüveriyor. Nurettıa ART AM 

Fransa' da gümrükleri artan 
maddeler 

Ondan aonra Doktor Hikmet'in, bu 
bütün okudugu fransız eserlerini ken
di ölçiılerine 18re tefsir eden ve Fran
aa'yı kendi hayal lleminde yaptan 
ıenç ve idealiıt tUrk milnevverinın re- • Paria, 26 a.a. _ Reamt gazete, bu 
alite ile nuıl çarpıttığını, bu arada 
nasıl• bocaladıiını ıörüyoruz. &Un ticaret nezareti adına çıkarılmıt 
lımir rrıhtımından Marailya iakele- olan brarnameleri neıredec:ektfr. Bu 

aine ve Paria istuyonuna kadar birçok kararnameler, bilhalla Franaıı tlca
hidiıeler onun kendi kendine gelif· retini himayeye ve hilkUmete ~ük 

tarif cıini kararname ile tadil etmek 
mi• duygularını, intizarlarını acı bir 

,. salihiyetini vermiye ımrtuftur. 
hayal - kırıklığı ile zedelemektedir. 

Fransa' da vatanda,lar vardır; bun- Diğer bazı kararnamelerle de Zira-
lardan hemen hiç birisi ona yakın ve at nazırlığı, ikinci derecede hububat 
ılık gelmiyor. ithaline aid bir reaim vazedebilecek 

Fransa' da mealektaflar vardır; gümrük tarifeleiini tadil, yağ, petrol, 
bunlardan hiç birisi, kendi cebindeki benzin ilh.. reümlerini ~abilecek
diplomasının elinden tutarak onun tir. 

GÜNÜN POLiTiK MESELELERi 

ekoslovakya 
Kıska~ arasındaki 

Burada Tuna üzerine köprül-er kur
mak ve büyük kışlalar yapmak lazım 
geleceği için bu hazırlıklar uzun ıü· 
recektir. 

S üdetler meselesine gelince 
bunlar, Amerikada düfünül

düğü gibi bir hüriyet arzuıunda de
ğildirler. Onların istediği fCY• bir 
muhtariyet kazanarak çekleri ara
larından mümkün mertebe uzaklq
tırmaktır. Onlar: 

Ç ekot1lovakya'nın durumunu 
bugünkü haline getiren iki 

mühım imil vardır ki bunu uzaktan 
bakanlar, gereği gibi takdir edemez
ler. Bunlardan birincisi, memleke
tin hududlarını tabii arızaların ko
ruması ve çeklerin bundan azami de
recede faydalanarak tertibat almıt 
olmaları ,ikincisi de memleket için
deki çeklerin ve almanların besle
dikleri hi11iyattır. 

İçinden Avusturya'nın adı sililien 
büyük Almanya haritasına bakanlar, 
ihtimal ki 1nsbrük'de kendisiyle ko
nuştuğum yaşlı bir Avusturya köy
lüsünün yaptığı teşbihi yapacaklar
dır. Bu köylü bu harta için bir kurt 
başının hartası dedi ve bir parmağı 
ile Viyana'dan Prusya'ya doğru ha
yali bir çizgi çizerek Çekoslovakya
nın yarısını ve Lehistan'ın üçte biri
ni bu hududlar içine aldı. Sonra ba
şını salladı ve -güldü: 
Anşlus'dan önce bir fırsatla 850 

mil tutan alman - çek hududuna muı 
vazi bir yol üzerinde otomobille bir 
ıeyahat yapmıştım. Antlus'dan son
ra şimdi hudut üzerinde yeniden do
laştım. Bu seyahatte askeri bakım
dan memnu ve gizli mıntakalara uğ
ramaksızın yedi yerde hududu geç
tim. Burada kayda değer noktalar 
bulunduğuna ~aniim. 

Evveli. şimali çek sınırı, sadece 
Versay muahedesinin çizdiği bir hu
dut değil, tarihin çizdiği bir hudut
tur. Burası bir sıra dağdır ki bir al
man denizi içinde bir Bohemya ya
rım adasını vücuda getirmiş ve bu
rası da 1500 sene devam etmiştir. 

Çekler, dağların yüksek kıaımla
rına sahiptirler ve burada bulunan 
11k ormanlar, çek istihkamlarını 
tayyarelerden bile saklamaktadırlar. 
Bundan ba§ka Prag ile en yakın al
man hududu arasında da 20 mil ka
dar geride tabii arızalarla kU'\'Vet
lenmiş ikinci bir hudut hattı vardır. 
Çekler bu tabii hududları tahkimat
la kuvvetlendirmişlerd~ 

.rdıtat Kurt agzının bır)eşebilece-
ği yerde şimalde ve cenupta iki za
yıf nokta vardır. Eğer burada bu ağ· 
zın iki çeneıi birletecek olursa o za· 
man memleket ikiye bölünmüt ola
caktır. 

memleket 
Yazan: 

Klorens Streit ı 
Nevy~.::.~~:..:~~:~~~'''''' 

cakları bir taarruzla a; .ıi zamanda 
mezcedilecektir. İki nehir vadisi bu 
iki kolun bibirine yaklaşmasını ko
laylaştırmaktadır. Moldav, Prag'a 
doğru tabii bir yol olduğu gibi, 
çeklerin müdafaa bakımından ikinci 
ehemiyetli fehirleri olan Brün'e de 
Taya vadisinden gidilebilir. Fakat 
orada yeniden tabiat, çeklere dost 
olmağa başlar. 

Viyana ile Briin arasındaki sek
sen millik yolun geçtiği Mikulov'un 
,arkında da gene çekler, tabiat tara
fından korunmaktadırlar. Bratisla
va vadiıi de gene küçük Karpat dağ
larının muhafazaıı altındadır. Bura
da Tuna'nın koları ve bataklıkları da 
ayrıca mania halini alır. Yalnız bu
rada Viyana· Prag yolu üzerinde 
Znojmo'da otuı millik bir gedik var
dır ki, dar Taya nehri burayı mu
hafaza etmemektedir. 
Çekoslovakya'nın Avusturya hu

dudu, alman hududundan, umumi
yet itibariyle daha zayıftır. Anılus'
dan önce burada hiç bir askeri faa
liyet yapılmazdı. Fakat şimdi Prag, 
buradaki vaziyeti telafi için var 
kuvvetiyle çalıflllaktadır. Fakat bu
radaki hazırlıklar, seyyahların göz
lerinden saklanarak kurnazca ya
pılmaktadır. 

Gerek şimalde, gerek cenupta ha
zırlanmıf olan mevzilerde şimdi as· 
ker yoktur. Fakat gerilerdeki kısla
larm askerleri ilk lüzum anında bu-
--'-~~ı.ıı .... u..... ...... 

Hududun Çekoslovakya kısmında 
bir çok istihkamlar vardır ve görü
len manzara tedafüidir. Almanya 
kıamında da bir çok aakerler vardır 
ve manzara taarruzidir. 

- Irk melezle§iyor: biz ise melez 
bir ırk iıtemiyoruzı diyorlar. 

Südetler aruında en çok duydu
ğunuz sözler fUnlardır: 

- Eğer bir inaan it bulamazsa 
hürriyetin ne manaıı, ne faydalı o
lur? 

- Evet, bize bir çok haklar veril
mittir; fakat hangi memlekete men
sup olduiumuzu İöylemek hakkm
dan mahrumuz. 

- Evet, Almanya'ya iltihak ede
ce kolursak, hüriyetimizden bir ço
ğunu kaybedeceğiz. Fakat zararımız 
muvakkat, kazancımız devamlı ola
caktır. 

Hududun Almanya tarafında bu
lunan almanlard• bir refah göze çar
pıyor. Südetler i.ae mahrumiyet i
çindedirler. Bu bakımdan bu ekono
mik amil de ıüdetleri çekmektedir. 

Çekler, bütün devletler tarafından 
~lenmekte olan umuml harp kor
kusundan iıtifadeye çahtıyorlar. 
Bundan batka çeklerin büyük de
mokraıilere itimadları vardır. Çe
koılovakya bütün merkezi Avrupa•
nın kilidi meubeainde buJundutu i
çin onun mUıdafauını, deımokruile
rin müdafaaıı ıayıyorlar, bununla 
beraber, çekler, tek hatlarına da kal
salar, gene memleketlerini müdafaa 
etmek azmindedirler. 

Çeklerin kendi tahminlerine gö
re, Çekoslovakya, hiç olmazsa, Al
manya'ya üç ay mukavemet edebilir. 
Gene onların kanaati, bu Uç ay için
de dostlarından birisinin yardımla
rına kofacafıdır. Şimdi bu memle· 
ket, yalnız ıilMılanmak ve ukerle
rini talim ettirmekle deiil, harp za· 
manı için uüzumlu harp mal.emesi-• 
ni de toplayıp biriktirmektedir. Bu 
gııretle muba•arade kalmak tehlike.
si önlen.mit olmaktadır. 

Ş imaldeki açıklıfa gelince dil· 
tünmek lbım gelir ki lehli

leı .... :ııekler, her ikisi de ılav ırkına 
menıupturlar. Mütterek menfaatle
ri daha çoktur ve eskiden de beraber 
yatamıt ve çalıpnıtlardır. Bundan 
bafka alman Silezya'ıı da ayakları I 
ti Vladivoatok'a kadar \lz&n&n bü
yük ılav milletinin atzına yakındır. 

Anıluı'da~ önce Tuna ile Çekoı
lovakya araıında hiç aaker görmez
dim. Anşluı'dan sonra iıe buraya 
uker yerlettirilmittir; fakat bunla
rın mikdarı fazla değildir. Demek 
ki kudret, henüz alt çeneaindeki dit· 
lerini klf i derecede bilememi,tir. 

Zaman 

Bir çekin bana söylediğine göre; 
eaki Avuaturya • Macariltan impa
ratorluğunun bir parçaaı olan bu hü 
met, timdi, harpten 8nce biit\in im
paratorluğun yüklendili kadar a
ğ.ır bir yük altındadır. Bu yük, git· 
tıkçe artmaktadır. Halk da bunu bi· 
liyor; fakat müdafaa ve harp yapa
bilmek için 'imdiden bu fedaklrhk· 
lara katlanmak lhan ıeldili kanaa
ti de hakimdir. . 

mekan Bu ıebeble, Çekoılovakya'nın garp 
tarafı alman kııkacına maruz oldu
iu gibi, Silezya da daha fazla bera
ber çabftıkları takdirde çek ve leh 
kıskacına maruzdur. Çünkü bu iki 
devletin arkaıında Ruaya bulundu
ğu gibi, Almanya'nın garp tarafında 
da lı'ranaa vardır. 

Bir aeyyahrn dikkat edebildiği 

kadariyle hükmetmek lbım geline 
- bu hududun, her iki tarafında da 

ukeri buırlıklar yapıldıiı ıöze 
çarpmaktadır. Almanlar en ziyade 
eıkıden de müstahkem olduğu halde 
yeni battan bir defa daha tamkim e
dilen ~ayae ve 'Glaç'da fazla buır
lık yapıyorlar. Bir çok hudut tehir
lerinae birer kıtla bulunduğu halde 
Nayıe'de üç büyük kıtla ve bir çok 
depolar vardır. Binlerce uker ta· 
lim etmekte, topçu çalıf1DAkta, harp 
tayareleri havada uçmaktadır. Hu
duda yakuı bir yerde bulunan Glaç'· 
da yeni yeni kıtlalar inp halinde
dir. 

Glaç'dan hududa giden bir khnae, 
aruinin çok dik bir halde yUbeldi· 
ğini görür. Almanya, çeklere vara• 
bilmek için fazl• tırmanmak mec:bu· 
riyetindcdir. Bu yokutları tırmanıp 
Nahod'da Çekoılovakya'ya ıiren bir 
yolcu kartıaında tlç milthiı çek ia
tihldmının yapılmakta oldutunu 
mütahede eder. 

Onun biraz ıeriıinde de tayyare 
meydanları ve büyük kıtlalar var• 
dır. 

Çekler, Ottrava'nın arkuındald 
mail aruideki bUtUn ku.baları tah
kim etmit ve buralara külliyetli U· 

ker yıtmıılardır. BrUn'e giden to
aanrn her iki yanında bir çok kıtla· 
lar görülmektedir. Brtln'le Praı a
ruındaki tepelere de tayyare defi 
topları yerleştirilmittir. 
Eğer bir hap çıkacak oluna al

manların fimalden yapacakları ta
aruz, cenupta Avuıturya'dan yapa-

ve 

Mefhumları Japonların 
en büyük düşmanıdır 
On iki 

harbden 
ay süren Çin'deki 

• 
sonra vaziyet nedir? 

Noyea Viner Jurnal gazetuine de mukavemet kudretini iyice takdir 
Lontlra Jan yazılıyor: edememittir. 

Pekin civarındaki Marko Pola köp- Çin ukerinin feda edeıbedili ye-
riiallnde bir gece atılan ve Cengiz gine ıil&hını temaiyenin tetkil etti -
Han'ın ıUnlerindenberi Aıyad. en bil ii, dehtet kendini gösterir ı&ter -
yük ve korkunç bir barba veıile t'Cf- mez, bütün haıımca hallere nihayet 
kil eden ıiWı ıealerisıin üzerinden on verdiii ıUnlerin artık geçmit olduğu 
iki ay geçti. Ruı • Japon harbı bile 18rUlUyor. Bu harbda hiç muvaffak 
bu harbtaki kadar büyük zayiat ver - olamıyan Çin alayları görüldü : fakat, 
dirmemittir. buna mukabil, japonlarm itiraf ettik-
• Harb hatladığı andaki prtlarm ba· leri gibi.. kahramanca d8ğüıen Çin 
sı bakımlardan hatalı oldujunu bu • tümenlerı de ortaya çıktı. 
aUn Tokyo da anlamııtır. Japon ge- Harbın daha epi uzun ıUreceği
nel kurmayı, Çin'ln daha ilk hafta i- ni ve japon milletinin yeni ve daha 
çlnde darmadaiın olacatrnı beub et· büyUk fedak&rhklara huırlanmaaı 
mitti. Halbuki, her teY llserinde tü • lbımgeldiiini Tokyo hükUmetinin 
mullil bir ıurette teairiııf ıa.teren ıık ıık tekrar etmeainln hikmetini 
ve japon htlkUmetiyle ordu idareaini Çin ordusuna ukert bir deler veril
tllmulltl bir deiitiklik yapmala mec- meainde aramamalıdır. Bunun uıl se
bur eden bu dağıtma nuariyeainin beb ve hikmeti, Çin orduaunuh iki 
yanlıı heaab edilmlt olduiu anlqıl- büyük müttefiki olan nm•n ve me -
dı. Batında general Çang - Kay - Şek Jt~n mefhumlarına kartı bluedilen 
oldufu halde merkezi bılllriimetin ik- kaygı ve taudadır. 
tidar mevkiinde kalmuı kati netice Bizzat Çln bu iki mefhum n lmile 
üzerinde en ehemlyetll ve mutlak ro- bilyUk bir ehemlyet atfetmektedir; 
lll oynıyacafına artık tilphe yoktur. ordu idaresi bUtUın tattlllni buna da-

Gerek merkez! hUldi~ti~ gerekae yatmaktadır. Memlekete ılrmekte o. 
orduıunun bugünkü vuıyetı pek el- lan dlifmana, ne ıiper olacak, ne yiye
verltli delildir. Ancak, merkezt hU- cek temin edecek ve ne de harbdeki ga
kUmet, japon~ın ~eaabladık!~rı. de- yeıine yardımı dokunacak hiç bir ıey 
recede pfkınhga ugra~ı~ degıldır. bırakmamak ıuretile terkettikleri top 

Öyle anlatılıyor ki, Japon genel rakları bir çöle çevirmek, bu taktiğin 
ku~yı, yalnız merkez! h~ümetin öz ve ruhunu tefkil etmektedir. Çinli
degıl, aynı zamanda Çın mılletinln ler, hatta Sarmehrln ledlerini yıka-
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Bir tehlike 
Dünyanın her tarafmcla ve türlü. 

aebeblerle cemiyetin dıtmda ya§ry&n 
bir takma iDlanlar vardır ki sırlarmı 
veya düşüncelerini biribirine tevdi 
ederken yabancı kulaklan bunlu
dan mana çıkaramam.alan içinken
dilerine hu bir liaan icad etmifler
clir: Biz buna külhanbeyi lisanı el.. 
dik, fr&D61zlar arco, aılm ... J ... rot
Yelı diyorlar. 
Kız •• nek pnç.lerden mürek

keb bir l"UP, geçen UfUD bu(yar

da 7anundan geçerken, tahmin eder 
au.inia, na11l konUfUyordu? İfitti
iim kelimelerin törpü yırbClbpnı 
tarif edebilaem bile onları barada 
tekrar edemiyecefim için keaclimi 
bir an Ankara'dan Çepemeyclanı'· 
na intikal etmit aandıiımı aö,.lemek
ı. iktifa eclıeyim. 

Bu l'1'1lr' bat- çalın. konuta· 
,..da. Şa bakle kullandıiı kelime
ı.- hiç bir kabalık, Ml'tlik. aiTrilik 
~u. Acaba bu bir Mtima 
mıydı? 

Dün, bizim apartmıanm önünde, 
gene kız ve erkek, sekiz - on iki yq
lanada, boy boy çocuk top••!Mftlfb. 
Top oyn11yor, bieiıldete biıDİ70danb. 
Açık pençereden odaya bir aürii ku
tun cıvrlbaı gibi dolan tatlı aealer, .. 
alk öyle kelimelerle acıl&flP kabla
ıı,.ordu ki hangi kenar mahalleden 
buraya taımmıt olduklarını ...&a
mak için pençeredn batımı uz.abp •· 
tatıYa baktmı. Hayır, bu çocuıklv 
benim, w komfularlllllft çoc:uklan
mızdı. Oilumu çaiınp aorcbmı: 
0 Enayi tiiydii," ne demektir? 11&7· 
retle yiizüme baktı. "Bunlan türk • 
çeye t.-cüme eder miain?" 

- Bımlar tiirkçe dejil mi? 
Bu kadar saffet kartıamda yapı

lacak teY ancak bu tarzda konut
manm terbiyeye uygun olmadıtma 
kencliaine anlatmak, ve arkadqlan
m iyi aeçm..ini tav.iye etmekti. 

- Hepimiz böyle aöylüyorua, de • 
eli. 

- Hepiniz böyle aöylemeyinia, 
demekle iktifa ettim. 

Demek ki çocuklar ve gençler ba
zı kelimelerin argo'ya aid olduğuna 
bile aezemiyorlar. imdi terbiye, . fe -
na temayüllerin önüne geçip i)lil.-i
ni geliıtirere~ §UUl'U aydmlatmak 

'"tllb:aca teWfl Yermektir. Edebi7a
tanıza kadar aokulduiundan fik&
yet olunan bu gibi kelimeler çocuk -
larm ve genç kızlarm lehçelerine na-
111 ve nereden giriyor? Edebiyat yo
lu ile mi? Y okaa edebiyita da aynı 
kayıdsızhk Ye laubalilik yüzünden 
mi maledilmi.ftir ? 

Bu iki batlı bir tehlikedir. Çoc'*
larmuzı •• edebiyatımızı bu t.!ılike
dea korumak için çocuklarımızla da
ha yakından alakalamna.kla ite bq
lıyalım. - N. Baydar 

ı:ak' binlerce karemetrelik araziyi MI 

altında bırakmayı bile göze almIJlar -
dır. Bu taktik, ruıların vaktile Napol
yona kartı kullandıkları taktiğin ay
nıdır. Çinlilerin kullandıkları bu tak
tiğin, japon ordusuna çok büyük zor· 
luklar hazırladığına hiç şüphe yoktur. 

Aaker, cephane, yiyecek ve içecek 
sevkinde japon organizasyonu, bugün 
çok büyük zorluklarla karşılaşmakta· 
dır; ordu memleket içine girip iler -
ledikçe, bu zorluklar o nisbette büyü· 
mektedir. Buna bir de cephelerin ci
han harbinde olduğu gibi bqtan bap 
bir tek cephe değil de, birçok aralık 
ve ayrılıkları olan muhtelif cepheler 
halinde olutunu da katmak lhmıdır. 
Çin çetelerini, bu cephe aralıkların· 
dan, bir ael gibi, mütemadiyen japon
ların ıerilerine akarak umulmadık 
tahriblerde bulunmakta ve sene ja
ponların itiraflarına göre Şan•i vili· 
yetinde büyük muvaffakiyetler ka • 
zanmaktadırlar. 

Zaten japonlar iyal ettikleri yerle
re henüz yerlepit deiildirler: aad~ 
ce büyük irtibat yollarmı, kanalları,, 
tlmendiferleri ellerine ıeçinnitler
dir. Hinterlandda büyük bir delitik -
lik olmamııtır: cephe ıeriıinde ise, 
he•llz japon ukerinin yüzünü ıtirme
miı olan ve çin çetelerine yataklık e • 
den binlerce köy vardır. 

Araziyi tanımaları ve halkın yardı
mı sayesinde bu çete harbinde çinliler 
jaopnlara üstün çıkmıtlar ve birçok 
darbeler indirmitlerdir. Bunun için 
J•ponlar da aynı taktik ile hareket e • 
derek, çetelerin ıığınıp gizlenme ihti· 
malleri olan bütün k6yleri yakıp Y*
makta, her tarafı bir çöle çevirmekte -
dirler. Ancak, bu japon taktiği, köy 
halkmın japonlara karıı cephe alıp 
mukavemet etmelerini ve cephe arka
aında büyük bir kaos'un hüküm sürme
ıini mucib olmuıtur. 

Çin ordu ldareıi bu ~lyeti tama
mile kendi lehinde telikki etmekte
dir; çünkü, taktiğindeki gaye, her ne 
suretle olrusa ollWl, Japonya'yı zqd 
dlltürmektir. 



~:.::.•ııuuım'da ya~atcltMI 
kaçakçtlcar 

T arıus'ta ktiltür çalı,ınalan 

h aretle ilerliyor r :..~. 1 

Tana (Muauat) - Tanu,. ce- 1.825 ve köy okullarında 2.195 talebe o
nupdald btlttln ku.tum lradrwundan kumaktadır. Merkeade aynca bir de 
çok pnlf bir ldllti.ir faaliyeti içinde· iqilbce lisanla tedriaat yapan bir ko
dir. lej vardır. Bu teae Tanua'ta 25.000 Ji. 

lehirde tam tqkil&tlı bet ilk okul ra ketifli yeni, modenı bir ilk okulun 
ftldır. Dylerindeki 32 okuldan altılı temelleri atılmak tıseredir. Dylerde 
tam tepUltlıcbr. llerkes okullarmda de ayrıca inp edilecek aeJds ilk okul 

-:-~---------~~~~~~----------------------- vardır. 
Edirne'de modern bir gazino soo~ı:==..::::ıa:: 

okmmktıldll'. 

llwcut okullar, ber atm U'taD talep 
goldutu karfıamda temin okul Dıtiya· 
cmı hakkiyle temin edememektedir. 
Bu buauta ••kllet nuctlDde te...,_ 
bililer yapılmlftır. Onumdsdeki dera 
yıl.ıDda merlr.elde Ud tam ~ ilk 
ob1 cWla -sılmMma an•hMlrai u.. 
riyle~. 

Halk deıunelerine cellnce: Bu~ 
kaıdln da wd,et Sok mamul~ 
wricl lıılr llaldedlr. 

llaa llamttn•tn astıtı 20 wtnır 

lstanbul Oniversitelileri Edime'Cle 

l&w (ltwll) -H- tnıkJal...._ .._ twbt._.wılhw bir ihti
Jll!llml .....,._. .ı-,..ı ......... ~ sumo.-.. İllfaab hit
.-......... 0-DMı•- .._... ı..liai .a.t-- Wr reani s&acl•i>• .-. 

JaaHr clelIM•IDdeU.k'91 ~- Bdirne(Hmaal)-B1tllnnelB- Prof..ar "'8htdsa'la r1,.111.a. = ki ba ~.!:" tıednut dime'ye ıelea lataallal 8alMl'lltell.. tmc1a yapdaa bit tiltldk ~ &'iDi • 
12.3::: olrumütackr. Tareaa'ta ==~ tsl .. ı~ .._..l'a ninniteJllerl 1'er IM~n ~ 

Her yıl Tanu'tan 50 4- fasla 1a"! Uaiftnlteliler baNda 6t tan kal- lm4mmttır· Gewat'..._ Dirik • 
leec htanbul ve Ankara'daki yUbek _,,tarihi ...-ıert w lliekteplerl .ı,a- rafmda kendilerim bir sW,et wrll
okullara citmektedir. retle tatk..._INI_...... ...., mi· mlftlr. AJl'IU erkek D"lllltia ...._ 

-------------------------------....;;.;~ ~amllltn .temia ettlll ftlaitJe Ha· bbdn ..u.merealnde 1nalumin lal--. llMllly, ı... .......... »yı.-n pclerek Traqa'aal w, ..,,,_ nnlteWen mnuml mifettiflilfa q. 
iflerlni .. incelemlfler ft ~ ntlcl filmlerkulma budariyle Tnll
laıllrnwa ifledlldm.. ..... ,. ............. da ....... 

Aydın'da ilk ku1111n tlreni 
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Atatürk koşu~unu 
Romans kazandı 

YARISLAR ÇOK KALABALIKTI 
Dün ilkbahar at yarıılarının sonun

cusu Şehir İpodro.m'unda timdiye ka
dar görülmemiı hır kalabalık önünde 
yapıldı. 
Bafbakanımız Bay Celal Bayar ve 

Ankara'da bulunan vekillerimiz de 
yanı yerinde idiler. Şık tuvaletleri 
ile Bayanlarımı~ yarıı yerine batka 
bir güzellik verıyorlardı. Daha saat 
on ikide akın akın gelmeğe batlıyan 
seyirciler tribünleri ve müfterek ba
his gişelerinin ~nün.? doldurmuıtu. 

Müftere~ bah~ı. dun o kadar itledi 
ki 40 bin lıra gıbı (•abalarımız için) 
rekor denecek bir satıı yaptı. Fakat 
her zaman yazdığımız gibi giıe ade
di fazlalaıtırılmıı olsaydı aatıı bu 
mikdarın çok fevkine çıkardı. Bilet 
almak için gi§Clerin önüne gidip de 
paralan elinde geri dönenler pek çOk· 
tu. 

Koıulara saat 15 de batlandı. 
BlRlNCl KOŞU: Uç yaımdaki 

yerli yarım ~an ~ngiliz taylara mah .. 
auıtu. lkramıyeıı 765 lira mesafesi 
1800 metre idi. 

Bu koşuya iştirak eden taylann mü
savi kuvvette oluıu müşterek bahsin 
çok dağınık . . oyna~ına sebebiyet 
vermişti. İkılı bahıı de bu koıuda i
di. Herke• ikili bahsi tutturabilirsem 
çok para alırım ümidiyle mütemadi
yen oynuyordu. 

Kotuya Kop, Frig, Uçar, Alcey
lan Lüksbar, Kayantan ve Uğur iı
mi~de yedi tay girdi. Start yerinde 
tam bir hizaya geldikleri zaman start 
•erildi. Fakat makinenin doğru itle
memeıi yüzünden teridin bir tarafı 
kalktı bir tarafı kalkmadı. 

şeridin kalkmadığı tarafta olan 
taylar bir~~n koıuya başlıyamadılar. 
Halbuki dıger taraftakiler rakiblerin
den u•aklafmıılardı. Bu koıuda favo
ri olarak gösterilen Lükabar, Frig ve 
bunların yanında Uğur bu talihsizli
ie uğradılar. Ô~l~rinde giden rakib
lerini yakalamak ıçın çok uğrqtılaraa 
ela muvaffak olamadılar. Kotunun bi
rinciliğini M~epl Pevzi Çakmak'ın 
Kop iaıııindekı tayı kazandı, ikinci 
Alceylan. Uçltiictı Kayan.tan olaö. Kop 

dün çok g\Uel k.~ Jokeyi R. Öd 
çok soğukkanlı ıd~ ~e startta fırsat
tan istifade etme~ını bildi. Koıunun 
derecesi 2,20 dakıkadır. 

Bu kotudaki inzanın aynı geçen sene 
eonbaharda da olmuı ve bir jokey ıe
ridin kal~ı . Yilzünden büyük 
bir W& geçır?1ı§tL. lpodrom idaresi
nin start makınelerıne aiamt itinayı 
gCS.tenneıi lbımdır. Dün birinci ko
ıudan sonra diğer. kotuların başlan -
ııç yerind~k~ ~ıneler tedkik edil
di ve hiç bırının. ~untazam iflemedi
ği görüldü ve but.un kotularda bay -
rakla işaret verildı. 

Birinci kotuda müıterek bahis gan
yan 1010 kuruf, Pliae ııraaiyle 315 .. 

260 ve 210 kurut verdi. 
İkili bahiste ~op. • Alceylan çifti

ne oynıyanlar bır lıralarına mukabil 
224 lira aldılar. 
İKiNCi KOŞU: Dört ve daha yu

karı ya1taki balia kan arab at ve kıs
raklara mahsustu. lkranıiyeai 1000 li

...... f esi 3000 metre idi. 
ram .. - U 1 .. D 

Bu kofuya n u~ unıan, Kısmet, 
Merzuk, Can. ~~tıyar ve Oktay is
minde yedi at ııt~r~ etti. 

Hareket lpretı ıı.e beraber Bay 
Şemsi Tanak'm Bahtıyarı öne geçti. 
Bu gilzel kısrağı evvela Kısmet yaka
ladı bir müddet yanında gittikten 
aonra geriledi. Bunu Oktay takib et
ti. Bahtiyarla .oktay'ın. kafa kafaya 
ıitmeleri epeyı ~zu.1.1 ~ürdü. Bahtiya
rın Jokeyi Hayrı bu tün bu hücumla-
ra rağmen kıırağ~nı. fe~kalade güzel 
idare etti. Son vıra1 dönüldüğü za -
man Bahtiyar rakibl.~rinden ayrıldı. 
Arkadan kuvvetle h~c~m eden Unlü 
ancak Oktay'ı geçebıldı. Bahtiyar bi-
rinci, Unlü ikinci, Oktay üçüncü ol
du. Koıuda ayağı acıyan ve kendisin
den güzel bir koıu beklenen kısmet 
maalesef geri kaldı. 

Kotunun zamanı 3,47 dakikadır. 
Müıterek bahi• ganyan 180, plise 

ııraaiyle 140 • 110 • 130 kurut verdi. 

UÇUNCU KOŞU: ATATURK 
KOŞUSU: Uç yaıındaki yerli halis 
kan İngiliz at ve kııraklara mahıuı~ 
tu. İkramiyeıi 5000 lira meaafeıi 2400 
metre idi. 

Dünkü nüıhamızda tafailitiyle an
latmıı olduğumuz bu büyük koıuya 
Ozdemir, Şıpka, Florya, Kutluçiçelr. 
ve Romanı iıminde beı haliı kan iş
tirak etti. 

Mütterek bahiste bütün biletler 
Romanı ve Ozdemir üzerine satıh · 
yordu, koıunun favoriai olan bu gü· 
zel atlar fevkalide güzel koşarak Ü· 
zerlerine oynıyanları mahzun ettir· 
mediler. Bay Said Halimin Romanı'ı 
jokey Horvat'ın altında mutad koıu
ıunu yaparak birinciliği kazandı. İki 
at boyu arkasında Ozdemir ikinci 
aynı ara ile Şıpka üçüncü oldu. Ko-

)Unun derecen 2,4,. dakikadır. 
Müıterek bahis ganyan 135 kuruı 

pıa- .,,o- lnırtlf .erdL 
DORDUNCU KOŞU : İki yaşında

ki yerli halis kan İngiliz taylara mah· 
ıuıtu. lkramiyeai 1000 lira mesafesi 
800 metre idi. 

Bu koıuda kopn be§ tayın da zin
delikleri ve güzellikleri görülecek 
bir ıeydi. Start yerinde ıük.'1netle aı
raya giren taylar ipretle beraber ok 
gibi fırladılar. İlk yüz metre içerisin
de öne geçen B. Said Halimin Senyor 
ismindeki tayı bir at boyu ara ile bi· 
rinciliği kazandı. Ece ikinci, :Karan
fil üçüncü oldu. Derece 48,5 saniye -
dir. 

Senyor'un Romanı'ın kardeıi oluşu 
bütün meraklıları müıterek bahiste 
üzerine oynatmağa ıevketmi§ti. Sen
yotun ganyanı 170 plbesi 130 Ecenin 
plbeıi 205 kuruı verdi. Çifte bahis 
ikinci ve dördüncü koıular araıındil 
idi. Bahtiyar • Senyor çifti 460 kuruı 
verdi. 
BEŞİNCİ KOŞU : D8rt ve daha 

yukarı :raıtaki yerli halis kan ingi
liz at ve kısraklara mahsustu. ikrami
yesi 900 lira mesafesi 2600 metre idi. 

Bu ko9u Tomru, Girgin ve Baylan 
arasında olau. Daha startla beraber 
rakiblerini geride bırakan B. Asım 
Çırpar'ın Tomrusu yanına kimseyi 
sokmadan kolayca birinciliği kazan· 
dı. Girgin ikinci, Baylan üçüncü ol
du. Ko9unun derecesi 2,54 dakikadır. 
Mütterek bahiste Tomrunun ıanya -
nı 165 kuruı verdi. 

ALTINCI KOŞU: Uç ve daha yu
karı yaıtaki halis kan ingiliz at ve 
kıaraklarına mahıuıtu. İkramiyesi 
900 lira mesafesi 2400 metre idi. 

Bu koıuda Dandi, Sun and air, No· 
vice ve Springbord isminde dört haliı 
kan koıtu. 

B. Said Halimin iki kısrağı Sun and 
air ve Novice en kuvvetli rakibleri o-

____ ................ . ............. 
Dünkü at yarışla rı nı merakla 

seyredenlerden bir kaç grup 

lan Dandiye karfı güzel bir tabiye i
le kotuldular. Dandi'nin Jokeyi Bay
ram bu iki kuvveti de nazarı itibare 
alarak koprulk mecburiyetinde kaldı. 

Fakat bütün gayretine rağmen koşu· 
yu rakiblerinden kapmağa muvaffak 

olamadı. Noviçe birinci, Sun and air 
ikinci, Dandi üçüncü oldu. Koıunun 
derecesi 2,34 dakikadır. 

Milıterek bahis ganyan 185 plise 

............. ............ 

345 ve 180 kurut verdi. 
YEDİNCi KOŞU: Dört ve daha 

yukarı yaştaki yerli yarım kan İngi
liz at ve kısraklara mahıuıtu. İkra
miyesi 500 lira mesafesi 2800 metre 
idi. 

Bu koşuda Bozkurt, Ceylan, Sağa
nak ve Sada isminde dört yarım kan 
koıtu. B. Said Halimin Sağanağı ra· 
kibleri ile oynar gibi kolay bir kotu 
yaparak birinciliği kazandı. Ceylan 
İkinci, Bozkurt üçüncü oldu. Koıu
nun derecesi 3,24 dakikadır. Milıte
rek bahis ganyan 105, plise 105 ve 120 
kuruş verdi. 

İSTANBUl ~İlDİ FİNAli 

Beşiktaş - Fener maçında 
3 -1 Fenerbahçe galip! 
Sarı - Lôcivertl i ler 

şi ld şampiyonu 
İstanbul 
oldular 

lıtanbul, 26 a.a. - İstanbul 9ildi 
turnuvasının finali bugün Kadıköyü'
nde Fenerbahçe stadında Fenerbahçe 
ve Betiktaı takımları ara.ında oynan
mııtır. Maçta on bine yakın bir kala
balık hazır bulunuyordu. 

İlk karıılafDl&yı Beıiktaı ve Fe
nerbahçe genç takımları yaptılar. Gü
zel, zevkli ve heyecanlı bir maçtan 
sonra küçük fenerliler sahadan 3·0 ga
lip çıktılar. 

Büyük maça çıkan iki takım sahada 
biraz geç göründüler. Maamafib oyu
nun başlaması da biraz gecikti. Befik
taılılar henüz Ankara'dan lisansı gel
miyen Fenerbahçe'li müdafi Yapr'a 
itiraz ettiler. Umumi merkezin telgraf 
ile yaptıiı tebliiat Wi sayılmadı ve 
Tqar oynamadı. Bu suretle aarı • 11-
civert takım fU şekilde oyuna bafladı: 

Hüaamecldin, Fazıl, Lebib, Reıad, 
Aytan. Eaad, Naci AliRıza. Yatar, 
Şaban, Orhan. 

Buna mukabil Be9iktat'lılar da şu 
takımla oynuyorlardı: 

Mehmed Ali, Enver, Faruk, Rifat, 
Feyzi, Fuad, Hayati Muzaff•, Hak
kı, Şeref, Efl'ef. 

Hakem Feridun Kılıç. 
Oyuna Beıikta§lılar bqladılar, fa

kat rüzgarı arkalarına alan Fenerli
ler daha birinci dakikadan bqlıyarak 
Betiktaş kalesini sardılar ve siyah • 
beyaz müdafaayı zorlamaya koyuldu
lar. Enver • Faruk battı iyi mukave
met ediyor. Fenerliler şanslarını u
zaktan ıütlerle deaemeye mecbur ka
lıyorlar. Fakat iyi bir gününde olan 
Mehmed Ali, rüzgirın yardımı ile 
büsbütün kuvvetlenen tiltler.i muvaf
fakiyetle çeviriyor. Fenerliler ilk on 
dakika içinde üıtüıte birkaç korner 
kazandılar. 

15 inci dakika ile 20 nci dakika ara· 
aında Befiktqlılar muvakkat bir hü
cum faikiyeti temin ettiler. Fakat 
Fener müdafaası rakib hücum hattı
na sayılık bir fırsat vermeden, bu ka
sırgayı savu9turdu. 

26 ıncı dakika: Fenerliler yeniden 
hakimiyeti ele aldılar ve bilhassa 
soldan kuvvetli iniıler yapıyorlar. 
Rifat'ı mevcud aayılmıyacak bir hale 
getiren Orhan Beıiktaf müdafaasını 
allak bullak ediyor ve ortaya sayılık 
fJrıatlar hazırlıyor. Bunlardan birin· 
de Yapr 20 metreden attığı yerden 
bir şiltle topu ağlara taktı. 

Hemen bu golü takib eden dakika
larda Esad'ın favul yapması dolayı
ıiyle Hayati tarafından yumrukla ta
arruza uğramasını hakem tarafeyni 
barııtırmak suretiyle yatııtırdı ve o
yuna devam edildi. 

Fenerliler hikim ve ezici bir oyun 
çıkarıyorlar. Muavin hattı, bilhassa 
Baad'la Rept, Beıiktaf hücumlarının 
inkifaf ına bile meydan vermiyorlar. 
Maamafih Orhan'ın dalıtları ve Naci'
nin güzel ortalayıfl&rı ortada bir neti
ceye bağlanamıyor. Befiktat müdafa
uının cidden enerjik oyunu ve buna 
iliveten Mehmet Ali'nin çok muvaf
fakiyetli olması Fenerbahçe'nin sayı 
adedini arttırmasuıa mani oluyor. 

Devre bu tekilde 1-0 Fenerba.hçe nin 
lehine bitti. Sıkı bir rüzgara karşı bi
rinci devreyi 1-0 gibi küçük bir tarkla 
bitirmiye muvaffak olan Befiktaf'hla
rm ikinci devrede vaziyeti telafi ede
cekleri umuluyordu. Betiktaflılarm 

ilk ak1111 bu niyeti bariz tekilde gCS.. 
teren bir azimkirlrk ifade ediyordu. 
Fenerliler buna ayni azimle kartı koy
dular ve Fuıl'ın uzun düten bir VU• 

ruşunu kovalıyarak Be9ikt8f kalesine 
akan Orhan çizgi üzerinden ve Enve
r'in bacaklarının araamdan topu orta
ladı ve Yaşar yakın mesafeden topu 
ağlara taktı. 

Beıiktaşlılar bu gole ofsayt diye i· 
tiraz ettiler. Fabt top çizgi üzerin-
den ortalandığı ve Yatar geriden ge
lerek vurut yaptığı için hakem bu id
diayı nazarı dikkate almadı ve ıol ni~ 
zami sayıldı. 

Betiktqlılar einirli bir oyun oynu· 
yorlar. Hakkı bazen muavin hattında. 
.bazen .aı il•rid. •öaükü)"Or. Maama
fih rakip müdafaanın maneviyatı ibe
rinde müessir olduğu, top onun ayağı· 
na geçtiği zaman Fener müdafaaaınm 
fuurlu oyunundan uzakla§IDUile an
latılıyor. Nitekim 14 üncü dakikada, 
bir firikik vuruıunu takib eden karı· 
fıklık esnaıt•nda, Hakkı'nın hafif bir 
burun plbni Beşiktaı lehine bir a&JI 
kaydolunması neticeeini verdi. 

Oyunun aldığı §ekil Be9ikta,a bir 
beraberliği ümid ettirecek mahiyette 
idi. Betiktaşhlar bu ümide doğru bil· 
yük hır azimle ilerliyorlardı. Fakat 
Fenc::r'liler vaziyeti çabuk kavramıya 
muvaffak oldu:ar ve büyük bir gayret 
bahasına yeniden oyunun cereyanına 
ha.kim olmıya muvaffak oldular. 

Devrenin ikinci yarısında Fener1l· 
lerin her noktadan daha üstün olduk· 
ları görülüyordu. Top, Beşiktaf'hla· 
rın sinirli atılıılarına rağmen, Fener'· 
li oyuncuların ayağında, mükemmel 
bir kontrolle siyah - beyaz kaleye 
doğrll süzülüyor, fakat bilhaNa Meh· 
met Ali

0

nin bugün cidden muvaffaki· 
yetli olan müdahaleleri yüzünden ka-
leye giremiyordu. Maamafih 41 inci 
dakikada Naci, güzel bir sürüşü arkı 
bır şiltle tarnamlıyarak Fener'lilerin 
sayısını üçe çıkardı. 

Oyun bir kaç dakika sonra 3-1 Fe· 
ner'lilerin lehıne bitti. 

Sarı-lacivertlilere İstanbul filt ,am
piyonluğunu kazandıran bu maç Fe· 
ner'lilerin milli küme maçlarından 
hariç kalmalarına rağmen vaziyetleri· 
ni kaybetmemiş olduklarını iabat etti. 

Coe Lui, Maks 
Bir'le karsllasacak 
Nevyork, 26 a.a. - Eylül ayında 

Maks Bir ile Coe Lui arasında bir boka 
maçı yapılması için bir konturato ım
?a cciilıniştır. 

Beogradsld - Slavya maçı 
Belgradı 26 a.a. - Bugün Belgrad'· 

ın Beogradski spor kulübü ile Prag'm 
Slavya takımı arasında Merkezi Av· 
rupa kupası için bir futbol maçı yapı· 

lacaktrr. Yugoslav futbolcuları ""' ma
çın neticesini büyük bir alaka ıle bek
lemektedir. Maçı ıeyretmiye fazla 
mikdarda seyirci gelccegi tahmin e
dilmektedir. 

Çekoslovak takımı, bu akpm gelmit 
ve istuyonda alkıtlarla karıılaıumt
tır. 
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İSPANYA HARBINDA YENİ SAFHA 1 İkinci 
tasfiye 

1. 
. 

Hava 
• 

l kurumu Ziraat bakanhğı .,ı·-,. 
• • ...! 

• .... • ... • ::;a 

lspanyol cumhuriyetçileri, Mayork'u 
.. . 

Muhtelif planör malzemesi Kösele ve kunduracı 
malzemesi alınacak 

ah nacak (Başı 1. inci sayfada) Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör-
Malumdur ki komisyonun son Türk.kuşu Genel Direktörlüğün- lüğünden: bombalarlarsa İtalya mukabele edecek 

Roma, düşmanca bir harekete 
nümayitlerinden biri, Türkiye ve den : 
Fransa askeri heyetleri arasında- İhalesi 24.6.938 cuma günü yapılaca
ki müzakerelerin manda hüküm- ğı ilan edilmiş olan 41.000.- lira mu
lerine uygun olmadığını söyliye- hammen bedelli muhtelif planör mal
rek bu hususta proteıtoya cüret zemesi eksiltmesi 5 temmuz 1938 salı 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı için 
(300) kilo küçük geyik marka sırt kö
sele ile (34) kalem konduracı malze
mesi açık eksiltme suretiyle satın a
lınacaktır. 

ayni şekifde cevab vereceğini bildirdi 
Paris, 26 a.a. - Açık İspanyol tehirlerinin bombardımanına 

nihayet verilmediği takdirde Franko'nun dostu olan memleket
lere kartı mukabelede bulunulacağı ihtimalinden bahiı olarak 
Franıa'nın Barselon'daki elçiliği nezdinde yapılan tetebbüsten 
haberdar olan Roma hükümeti, Paris'teki maılahatgüzarı vaırta
siyle Fransa Hariciye Nezaretine bir nota vermit ve maslahat
güzar, Fransa Hariciye Nazıriyle yaptığı uzun bir mülakat sıra
aında bu notanın fÜmulüne dair tasrihlerde bulunmuftur. 

İtalyan maslahatgüzarı açıkça de
miştir ki, İtalya hükümeti herhangi 
bir hasmane harekete derhal hasmane 
hareketle mukabele edecektir. 

Fransız hariciye nazırı ~one, Bar
selon hükümetinin teşebbüsüne mut· 
tali olur olmaz gerek Fransa, gerek 
İngiltere hükümetlerinin mezkur te· 
şebbüsü tamamile reddetmiş oldukla • 
rını kaydettikten sonra Barselon hü
kümeti tarafından yapılan tebliğin 
çok müphem olduğunu ve bundan do
layı ona pek o kadar korkunç bir ma • 
hiyet atfetmemek lazım geldiğini söy
lemiştir. 

B. Bone, bu teşebbüsün çok uzun ve 
fevkalade kanlı olan bir mücadelenin 
doğurduğu ıstırablara atfedileb.ilece -
ğini, hava bombardımanlarını tahkik 
için İspanya'ya gidecek olan enter
nasyonal komisyon vazifeye başlar 
başlamaz cumhuriyetçi İspanya mın· 
takasındaki halkın ıstırapları hafifli -
yeceğini ve ispanyol halkının sükftnet 
bulmasını kolaylaştıracak garantile
rin doğacağını söylemiştir. 

Paris hükümeti Barselona hükümeti 
tarafından yapılan teşebbüsün onune 
geç.itebileceği ve tehdidin de yerine 
getirilmiyeceği kanaatindedir. 

ltalyanlar, Mayork'u 
bombalatmıyacaklar ! 

Paris, 26 a.a. - Bu sabahki Paris 
gazeteleri, frankistler tarafından sivil 
ahalinin bombardıma:una karşı muka· 
helede bulunacağına dair Barselona 
hükümeti tarafından yapılmış olan 
tebliği bahis mevzuu etmektedirler. 
Gazeteler, bu tebliğin muhtelif büyük 
devletlerde Hasıl etmiŞ olduğu akisler 
hakkında tafsilat vermektedirler. 

Roma'dan. Maten gazetesine bildiri
liyor : 

Barselon'daki kızıl makamların 
bundan böyle yabancı şehir veya li· 
manlarına taarruz etmenin bahis mev
zuu olamıyacağmı ancak frankistlere 
aid hareket üslerinin ve bilhassa Pal
ma dö Mayork'un bombardıman edile
ceğini tasrih etmeleri üzerine dün ak
tam vaziyetteki gerginlik bariz bir 
§ekilde zail olmuştur. ~u iki nokta, 
Frankistlerin belli başlı deniz merkez
lerindendir. Aynı zamanda general 
Franko'nun erzak ve mühimmatının 
en büyük kısmını geçirmekte olduğu 
Vinaroz, Kastellon, Malaga, Elcezire, 
Kadiks ve Söta şehirleri de bombardı
man edilecektir. 

Ekselsiyor gazetesinde Marsel Pei, 
şöyle yazıyor: 

Bolonya'da neşredilmekte olan 
Resto del Kardino, ltalya'nın Mayor
k•ün bombardıman edilmesine müsa
maha edemiyeceğini tasrih etmekte
dir. İtalyan gazetesi, bu adanın taar
ruza uğraması takdirinde İtalya'nın 
kendisini taarruza uğramış addedece -
ğini yazmaktadır. 

Mayork adası, faşist kıtaların istih-
kamıdır. Müdafaaya, taarruza ve en 
şiddetli mukabele misillemelerde bu • 
lunmıya hazırdır. 

Figaro gazetesinde Vladmir Dormo· 
son, şöyle yazıyor: 

"Beynelmilel fişek" amilleri hiç bir 
istifade temin edemiyecek, bilakis 
mutazarrır olacaklardır.Frankist kam
pında hakikaten ifrata kapılan tayya
recilere gelince mukabelesiz kalan se
ferlerinin şan ve şereflerine hiç bir 
şey ilave etmemekte olduğunu ve mü • 
cadele etmekte oldukları unsurların 
ekmeğine yağ sürmekten başka bir 
şey yapmamakta olduklarım kabul ve 
teslim etseler çok iyi etmiş olurlar. 

Bayan Tabui, Övr gazetesinde ya · 
zıyor : 

İtalyanlar, gece Alikante'ye 60 tan 
fazla bomba atmak suretile İspanyol 
cumhuriyetine c!crhal mukabelede bu
lunmuşlardır. 

Ümanite gazetesinde Peri, diyor ki: 
İsanyol elçisi dö Azkart'ın Lord 

Halif aks'a bahsetmiş olduğu tedbir
ler, tamamile meşru müdafaa tedbirle
ridir. Hakikaten bahis mevzuu olan 
hedefler, Frankistlerin Palma dö Ma
york ve Pollensa tayyare Usleridir.,. 

Alilmrrtll<le iilenler 
Alikante, 26 a.a.-Dünkü bombardı

manda on beş kişi ölmüş ve birçoğu a
f.ır olmak üzere 40 kişi yaralanmıştır. 
Elli kadar da bina yıkılmıştır. 

.., • ...., o asg ana ssıoı:n.n 

FRANKO TARAFINDA 

İspanyollarla yabancı 

zabitler arasında 

vahim hadiseler! 
Madrid, 26 a.a. - Havas ajansı 

muhabirinden: Frankistler tara
fından esir edilmiş olan yedi milis 
neferi, cumhuriyetçilerin hatları
na gelmiye muvaffak olmu§lar ve 
Sat'lagoa'ta İtalyan ve iapanyol za
bitleri arasında bir takını vahim 
hadiselere ıahid olmUf oldukları
nı söylemi§lerdir. Avila'da da İs
panyol ve ecnebi zabitleri araaın
da kanlı bir takım mücadele ol
muı ve bu mücadeleler esnasında 
kumbaralar atılmı§tır. Bu asker
lerin beyanatı resmi mahafilin is
tihbaratına tetabuk etmektedir. . ~ .... 
Komisyon Hatay'ı 

terkediyor 
(Ba.şı 1. inci sayfada) 

Türklere lıiicum etmek 
istediler 

Antakya, 25 a.a. - Anadolu A -
jansmın hususi muhabiri bildiriyor: 

Fatikiye köyünde muhalif arablar 
dün türk taraftarlarına hücum etmek 
istemişlerse de yetişen asker tarafın
dan dağıtılmışlardır. 

General Huızinger'in ziyafeti 
Antakya, 25 a.a. - Anadolu Ajan

sınİn hususi muhabiri bildiriyor: 
Fransız askeri heyeti reisi general 

Hutzinger bugün Orgeneral Asım 
Gündüz ve türk heyeti §erefine bir 
öğle yemeği vermit ve yemekte Tür
kiye Başkonsolosu ile vali de bulun
muşlardır. 

Bir gazetenin t,cıvsiyeleri 
Antakya, 25 a.a. - Anadolu Ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Şam'da çıkan Fata El Arab gazete

si Sancak hadiseleri üzerine Suriye 
vaziyetinden bahseden bir makalesin
de Fransa'ya, eğer hala Suriye'deki 
menfaatlerini korumak ve vaziyeti is· 
tikrar ettirmek istiyorsa ıimdiki Su
riye ile Lübnan'ı ve bütün sahili ih
tiva oden ve İsviçre ünyonuna ben
ziyecek olan bir ü.nyon tesis etmesi
ni tavsiye etmektedir. 

Paris clcimizin tcma,.ları 
Paris, 26 a.a. - Hariciye nazırı Bone 

Türkiye BilyUk Elçisi Suad Davaz'ı 
kabul ederek kendisiyle görüşmüştür. 

Diizdtme 
Dilnkü sayımızda Hatay'da Usbe

cilerin tahrikinden ve bunların tevki
finden bahseden telgrafın &<>n satırla· 
rını şu suretle okumak lazımdır: "Ye
tişen asker mütecavizleri dağıtmıya 

ve asayişi tekrar tesise muvaffak ol
muş ve mevkuflar bu ıuretle Antakya
ya sevkedilmişlerdir. 

' Radyo 
(Başı 4. üncü sayfada) 

muganniye 1rma Yaunzem. 
Zatsyeviç, Kazah marıı orkestra tarafın-

dan. "GU 1 K Kazah halk şarkısı. ze acına", or-
kestra ve 1rma Yaunzem tarafından. 

Turenkov, "Voroşilof şarkısı", orkestra 
ve İrma Yaunzem tarafından. 

Gennnnof, "Basit Sovyet adamı", Yaun
zcm ve orkestra tarafından. 

Morozov, Kaıan tatarları dansları, or-
kestra tarafından. , 

Nlman, "Ay dibinde bir elcik', Kırım ta-
tarları dansları, orkestra tarafından. 

Türkçe kırım tatarları halk ııarkıları ve 
Rus halk şarkısı, "Gidiyorum, gidiyorum", 
orkestra refakatinde lrma Yaunzem tara
fından, 

Fomin "0 gene; kadın" ve Niman "Ay ı-
şığı", orkestra tarafından. 

*,,. 
Yabancı memleketlerle kültürel münase· 

betler idame umum Sovyet ""Vo.b" Cemıye
ti, "ULUS" gazetesinin sayın okuyucula
rından gerek. bu konser haHmdalıi fikirle
rini gerekse itide verilecek. olan konserler 
hakkında temennilerini bildirmelerini istir
Jum eyler. 

Y unanlılar'ın 
İstanbul' daki 
yaptığı maçlar 
İstanbul, 26 a.a. - Şehrimizde bu

lunmakta· olan Enosis - Panatinaikos 
muhteliti dördüncü ve son karşılaş
masını bu sabah Taksim stadyumun
da Şişli takımı ile yaptı. !stanbul'da 
oynadığı üç maçta bir mağlfıbiyet ve 
iki beraberlik kaydeden yunanlılar 
bu maçı kazanmak için büyük bir e
nerji sarfettiler. Birinci devre golsüz 
bitti. İkinci devrede yunan muhteli
ti takımının daha ağır bastığı görü
lüyordu. Nitekim ikincisi penaltıdan 
olmak üzere iki gol çıkardı ve maçı 
2-0 galibiyetle bitirdi. 
Yarın Yunanistan'a avdet edecek 

olan Enosis - Panatinaikos muhteliti
nin lstanbul'da yaptığı temasların 

bilançosu şudur: 
Fenerbahçe'ye 2 • O mağlub, 
Beyoğluspor takımiyle 2 - 2 bera-

bere, 
Galatasary'la 3 - 3 berabere, 
Şişli takımına 2 - O galib. 
Yunan takımı lstanbul'da bu suret· 

le yedi gol yemiş ve yedi gol atmış
tır. 

Dünkü su sporlan müsabakalan 
Dün Karadeniz havuzunda su spor

ları müs~bakaları yapılmıştır. 
Bayrak yarışma iştirak eden olma -

dığından yapılamamıştır. Atlamada 
birinciliği Ankara Gücünden Halil 
İşlek, ikinciliği Nazım Altınkaya. 

100 metrede: Güneş'ten Hasan Cey
lan, 

50 metre küçUklerde: Nusret Fi yer, 
SırtUatUnde: Birinciliiti Halil 1ı

lek, ikincili y i Nazım Altmkaya. 
100 metre kurbağalamada: Birinci

liği Nazım Altınkaya, ikinciliği Ömer 
Onur almışlardır. 

Derbi galibi atlar 

arasındaki yanş 
Paris, 26 a.a. - Lon Şan'da yapılan 

3000 metrelik Paris mükafatı koıu
sunda Derbi galibi olan üç at arasında 
sansasiyonl bir karşılaşma olmuştur. 

Bugüne kadar girdiği 13 yarışın 
hepsini kazanmış olan ve Roma'da 
Premio Reale mükafatının galibi çı
kan Nearco ile İngiltere'nin galipleri 
Rua Rasel ve Cillas 400 bin frank mü
kafatı olan bu koşuya iştirak etmiş

lerdir. 
Nearko, şöhretile mütenasip olarak, 

Fransız Derbisinin ikincisi olan Kano 
ile Rua Rasel'i kolaylıkla vurarak bi -
rinciliği almıştır. 

Almanya'nın Çin elçisi 
Beri in' den çağırıldı 

Hankov, 26 a.a. - Almanya Büyük 
Elçisi Trautman hükümetinin ·vaki 
olan daveti üzerine bugün buradan 
Berlin'e hareket etmiştir. 

SoYyt•l Rusya' da seçimler 
Moskova, 26 a.a. - R. S. F. S. R., 

Ukranya ve Bielorusya Sovyet mec
lisleri seçimleri bugün yapılmıştır. 

Bu münasebetle memleketin her ta 
rafında bUyük şenlikler olmuş ve Sta
lin ile Molotof'un isimleri müntehib
ler tarafından alkışlanmıştır. 

Çckoslovakya'da ekalliyetlere 
tavizler · 

Prag, 26 a.a. - Ekalliyetler nizam· 
namesi görüşmelerinin kati bir safha
ya girmiş olmasına rağmen ne halk ne 
de matbuat bu nizamnamenin metni
ni öğrenememiştir. 

Yalnız bilinen bir şey varsa ekalli
yetlere tavizlerde bulunmak husu· 
sunda hükümet blokunda tam bir an
laşma hasıl olmuştur. Geniş bir mer
keziyetsizlik sisteminin bahis mev
zuu olduğu söyleniyor. Görüşmelere 
faaliyetle devam olunmaktadır. 

.Macar partisi de iane \'ermiyor 
Prag, 26 a.a. - Henlayn partisi gi

bi hareket eden Macar partisi de 
"hürriyet ianesine" · iştirakten imtina 
etmiş ve macar mebusları başvekile 
bir telgraf göndererek bu ianeyi pro
testo etmişlerdir. 

etmek olmuıtur. günü saat 15 e talik edilmiştir. 
Her ne ise itte ikinci tasfiye Teslim şekli sif Ankara gümrüğü 

2 - (8.7.938) tarihine müsadif cu
ma günü saat (16) da rektörlük bina
sında müteşekkil komisyonda ihale 
yapılacaktır. 

de yapılmıttır: Birinci tasfiye, olarak değiştirilmiş ve muhammen 
Fransa· ile Türkiye araaındakı bedeli 42.000 lira olarak tesbit edil
anlatma menfaatlerini takdir et- miştir. Müddet: yarısı iki ayda ve mü
miyen, ve gerek bu menfaatlere, tebakisi 4 ayda ikmal edilecektir. 
gerek iki devlet arasındaki an- Muaddel şartname her gün Türkku
laşma esaılarına kartı mücadele şu genel direktörlüğünde ve İstanbul
açan mahalli otoritelerin vazife- da T. H. J{. şubesinde görülebilir. İs
lerine nihayet verilmekle yapıl- teklilerin belli gün ve saatte vcsika
mıştı. ikinci tasfiye de, bundan lariyle birlikte hazır bulunmaları. 
sonra başlıyan müzakereler dev- 4081 

3 - Muhammen bedel (918,50) ve 
muvakkat teminat (70) liradır. 

4 - Fazla izahat ve parasız şartna
me isteyenlerin enstitü daire müdür-
lüğüne müracaatları. (1999) 3943 

3 memur ahnacak 
Ziraat Vekaletinden : 

1 - Türkçeden İngilizceye, ingiliz -
ceden türkçeye tercüme yapabilecek 
üç memur alınacaktır. 

resinde herhangi iyi bir netice 
elde edilmesine, müdahaleleri ı- ... ..._ .......................................... . 

le, engel teşkil eden komisyona O M Ş . f K k l 2 - Bu memurlara ayda 100 liradan 
200 liraya kadar ücret verilecektir. işten el çektirilmekle tahakkuk r. . erı or ut 

Talib olanların vesikaları ile birlik
te Ziraat Vekaletıi levazım müdürlüğü-etmiş bulunuyor. 

F ı k k • 
Nümu·n·e Hastahanesi Cerrahi Şefi 

ransa i e ar!ı arşıyayız: 
Askeri murahhaslarımız Antak i Her gun saat üçten sonra evinde ı· · i hastalarını kabul eder. Tel: 1499 

ne müracaat etmeleri. (2012) 4003 

ya' da, siyasi adamlarımız Parıs ı Ad K --c-------------; res : ooperatif arkası Ali 
ve Ankara'da temas halindedir- • · A i ................................... - ............ .. 
ler. Miskin yıpratıcı bir müzmin- L~~~:: ... :.~.:~::.:~:.~~:.~.~:~:.~~~.~.J Cebeci hastanesi 

Satıhk vasi arazi GÖZ 
likle devam edegelen Hatay da
vasının katilik ve süratle hallo
lunmasına hiç bir mani kalma
mıştır. Üçüncü tasfiye, Türkiye

Haslahklan 111ülehassısı 
Fransa her ·türlü dostluk ve el- Polatlıda üç ağılh ve beş bin davara 
birliği şartları, onun neticelen • kafi sulu, münbit Kızıllı namile ma
mesine bağlı olan, bu ihtilafın ruf arazi satılıktır. Polatlı ve Beylik 
nihayet bulması olacaktır. köprü istasyonlarına yedişer kilomet- MUZAFFER 

H l 
• . k k redir. Yanındaki Sakarya nehri kena- Dr. Sa nd er 

atay mese esının, gere en- rında Yassı Höyük namile maruf me- i 
di hak\katini, gerek Türkiye ha- ra ve tarlalar da bu satışa dahildir. ! Avrupadaki tetkiklerin- i 
kımından ifade ettiği divanın e- Sivrihı·sara t"bı' Iğdır namı· le maruf d d ı cı en av et etmiıtir. Muaye-
hemiyetİ'ni takdir etmiyen hiç bir ağıllı, sulu ve otlakiyeli arazilerin nı- h 

k 
ne anesi Adliye Sarayında 

fransız mesul devlet adamı artı sıf hisseleri satılıktır. Tafsilat almak G t ençağa apartımanından bi- i 
ıtalmamıftır. Eğer Fransa gerek istiyenler Ankarada Anafartalar cad- ı tişiğindeki Sarraf Hakkı a- i 
bunun, gerek Türkiye dostluğu- desinde Mlihendis hanında Ceıal yazı- i! 
nun kıymetini ölçen bir hareket cılara, Beypazarında Fatma Ozarsla- partımamna nakletmittir • 

S k.. • k ı Hastalarını 14 haz·ırandan tarzı tutacak olursa, pek yakın na ve arı oy ıstasyonunda omis-
ıb h. .. t d·1 · itibaren, saat 15-19 arası ka-

bir zamanda hava tamame'll ay- yoncu ra ıme muracaa e ı mesı. İ 
dınlanmı§ ve sular durulmu§ o- 3531 .... ~.~~~.~.~.~~~m.1,,~.~: .......... ~?.~~ ........ 
lur. 

Fakat niçin böyle ümid ebni- .:!.il lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllll!:. 
yelim? Yani niçin akıl aağlığınm, - -
hakkın ve barışçılık icablarının E: · T·· k H K =: emrettiği, cebrettiği bir netice - § ur ava urumu = 
ye varılmayıp da, ancak, Fransa = =: 
ile Türkiye'nin ve bizzat ıulhun ~ BÜYÜK PİYANGOSU ~ 
menfaatlerinden gayri her tür ü - -
menfaatlere ve tahriklere vasıta =: =: 
ve kaynak olacak olan mantık- § 3 üncü keıide 11Temmuz1938 dedir. § 
sız ve anormal şartların ha.kim :: B ·u· yu·· k . k • SO. OOO 11• rad 1 r :: olacağını farzedelim? = 1 ramıye = 

Hatay meselesinin halledilme- =: E: 
sindeki faydalar ve onların akı- :: Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- ::: 

betleri ile, halledilmemesindekı =: lerle (10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır... =: 
zararlar ve onların akıbetleri ara- = = ımda bir an mukayese yürütmek, § Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin eden bu piyango- § 
ve Türkiye cumhuriyetinin bu =: ya ittirak etmek suretile ıiz de taliinizi deneyiniz... EE 
iıteki hak, vazife ve şeref dava- = = sının nezaketini muhakeme et- ':i'll il llllll l lllll llJll llllllll lll llllll llll llllllll lllll l llll llllllllllll il llllW 
mek, yol tercihi huıusunda kim
sede tereddüd bırakmaz. Şurası 
da mühimdir ki Paris'teki yük
sek selahiyetler, ihtilaf devam 
ettiği kadar, gerek bizzat mesele 
ve gerek Türkiye'nin mesele ile 
alakası hakkında etraflı malu -
mat edinmeğe, sömürge memur
larının telkinleri tesirinden kur
tulmağa vakit ve imkan bulmu!
lardır. 

On bet senedenberi komıula
rmın dostluk ve emniyetten ve 
kendi say ve nüfuz bölgesinde 
sulhun müdafaasından gayri hiç 
bir gaye gütmediği bilfiil sabit 
olmuı olan Türkiye'nin, bu va
zifesinde takviye edilmeıi ve bu 
politikasının, kendisi hakkında 
yanlış ve zaf verici telakkile~e 
yol açmadığı hususunda temm 
edilmesi lazımdır. Hatay, Fran
sa'nın elinde büyük bir fırsattır. 

F.R. ATAY 

İstanbuldaki güreşler 
İstanbul, 26 a.a. - Bugün Taksim 

stadyumunda yapılan güreş müsaba
kalarında Kara Ali ile Yeni Zelandalı 
çetin bir müsabakadan sonra berabere 
kalmışlardır. 

Tekirdağlı 29 uncu dakikada rakibi 
MüUlyimi yenmiştir. 

Yün battaniye alınacak 
Siyasal Bilgiler Okulu Mübayeat Ko

misyonu Reiıliğindn : 
Siyasal Bilgiler okulu talebesi için 

103 tane yün battaniye açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. Eksiltme 4 tem· 
muz 938 pazartesi günü saat 10 da 
Ankara mektebler muhasebeciliğinde 
yapılacaktır. Beherinin muhammen 
kıymeti 16 liradır. tık teminat 123 
lira 60 kuruıtur. Numune ve prtna· 
me her gün okul idaresinde görlile-
bilir. .(1885) 3757 

Muhtelif malzeme ah nacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet Vekaleti Hudud ve Sahiller Sıhat Umwm 

Müdürlüğünden : 
Keşif tutarı Muvakkat temina1 

Malzeme cinsi Lira Kr. Lira Kr. 
Amerikan bezi ve sicim ( 2 kalem) 135 00 , 10 13 
Elektrik malzemesi (23 •• ) 461 25 34 59 
Boya malzemesi (57 ., ) 1583 70 11 8 85 
Marangoz malzemesi (78 ) 922 65 69 20 .. 
Müteferrik malzemesi (50 ,, ) 2164 65 162 35 

Yukarda cinsi, keşif bedeli ve muvakkat teminatı yazılı malzeme ayrı, 
ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 11 Temmuz 1938 pazartesi günü 
saat on dörtte umum müduchik satın alma komisyonunda olacaktır. Liste 
ve şartname parasız olarclk ayniyat muhasibi mesullüğünden alınır. 

(1974) 3912 

Malatya bez ve 
Türk Anonim 

iplik fabrikası 
Şirketinden : 

Şirketimiz Adana Fabrikası Mamulatı: 

KAPUT BEZİ FİATLARI : 

Tip Genişlik Top metre Fiatı 
-

2 (Silindirli çiftçi) 75 36 725.-

14 85 36 751.-

14 90 36 784.-

Ayrıca cl~is.eli~ grizet, ~ara. ve kıymetli evrak nakli için muh
telif boyda dıkışsız torba, sıparışleri kabul edilir. 

İPLİK FIATLARI 

Vater numarası 

" " 
8 

10 

" " 12 

335.-
355.-
395.-

FİATLAR F ABR!KA TESLİMİDİR 
Siparişler Şirket İdar M k · e er ezme (Ankara Yenişehir, AtatUrk 

bulvarı Tuna aprtmanı) veya Adana Fabrı'kası M .. d .. 1"' ~ .. 
1 kt 

u ur ugune ya-
pı aca ır. 

Siparişlere 

bilir. 
Banka garantisi mukabilinde (91) gün vade verile-

856 
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RESMİ iLANLAR 
A. levazım Amirliği 

Kuru ot ahnacak 
Ankara Levazl?!l Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Manisada tümen merkez ktaat 

hayvanatının ihtiyacı bulunna 4ı4,000 
kilo kuru ot kapalı zarf usulile müna· 
kasaya konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 5. 7. 938 salı günü sa
at ı 1 dedir. 

3 - Tahmin bedeli ı5S25 lira mu
vakkat teminatı 1164 lira 37 kuruştur. 

4 - Şartnamesi her gün Manisada 
tümen satın alma komisyonunda gö
rülebilir. 

S - latekliler kanunun 2. 3 madde
lerinde yazılı vesaiki haiz olması la
aundır. 

bin lira biçilmiftir. 
2 - İhalesi 6 temmuz 938 çarşamba 

günü saat 16 da Çanakkale Müstahkem 
mevki satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - İstekliler şartnamesini 140 ku
ruş mukabilinde Çanakkale Mst. Mv. 
satın alma komisyonu, İstanbul leva
zım amirliği satın alma komisyonu, 
Ankara levazım amirliği satın alma ko
misyonu, ve İzmir levazım amirliği sa
tın alma komisyonlarından görebilir
ler. 

4 - Taliplerin ihaleden bir saat evel 
teminat akçeleri olan 2100 lirayı ve 
ihale kanununun 2-3 üncü maddele
rinde vesaik ile bir saat cvel komis
yona müracaat etmeleri. (1970) 3890 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 

M. M. bakanhğı 

Bir elektrik fen memuru 
alınacak 

MM. V. Hava Müate§arlığından: 
Diyarbakır tayyare alayında çatı,. 

mak üzere bir elektrik fen memuru a
lınacaktır. 

Verilecek ücret asgari (108) azami 
(21 O) liradır. 
İsteklilerin cvraklariyle birlikte 

Ankaradakiler Ankarada hava müste· 
şarlı ğ ına, 1stanbuldakiler lstanbulda 
Yeşilköyde hava aktarma anbarı mü
dürlüğüne, İzmirdekiler İzmir tayya· 
re alay komutanlığına ve Diyarbakır
dakiler de Diyarbakır tayyare alay ko· 
mutanlığına müracaatları. 

(1926) 3873 

Bir mimar allnacak 

, Demiryolları 

Kamyon ve· otobüs lastikleri 
ah nacak 

D. D. Yolları Satm Alma Komiı
yonundan: 

Muhammen bedeli 23500 lira olan 

250 adet iç ve 250 dı9 kamyon ve oto
büs lbtiği 25.7.938 paazrteai günü saat 
15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 1762.50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte

ahihdlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat 14.30 a kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-

tılmaktadır. (1994) 394ı 

Renkli veya beyaz üstüpü 
ah nacak 

D. D. Yolları Satm Alma Komia-

da malzeme daireeinden, Hay4kl'pafll· 
da t~ellüaı ve .e.k ıefliğindetı dağıtı· 
lacaktır. (ı872} 3843 

Çam tomrlk alı111elk 
Onuncu lıJetme Müdürlüğünden: 

İdaremiz ihtiyacı i~in mübayaa edi
lecek 5000 m3 çam tomruk kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konınuştur. 

1 • Muhammen bedel tomrukların 
beher metre mikabı H liradan (70.000) 
liradır. 

2 - Muvakkat teminat 4750 liradır. 
3 - Çam tomrukları Kara orman mü

dürlüğünce Oltinin Köroğlu ormanla
rından Devlet demiryolları idaresi 
için tahsis edilecek maktalardan teda· 
rik edilecektir. 

4 • Teslim yeri Sarıkamışta İdareye 
aid bizar fabrikasıdır. 

5 • Daha mufa.aaal malfımat almak is
ti yenler bu işe aid şartnameleri Erzu
rumda idare veznesinden Sarıkamış, 

Kars istasyonlarından ve Haydarpaşa 
birinci İşletme, Ankara Devlet demir· 

yolları merkez veznesinden 350 kuruş 
mukabilinde alabilirler. 

6 - Taliplerin umumi müteahhitlik 
vesikalarını ibrazı şarttır. 

hidlik veaika.ı ve tekliflerini ay 
gün aaat 14,30 a kadar kom~yon re· 
liğine vermeleri llzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankar 

da malzeme dairesinden, Haydarp 

tada tesellüm ve sevk şefliğinden d 
ğıtılacaktır. (20ı 7) 4004 

Lokomotif yedekleri ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Kom 

yonundan: 

Muhammen bedeli 85.000 lira olan 
No. lu liste muhteviyatı ile 140.000 li 
olan 2 No. lu liste muhteviyatı 3 - ü 
cü grup lokomotif yedekleri 11.8.9 

pertembe günü saat 15.30 dan itibar 
ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile An 
ra'da idare binasında satın alınacaktı 

Bu işe girmek istiyenlerin 1 No. 
liste muhteviyatı için 5500 ve 2. No. 
liste muhteviyatı için de 8250 liral 
muvakkat teminat ile kanunun tay 
ettiği vesikaları ve nafıa müteahhi 
lik vesikası ve tekliflerini aynı g ' 

saat 14.30 a kadar komisyon reisliği 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 425 kurup Ankara 
Haydarpaşa veznelerinde satrlmakt 
dır. (ı973) 4072 

6 - Eksıltmeye girecekler teklif 
mektuplarını kanunun tarifatı daire
sinde hazırlıyarak ihale saatinden bir 
saat evel Manisada tümen satın alma 
komisyonuna vermeleri. (1900) 

ı - Kırklareli tümen birliklerinin 
938 mali yılı ihtiyacı için 50000 kilo 
sade yağı kapalı zarf usuliylc eksilt
meye konulmuştur. 

M. M. V. Hava Müste~arlığından: yonundan : 
7 • İhale ıı.7.1938 günü saat ı5 de 

Erzurumda Gölbaşındaki işletme bina Lokomotif yedekleri al anaca 
3803 

Fabrika unu alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 
1 - ı73,149 kilo fabrika unu satın 

alınacaktır. Eksiltme kapalı zarf usu· 
liylc yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 25972 lira 35 
kuruş muvakat teminatı 1947 lira 90 
kurştur. Şartname tabur levazımından 
parasız alınabilir. lateklilerin teklif 
mektubları ve teminat makbuzlariyle 
8 temmuz 938 pazartesi günü saat 9,30 
da Cizre hudud tabur komutanlığı ba
tın alma komisyonunda hazır bulun-

2 - Kilosunun muha'1llllen fiatı 115 
kuruş olup ilk teminatı 4125 liradır. 

İhalesi 8 temmuz 938 cuma günü saat 
17 dedir. İstekliler şartnamesini 300 
kuruş mukabilinde satın alma komis
yonunda alabilirler. Talihlerin kanu
nun 2 • 3 cü madclerindeki vesaik ile 
teminat mektuplarını havi zarflarını 
belli gün ve saatten en az bir saat cve
line kadar tüm satın alma komisyo-
nuna vermeleri. (2003) 3945 

maları. (20ı6) 3956 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Kor merkez birlikleri ihtiyacı 

için 80,000 kilo sığır eti kapalı zarfla 
alınacaktır. 

2 - İhalesi 8-7-938 çarşamba günü 
aaat 15 de Çorluda kor karargahında 
yapılacaktır. 

3 - llk pey parası 1620 liradır. 
4 - Şartname ve evsafını görmek 

iıteyenler her gün İstanbul Ankara 
Levazım imirlikleri aatınalma komiı
yonunda ve Çorluda kor satmalma 
komisyonunda görebilirler. 

5 - Talipler kanunun 2-3 madde
lerindeki belgelerile birlikte belli gün 
ve saatten bir saat evvel teklif mek
tuplarını komisyona vermeleri. 

(ı993) 3922 

Taze fasulya ahnicak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al· 

ma omisyonundan : 
1 - Ankara garnizon müesseseleri 

için 55000 kilo taze fasulyenin kapalı 
zarfla eksiltmesi 4 temmuz 938 saat 
15 de Ankara levazım amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5500 lira ilk 
teminatı 4ı2 lira 50 kuruştur. Şartna· 
meai komisyonda görülür. Kanuni ve
sikalarda bulunan teklif mektupları· 
nrn saat 14 e kadar komisyona veril-
mesi. (ı882) 3756 

Beyaz peynir alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma omiıyonundan : 
1 - Ankara garnizon müesseseleri 

için ı9000 kilo beyaz peynirin kapalı 
zarfla eksiltmesi 5 temmuz 938 saat 
ıs de Ankara levazım amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli Q500 lira ilk 
teminatı 712 lira 50 kuruştur. Şart· 
namesi komisyonda görülür. Kanuni 
vesikalarda bulunan teklif mektupla
rının saat ı4 de kadar komisyona 
verilmesi. ( 1880) 37 54 

15 ton sade yağı Ehnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : : 
1 - Kor merkez birlikleri ihtiyacı 

· için 15 ton sade yağı kapalı zarfla alı· 
nacaktır. 

2 - İhalesi 8. 7. 938 çarşamba günü 
aaat 16 da Çorluda kor karargahında 
yapılacaktır. 

Ankara Belediyesi 

Baskül alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Hayvan pazarına konulacak 
baskül on beş gün müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1500) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (112,5} li· 
radır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 5 temmuz 938 salı gü
nü saat on buçukta Belediye Encü -
menine müracaatları. (203ı} 3982 

Muhf elif yol inşaah 
Ankara Belediyeainden : 

1 - Hacımusa, Çıkrıkçılar, Hacet
tepe, Çanaklar, Maltepc'de parke bah
çeli evler kooperatifi şose, Yükselin 
temdidi, Belvü, Sıhiye sokağı, Adliye 
Sarayı • Saman pazarı, Atilla caddesi 
trotuvarları, Dikmen köprüsü, jandar
ma mektebi yolu mebdei, Menekşe, 
Gülüstan asfalt olarak yaptırılması 

on bet gün müddetle kapalı zarfla ek
sil tmcye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (104000) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (6450) lira

dır. 
4 - Keşifname ve şartnamesini gör

mek istiyenlerin her giın fen işleri di
rektörlüğüne müracaatları ve ihale 
5 ter1'muz 38 salı saat on birde beledi
ye encümeninde yapılacağından istek
lilerin o gün saat ona kadar teminat
larile birlikte teklif mcktublarını be· 
le diye encümenine vermeleri. (2034) 

3986 

Asi alt yaphnlacak 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Otobüs garajı avlusile Jü. 
zumu olan mahallerinin geçen sene 
beton yaptırılan kısmın asfalt ile kap· 
:anması işi on beş gun müddetle ka· 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli ( 13320) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (999) lira
dır. 

4 - Şartname ve keşifnamesini 
görmek isteyenlerin her gün fen iş· 
!eri direktörlüğüne müracaatları ve 
ihale 5 temmuz 938 salı günü saat 11 
de belediye encümeninde yapılacağ · n
dan isteklilerin o gün saat ona kadar 
teminatlariyle birlikte teklif mek • 
tuplarını belediye encümenine verme-
leri. (2032) 3983 

Pasaj tesviyesi ve nakliyat 

Hava müsteşarlı ğının gostereceğı 

yerde çalıştırılmak üzere (210 • 165) 
lira aylık ticretle bir mimar alınacak· 
tır; isteklilerin aşağıdakı yaz lı evrak 
lariylc Ankarada M.M. vekaleti hava 
müsteşarlığına, lstanbulda hava aktar· 
ma anbarı müdürlüğüne müracaat et
meleri. 

Talip fa zla çıktığt takdirde müsaba· 
ka imtihanına tabi tutulacakları ilan 
olunur. 

1 - Türk olmak. 
2 - Mimarlık diplomasını haiz bu· 

unmak. 
3 -Askerliğini bitirmiş ve diğer ve

kaletlerle ilgili olmamak. 
4 - Ecnebi kadın ile evli bulunma

:nak. 
5 - sağlık durumu yerinde olmak 
6 - Hüsnü hizmet ve h iisn ü hal 

.::sikalarını hamil bulunmak. 
7 - Uç adet vesika fotoğrafı. 

3872 

Vakıflar Umum Md. 

Satıhk tarlalar 
Vakıflar Umwn Müdürlüğünden: 
Madde - ı - Kırklareli vilayetinin 

Lüleburgaz kazasına tabi H amit abat 
köyünde mazbutan idare olunan Gazi 
Hasan paşa vakfından tapu ile muay
yen hudutlar içinde biri (2086) dö-
ıüm (1) evlek diğeri (965) dönüm (1) 
evlek ki ceman (3051) dönüm (2) ev
lekten ibaret iki parça tarlanın mül· 
kiyetleri satılmak üzere 22 haziran 
938 gününden 18 temmuz ı938 gününe 
kadar şartnamesi mudbince kapalı 

zarf usuliyle arttırmaya konulmuı;tur. 
Madde - 2 - Yukarıda yazılı gayri 

menkullerin birlikte muhammen be· 
deli (15000) liradır. 

Madde - 3 - İhale bedeli peşin alı
nacaktır. 

Madde - 4 - İhalesi 18 temmuz ı938 
tarihine miisadif pazartesi günü saat 
14 de Kırklareli vakıflar müdürlüğü i
hale komisyonunca vakıflar umum 
müdürlüğünün tasdikine talikan yapı
lacaktır. 

Madde - 5 - Talihlerin 2490 sayılı 
kanuna göre hazırlıyacakları teklif 
mektublarmı (4) üncü maddedeki sa-

Muhammen bedeli 36400 liran olan 
130 ton renkli veya beyaz üstüpü 7 - 7 
• 938 perşembe günü saat 15 de kapalı 
.ı:arf usulü ile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2730 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, nafia müteah

hitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün 
3aat ı4 de kadar komisyon reisliğine 

vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 182 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta
dı~ (ı934) 3874 

Para kasası alınac 1k 
D. D. Y ouar. _ .wn Alma Komiı • 

yonundan: 

Muhammen bedeli 15200 lira olan on 
adet büyük ve 60 adet küçük para ka
sası 26.7.938 salı günü saat ı5.30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu i'e girmek isteyenlerin (1140) li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün aaat ı4.30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri ıtzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk 'efliğinden dağı-
tılmaktadır. (ı995) 3942 

Neft yağı alınacak 
D. D. Yolları Satm Alma Komiı • 

yonundan: 

Muhammen bedeli 7600 lira olan 
20.000 kğ. neft yağı 5.7.938 salı günü 
saat 15.45 de kapalı zarf usulü ile An
karada idare binasında satın alınacak
tır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 570 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve nafıa müteah
hidlik vesikası ve tekliflerinı aynı 
gün saat ı4.45 e kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'

da malzeme dairesinden, Hayflarpaşa· 
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağ•-
tılmaktadır. (1906) 3!W) 

atten bir saat eveline kadar Kırklare-
li vakırıar müdürlüğü ihale komisyo- Meşe kereste alınacak 
nu reislig ine vermeleri lazımd ır. 

Madde - 6 - Teklif mektubu ile te· 
minatını vaktında vermemiş olanlar 
arttırmaya kabul edilmiyeceklerdır. 

Madde - 7 - Tahmin edilen bedele 
göre muvakkat teminat 1125 liradır. 

Madde - 8 - Satışa ait şartname 
Ankara'da vakıflar umum müdürlü
ğü emlak miıdürlüğünde, lstanbul'da 
vakıflar baş müdürlüğünde, Kırklarc

linde, vakıflar müdürlüğünde parasız 
verilir. 

Madde • 9 - Arttırmaya iştirak e· 
denler şartnamenin bütün muhteviya· 
tını kabul etmiş sayılır. (2089) 4078 

2 - Muhammen bedeli (720) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (54) lira-

D. D. Yolları Satan Alma Koıniı 
yonundan: 

Metre mikabının muhammen bedeli 
70 lira olan 4.00 X 0.24- 0.30 X 0.06-ı' 1 t 
ebadında takriben 100 metre mikabı 
meşe kereste 5.7.938 salı günü ~a.ıt 
15.30 da kapalı zari usulü ile Ankara'. 
da idare binasında satın alınacaktıı. 

Bu işe girmek isteyenlerin 525 !mı· 
!ık muvakkat teminat ile kanunun ta· 
yin ettiği vesikaları ve nafıa müteah· 
hidlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reıs· 
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka· 
ra'da malzeme dairesinden, Haydarpa· 
şa'da tesellüm ve sevk şefliğinden, 
Eski,ehir ve İzmirde idare mağaz:ıla · 
rından dağıtılmaktadır. (1905) 3848 

sında müteşekkil komisyonda yapıla
cağından taliplerin tarihi mezkurda 
2490 sayılı artırma ve eksiltme kanu
nunun 31 ve 32 inci maddeleri muci
bince teklif mektuplarını ve icab eden 
diğer vesaiki vaktinde işletme komis
yon başkanlığına tevdi etmeleri lazım· 
dır. (3826-2067) 4028 

Vagon ve lokomotif 
yayları alınacak 

D. Demiryolları Satm Alma Ko

miayonundan : 
Muhammen bedeli 23.000 lira ola:ı 

vagon ve lokomotif yayları 10. 8. ı938 

çarşamba günü saat ı5,30 da kapalı 

zarf usulile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıtiyenlcrin ı725 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta -
yin ettiği vesikaları ve nafıa müteah-

D. D. Yolları Satın Alma Komi 
yonundan : 

Muhammen bedeli 52455 lira ol 

1. No. lı liste ile 39000 lira olan 2. 
1ı liste muhteviyatı 4. cü grup lok 

motif yedekleri 11.8.938 perşembe 

nü saat ı5 den itibaren ayrı ayrı kap 
lı zarf usuliyle Ankara'da idare bi 
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin ı No. 
liste muhteviyatı için 3872,75 ve 2 

h liste muhteviyatı için de 2925 li 
lık muvakkat teminat ile kanunun 
yin ettiği vesikaları ve nafıa mütea 
bitlik vesikası ve tekliflerini aynı g 
saat 14 e kadar komisyon reisliğı 

vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 195 kuruşa Ankara 
Haydarpaşa veznelerinde• satılmak 
dır. (1972) 4071 

Muhtelif malzeme alınacak 
D. Demiryolları Satın Alma Komiayonundan: 

İsim, mikdar ve muhammen bedeli ile muvakkat teminatları aşağıda 
zıh 6 liste muhteviyatı muhtelif malzeme ı3-7-ı938 çarşamba günü 
15 den itibaren kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında s.atm alı 
caktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile 
nunun tayin ettiği vesikaları, Nafıa Müteahhitlik vetıikası ve teklifler 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydar 
tada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (2022 

4074 

Muhammen bedel Muvakkat temi 
No. İsmi Lira 

1 Adi hamızı kibrit, Sut koetik ve soda 1007,50 
2 Beyaz ve arap sabunu 5793,00 
3 Vernikler 3610,00 
4 Grafitler 1646,00 
S Ustübeçler 15000,00 
6 Toz boyalar 6255,00 

Lira 

75,57 
434,48 
270,75 
123,45 

1125,00 
469,13 

Karışık odun alınacak 
D. D. Yolları Satm Alma Komiıyonundan : 

Birinci işletme ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarı ile muhammen 
deli yazılı odun kapalı zarf usuliyle münkasaya çıkarılmıştır. Eksil 
1. 7. 937 tarihine tesadüf ~den cuma günü saat ı6 da Haydarpaşa. cer bi 
sı dahilinde birinci işletme eksiltme komisyonunca yapılacaktır. İste 
ler eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat, evrak ve 1. 7. 937 
rih ve 3645 No. lu resmi gazetede ilan edilmiş olan talimatnamede bi 
rilen vesaik ve teklif mektuplarının eksiltme günü saat ıs e kadar ko 
yon reisliğine verilmesi lazımdır. 

İstekliler bu husustaki yeni şartname ve mukavele pprojesini Hay 
paşa yol baş müffetişliğinden parasız alabilirler. (3482/ 1853) 37 

lhale edilecek Muhammen bedeli 
Mikdar Beher tonu 

Odunun cinsi 
Safi meşe veya gürgen ve 
yahud çam ve yahud da 
her üçünün mahhltu 
Safi meşe 

Ton L . K. 

300 
200 

.sou 

12.50 

teminat 
L. K. 
486.75 

Muhtelif amyant, kilingrit, sa·ımastr 
ve saire ahnacak 

D. o. Yolları Satın Alma Komiıyonundan : 

3 - İlk pey par:ısı 103~ liradır. 
4 - Şartname ve evsafını görmel: 

istiyenler her gün intasbun Ankara 
levazım amirliği satın alma komisyo· 
nunda ve Çorluda kor satın alma ko· 
misyonunda görebilirler. 

Ankara Belediyeainden : 
1 _ Çocuk Esirgeme kurumu ile 

Bahriye caddesi arasındaki pasajın 
tesviyesi dolayısiylc hafri ve Akköp· 
rüye nakli on beş gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

dır. 

4 - Keşifnamesini görmek isteyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 5 temmuz 938 sah gü
nü saat on buçukta Belediye encüme-

Dingil değiıtirme vereni ahnacak 
İsmi, muhammen bedel ve muvakkat teminatı aşağıda yazılı muh 

cins amyant ve klingrit, salmastra, vagon ve bina camları, mutamba v 
noleum 6-7- ı938 çarşamba günü saat ı5 den itibaren ayrı ayrı kapalı 
usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

S - Talihler kanunun 2 • 3 madde· 
}erindeki belgelerile birlikte belli gün 
ve saatten bir saat evci teklif mektub
larını komisyona vermeleri. (1992) 

3921 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiıyonundan : 
1 - Çanakkale Mst. Mv. birlikleri 

htiyacı için ıoo.ooo kilo sığır eti ka· 
pah zarf uaulile satın alınacaktır. Sı
F-•r etinin beher kilosu 28 kuruttan 28 

nine müracaatları. (2033) 3984 

2 ev yıktırılacak 
Ankara Belediye Riyasetinden : 

Ada Parsel Mahallesi Cinsi İhale T. Muhammen B. 

sı 54 H.Bayram Ahşap iki hane 2-7-938 350 lira 
Yukarda mevkii yazılı hanelerin hedim ve tesviye ve masrafı alacaklıya 

aid olmak üzere hizasında gösterilen bedelle pazarlıkla müzayedeye ko
nulmu,tur. İhale 2-7-938 cumartesi günü. saat 12 d~ imar 1:1üdürlüğü b~n:· 
aında yapılacaktır. Taliplerin % 7,5 temınat akçesıyle muracaatları ılan 
olunur. (2090) 4079 

D. D. Yolları Satın Alma Komisyo · 
nundan : 

Muhammen bedeli 18762 lira olan 5 
adet dingil değiştirme vereni 4.8.938 

perşembe günü saat 15.30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare binasın· 
da sa.ıtın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1407.ıS 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte· 
ahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reis· 
liğine vermeleri llzmıdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara· 

Bu işe girmek iatiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile k 
nun tayin ettiği vesikaları ve nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini 
nı gün saat 14 de kadar komisyon reiıliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydar 
da teıelllim ve sevk §efliğinden dağıtılacaktır. 

Muhammen bedeli Muvakkat temi 
t a m i Lira K.. Lira 

Amyant, klingrit 18749 00 ı406 
Salmaatralar . 6835 00 512 
Camlar 1503ı 00 1127 
Mutanıba ve Linoleum 11262 50 844 

(1907) 38 



27 - 6- 1938 

1 Fabrikalar 
. - ' 
7 5 fon Fluspal ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (3300) lira o
lan (75) ton fluspat askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 9.8.938 salı günü saat 
10 da açık eksiltme ile ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Talihlerin muvakkat 
teminat olan (247) lira (50) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle mezkOr gün ve sa
atte komisyona müracaatları. (2010) 

3955 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Sabn Alma Komisyonun
dan: 
Aşağıda yazılı ebat ve miktarlarda 

olmak üzere ceınan 1000 metre mika
bı çam tahtası alınacak. 
400 Metre Mikabi 4,00 x 0,22 x 0,25 m. 
400 Metre Mikabı 4,00 x 0,20 x 0,25 m. 
200 Metre Mikabı 4,00 x 0,18 x 0,25 m. 

Tahmin edilen bedeli (45.000) lira o
lan yukarıda ebat ve miktarı yazılı ce
man 1000 metre mikabı çanı tahtası as
keri fabrikalar umum müdürlüğü An
kara satın alma komisyonunca 13 - 7 -
938 çar§amba günü saat 11 de kapalı 
zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (2) lira (25) kuruş muka

bilinde komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (3375) li
rayı havi teklif mektublarını mezkur 
günde saat 10 n~ k.a~ar komisyona 
vermeleri ve kendılerının de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezknr gün ve saatte komis
yona müracaatları. 

(1887) 3870 

5.000 kilo san sabunlu kösele 
ah nacak 

Askeri fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satın A~ma Koıni.ayonundan: 

Tahmin edılcn bcdclı 11250 lira o-
lan 5.000 kilo sarı sabunlu kösele as
keri fabrikalar umum müdürlüğü mer
kez satın alına komisyonunca 12.7.938 
aalı günü saat ~1.30 da kapalı zarf ile 
ihale cdilecektır. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Talihlerin 
muvakkat teıninat olan 843 lira 75 ku
ruşu havi teklif mektublarını mezkur 
günde saat. l?.30 za kadar vermeleri 
ve kcndilerının de 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve
aaiklc mezkur gün ve saatte komisyo-
na müracaatları. (1980) 3939 

Münakasa tebdili 
Aakeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüiü Satm Alma Kom.iayonun
. dan: 

14.7.938 perşembe günü saat 11 de 
kapalı zarf ile ihale edileceği Resmi 
gazete, Ankara'da U!us, ve lstanbulda 
Son posta gazetelerıyle ilan edilen vi
da ve perçin çivisi şartnamesinde de
ğişiklik olduğundan mezkur ilan ,hü-
kümaüzdür. (201l} 4073 

4.000 kilo beyaz sabun ahnacak 
Askeri fabrikalar Uınuın Müdür

lüğü Satın ~ima K~isyonundan: 
Tahmin edılen bcdelı (1600) lira o -

lan 4000 kilo beyaz sabun askeri fahri· 
kalar umum rnüaürlüğü merkez satın 
alına komisyonunca l8. 7. 938 tarihin
de pazartesi günü sat lO da açık eksilt· 
me ile ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat terninat olan 
(120) lira ve 24?0 nuı:ıaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerındekı .vesaiklc mez
kur gün ve saatte komısyona müraca-
atları. (2029) 4008 

Z.000 kilo arap sabunu ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alına Ko~isyonundan: 
Tahmin edilen bedelı (600) lira olan 

2000 kilo arab sabunu askeri fabrika -
lar umum müdürlüğü merkez satın al
ma komisyonu·nca 18. 7. 938 tarihinde 
pazartesi günü saat l0,30. da açık ek
ıiltme ile ihale edilecektır. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. 
Talihlerin muvakkat teminat olan 
( 45) lira ve 2490 nu?1aral~ kanunun 2 
ve 3 maddelerindekı vesaıkle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(2027) 4007 

6 ton zeylin yağı ahnacak 
A&keri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satm Alma Koın~ayonund~n: 
Tahmin edilen bedelı (3000) lıra o

lan 6 ton zeytinyağı askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonUl'ıca 18. 7. 938 paza~tes~ gü
n·· saat 11 de acık eksiltme ıle ıhale 
c;ilecektir. Şartname pa~asız . olara~ 
komisyondan verilir. Talıb.lerın mu
\rakkat teminat olan (225) lıra ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin
deki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (2030) 

4009 
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Vil6yetler _ 

Gö~men evi yaphnlacak 
Diyarbakır Vilayetinden : 

Vil:lyet merkezine bağlı Kıtırpil -
Yeni, Kabi ve Karabaş köyleriyle 
Bismil kazası merkezinde ve Anbar
çayı - Mchmedli ve Ergani Osmani
ye kazası merkezinde ve Harbeto kö
yünde (298) göçmen evinin toptan ve 
perakendeye ayrılarak ihalesi hak
kındaki Sıhat vekaletinin emirlerine 
dayanarak aşağıda gösterilen köy ve 
grupların 19. 12. 1938 tarih ve 2/3711 
sayılı kararnameye tevfikan 20 hazi
ran 938 den itibaren 15 giln müddet
le münakasaya çıkarılmış olduğun
dan 4 temmuz 938 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat tam on dörtte 
pazarlıkla ihale edilecektir. 

1 - Merkez Kıtırpil - Yeni kö
yünde (6) adet tek (9) tip kerpiç ev
lerin muhammen bedeli (3435) lira 
(48) kuruş muvakkat teminat mikdarı 
(257) lira (66) kuruştur. 

2 - Merkez Kabi köyünde (12) a
det tek (9) tip kerpiç evlerin mu
hammen bedeli (6870) lira (96) ku
ru§ muvakkat teminatı (515) lira 
(32) kuruştur. 

3 - Merkez Karabaş köyünde (50) 
adet tek (9) tip kerpiç evlerin mu
hammen bedeli (28629) lira muvak
kat teminatı (2147) lira {17) kuruş
tur. 

4 - Ergani Osmaniye kazası mer
kezinde 21 adet tek 9 tip kerpiç ev
lerin muhammen bedeli 12024 lira 18 
kuruş, muvakkat teminatı 901 lira 
81 kuruştur. 

5 - Ergani Osmaniye kazası Har
beto köyünde 29 adet tek 9 tip kerpiç 
evlerin muhammen bedeli 16604 lira 
82 kuruş, muvakkat teminatı 1245 li
ra 36 kuruştur. 

6 - Bismil kazası merkezinde 75 
adet tek 9 tip kerpiç evlerin muham
men bedeli 42943 lira 50 kuruş, mu
vakkat teminatı 3220 lira 76 kuruş
tur. 

7 - Bismil kazasının Anbarçayı -
Mehmedli mevkiindc 105 adet tek 9 
tip kerpiç evlerin muhammen bedeli 
60120 lira 90 kuruş, muvakkat temina
tı 4509 lira 7 kuruştur. 

8 - Taliplerin plan, fenni ve idari 
şartnameleri görmek için tatil gün
lerinden maada her gün İstanbul, An
kara, Elazığ ve Samsun iskan müdür
lüklerine müracaat edebilirler. 

9 - Yaptırılacak bu evlere muktazi 
keresteler Diyarbakır iskan müdüri
yeti ambarından aynen verileceğin
den bu kerestelerin bedeli 7 mıntaıta
da yaptırılacak 298 evin muhammen 
bedeli haricindedir. 

10 - Pazarlığın ıon kararı Diyar
bakır iskan müdüriyetinde yapılaca
ğından taliplerin alacakları evlerin 
bedeli keşiflerini mikdarına göre iha
le gününe kadar kanuni teminatlarını 
mal sandığına yatırarak ihaleye işti

rak etmeleri ve aynca keşif, plan, 
fenni ve idari şartnameleri görmek 
istiyenlerin D. Bakır iskan müdürlü
ğüne Ergani ve Bismil kaymakamlık
larına müracaat edebileceklerdir. 

(3815/2067) 4054 

~men evleri yapflnla<ak 
lzmir lakin Müdürlüğünden: 
1 - Menemen kazasının Maltepe 

köyünde müddeti zarfında müteahhi· 
di tarafından ikmal cdilemiyen 91 tek 
köy tipi göçmen evi pazarlıkla yaptı
rılacaktır. 

2 - Mevcud keşif mucibince inşa
atın mecmu bedeli 21264 lira 30 kuruş
tur. 

3 - Pazarlığa gireceklerin 1594 li
ra 83 kuruş muvakkat teminat bede
linin maliye veznesine yatırıldığına 
dair makbuz ibraz etmeleri. 

4 - Pazarlık 1.7.938 tarihinde ve sa
at 11 de iskan müdürlüğünde müte
şekkil komisyonda yapılacaktır. Ta
lihlerin ve fazla izahat almak isteyen
lerin her gün iskan müdürlüğüne mü-
racaatları. (2087 /1893) 3789 

Şosa yaptırılacak 
lzmir ili Daimi Encümeninden : 
Eksiltmeye konulan iş: Dikili - Al

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

ruş. 

Bu işe aid evrak aşağıda gösteril
miııtir: 

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

İstekliler: Yukarda yazılı evrakı 
İzmir, Ankara, İstanbul Bayındırlık 
dircktörlüklcrinde görüp inceliyebi
lirler. 

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

Eksiltmeye girebilmek için gere-

ULUS -11 -

' kcn belgeler: Bayındırlık Bakanlığın
Jan alınmış 1938 yılına aid müteah
hitlik ve ticaret odası belgeleri. 

müdürlüğü binasında yapılacaktır. ı 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

olacaktır. KÜÇÜK İLANLAR Muvakkat teminat: (3272) lira. 
Teklif mektupları 2490 sayılı yasa

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

(2030-1855) 3712 

İlk okul binası yaphnlacak 
Elazığ Vilayeti Daimi Encüme

ninden : 
1 - Elazığ merkezinde yeniden ya

pılacak 38000 lira muhammen bedelli 
beş sınıflı ilk okul binası inşaatı, ta
dil edilen proje ve şartnamesine gö
re ve vahidi kıyasi fiatları üzerinden 
yeniden ve kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Bayındırlık işleri genel şart

namesi, 
B - Yapı işleri umumi ve fenni şart 

namesi, 
C - Hususi §artname, 
D - Eksiltme şartnamesi, 
E - Mukavelename projesi, 
F - Keşif evrakı ve vahidi kıyasi 

fiatlar, 
G - Projeler. 
İstekliler, bu evrakı Elazığ Nafıa 

Müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 6-7-938 tarihine rast

layan çarşamba günü saat on beşde 
vilayet daimi encümen dairesinde ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 2850 liralık muvakkat temi
natı gösterir Ziraat Bankası makbuzu 
ve yahut Banka mektubu vermesi ve 
bundan başka aşağıda gösterilen ve
sikaları ibraz etmesi lazımdır. 

' 
A - Nafıa Vekaletinden alınmış la-

akal 25.000 liralık müteahhitlik vesi
kası. 

B - 1938 yılma aid ticaret odası ve
sikası. 

C - İnşaat müddetince inşaatın fen
ni mesuliyetini dcruhde edecek bir 
mühendis veya bir fen memuru istih
dam edeceğine dair noterden musad
dak teahhütname. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin 2386.32 lira muvakkat temi
nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları ha
iz olup göstermesi lazımdır. 

A - Nafıa Vckaletinqcn ahrunış 938 
senesine aid müteahhidlik ehliyet ve
sikası. 

B - Ticaret odasından alınmış si
cil vesikası. 

6 - Teklif mektubları yukarıda 3 
üncü maddede yazılı saatten bir saat 
evelinc kadar Tunceli nafıa müdürlü
ğü dairesinde eksiltme komisyonu re
isliğine makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderiiecek ı.ıcktup
ların nihayet 3 üncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zar
fın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olması lazımdır. Postada olacak gecik-
meler kabul edilmez. (2068) 4076 

Ballk avlama yerleri 
kiraya verilecek 

Edirne Milli E.ırnlak Müdürlüğün
den: 
Keşan ve İpsala kazaları dahilinde 

vaki Pamuklu, Serçe, Kınalı, Mala
matina, küçük ve büyük Gala gölleri 
dahilinde deniz sahili ve hududu mil
li dahilindeki iki kazanın bilumum 
balık sayı;li mahallerinin üç senelik 
balık saydi senevi (5292) lira bedel ile 
yirmi gün müddetle arttırmaya konul
muş ise de talibi zuhur etmediğinden 
ihale tarihi olan 18.5.938 tarihinden i
tibaren 2490 sayılı kanunun 45 inci 
maddesi mucibince 16 gün temdit edil
miı ve işbu temdit müddeti zarfında 
zuhur eden müşterisi tarafından sürü
len son pey muahmmen bedele naza
ran dün görülmüş olmakla talibine i
hale olunmıyarak 2490 sayılı kanunun 
47 inci maddesi hükmüne tevfikan 
28.5.938 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle pazarlığa bırakılmıştır. 
Teminat akçesi % 7.5 hesabiyle 1191 
liradır. Talihlerin bir ay pazarlık 
müddetinin hitam tarihi olan 28.6.938 
tarihinden evci Edirne milli emlak 
müdürlüğüne müracaatları ilan olu-
nur. (2088) 4077 

5-Teklif mektupları üçüncü mad- Gümrük muhafaza 
dede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar daimt encümen reisliğine ve- karakolu yaptırlacak 
rilmiş olmalıdır. Posta ile gönderilen Gazianteb Nafıa Müdürlüğün-
mektupların mühür mumu ile kapan- den : 
mış olması ve mezkur saatte gelmiş 19646 lira 75 kuruş bedeli keşifli 
bulunması lazımdır. Posta teahhürle- Tahta köprü Gümrük muhafaza kara
ri nazarı itibare alınmaz. (1982) 3894 kolu inşaatı kapalı zarf usuliyle ek-

E km ek ah nacak siltme~we· çıkarılmış ise de talip zuhur 
etmedıgınden 2490 sayılı kanunun 

C. Müddeiumumiliiin • "'krrllnic• dllııacMltl milbibm- ._ evelJd Kayaeri 
den: 

1. temuz 938 den itibaren 11 aylık 
asgari altmış yedi bin azami seksen üç 
bin yedi yüz elli kilo tahmin edilen 
ekmek ihtiyacı kapalı zarf uauliyle ve 
on beş gün müddetle eksiltmeye ko
nulduğu ilanın 1. tcmuz 938 cuma gü
nü saat 16 da Kayseri C. M. U. lik da
iresinde yapılacağı ekıiltmeğe gire
cekleri ihale G. den evel 47 lira temi
nat akçesiyle mal sandığına teslim ile 
makbuzunu ve ticaret odasında kayıd
h olduğuna dair vesikasını teklif 
mektubu ile birlikte ihale günü saat 
15 şe kadar Kayseri C. M. U. liğine 
vermeleri ve şartnameyi de bedelsiz 
ceza evi müdürlüğünden istenilmesi 
ve şartnameyi görmek i&tcyenlerin 
Ankara C. M. U. liiğne müracaat ey-
lemeleri itan olunur. (2018) 3957 

Su tesisatı 
"Karadeniz'' Ereğli Belediye Ri

yasetinden : 
Kimyevi ve bakteriyolojik tahlille

ri ikmal edilmi§ olan kasabaya 7 ki
lometre mesafede Amaşlar, keza 17 ki
lometre mesafede neyrcn mcnbamda 
mevcud suların içme su projelerinin 
ne suretle hazırlanacağına dair olan 
talimatnamenin dördüncü maddesi 
mucibince tetkik ve rapor tanzimi 
işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. İşin bizzat su mütehas
sısı tarafından yapılması meşruttur. 

İhale en az bedel teklif eden istek
liye yapılacaktır. Eksiltme temmu
zun 8 inci cuma günü saat 14 de Be
lediye Encümeni tarafından yapıla
caktır. İstekliler ihtisas vesikaları ve 
teklif edecekleri fiat üzerinden % 7,5 
teminatlariyle birlikte Ereğli Bele
diyesi riyasetine müracaatları ilan o-
lunur. (3718-2035) 3987 

Kapah zarf usulile eksiltme ilim 
Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan if (Pertek 

kazası hükümet konağı inşaatıdır). Bu 
işin keşif bedeli 31817.55 liradır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 
D - Husust prtname 
E - Keşif cetveli, silsilei fiat cet

veli, metraj cetveli, 
F - Yapı işleri genel şartnamesi, 
İsteyenler bu prtnameyi ve evrakı 

1.60 lira mukabilinde Tunceli nafıa 
müdürlüğünden aatın alabilirler. 

3 - Eksiltme 11.7.938 pazartesi gü
nü saat ıs de Elizığda Tuceli nafıa 

şartlar dairesinde bir ay müddetle pa
zarlığa konmu§tur. 

İhalesi 6-7-938 tarihine rastlayan 
çarşamba günü saat 16 da G. Antep 
Nafıa Müdürlüğünde toplanacak ek
siltme komisyonu tarafından yapıla
caktır. Fazla izahat almak isteyenle
rin G. Antep Nafıa Müdürlüğüne mü
racaatları ilan olunur. (2021) 3958 

Koyun ve sııır eti alınacak 
l.tanbul Belediyeainden : 

Kilo 
Bir kilosunun 

Muhammen bedeli 

139800 Koyun eti 45 kuruş 
500 Sığır eti 36 kuruş 

Hususi idare ve belediyeye bağlı 
hastane ve diğer sıhhi teşekküllerle 
yatılı okullar ve mülhak bütçe ile i
dare olunan müesseselerin hususiyet
lerine göre mahallerine kadar teslim 
edilmek ve her türlü masrafı müteah
hide aid olmak üzere lüzumu olan yu
karda miktarlarile muhammen bedel
leri yazılı koyun ve Siğır eti kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ek -
siltme 8-7-938 cuma günü saat 15 de 
daimi encümende yapılacaktır. 

İstekliler 2490 No. lu kanunda yazı
lı vesika ve 4404 lira 50 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile bera
ber teklif mektuplarını havi kapalı 
zarflarını yukarda yazılı günde saat 
14 de kadar daimi encümene vermeli
dirler. Bu saatten sonra verilecek zarf 
lar kabul olunmaz. (3745-2036) 4075 

Hükümel konağı yaphrllacak 
Ağrı Vilayeti Defterdarlığından: 
Ağrı vilayeti merkezinde yapılan 

hükümet binası intut eksiltme ilanı. 
1 - Ağrı vilayeti merkezinde yapı

lacak hükümet bina&ı inşaatı kapalı 
zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
1938 ve 1939 seneleri içinde yapıla
cak olan bu inşaatın keşif bedeli yüz 
on bir bin be§ yüz yetmif bet liradır. 

2 - Eksiltme 18 tcmmus 1938 tari
hine tesadüf eden pazartesi günü sa
at 16 da defterdarlık odasında yapı
iacaktır. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenler 
6829 lira muvakkat teminatı vermele
ri ve nafıa vekaletinden alınmı' elli 
bin liralık yapı inpatı fenni ehliyet 
veeikaaı ibraz etmesi lazımdır. 

4 - İsteklilerin 2490 No. lu kanu
nun tarifatı dairesinde hazrrlıyacak
ları kapalı zarfların 2 ci maddede ya
zılı vaktinden bir saat eveline kadar 
komisyon reisliğine makbuz mukabi
linde vermeleri muktazidir. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Satılık : 

Sablık - Jandarma mektebi pma
linde Dilemen asfaltına 60 - 70 metre 
mesafede münferit binaya müaait ba
kanlıklara ve Yenifehire na.zır arasa
lar. H. Dilman Koç Ap. 4 Ti: 2181 

4065 

Satılık ev - Yenitehir'in en kıymet
li yerinde üçer odalı iki daireli ev ucuz 
fiat. H. Dilman. Koç Ap. 4 Tl: 2181 

4064 

Satılık - Y cni§Chir ve Cebecide iki 
tek ev ve kelepir arsalar. H. Dilman. 
Koç apartmanı Ti: 2181 4063 

Satılık - Dikmende 2100 liraya bağ 
(650) lirası 4,5 sene ipotek 2 katlı 4 
odalı 6 dönüm bakılmıt bağ. Belediye 
karşısında diş tabibi Fahrettin'e mü-
racaa~ 3998 

Küçük ilôn şortlort 
Dört afUrlık küçük ilinlardan : 
Bir defa için 30 Kunıt 
İki defa için 50 Kuruı 
Uç defa için 70 Kuruı 
Dört defa için 80 Kunıı 

Devamlı küçük illnların her defası içi.o 
10 juruı alınır • .Me"eli 10 defa n~redi
lecek bir ilin için 140 kurut almacakur. 
Bir kolaylık olmak üzere, ber aaur, ke
lime aralarındaki boıluJdar müstesna 
30 harf itibar edilmiıtir. Bir küçük illa 
120 harften ibaret olmabdır-
Dört aatırdan fazla her satır için a7r1ca 
10 kuruı alınır. 

Kiralık oda-Kaloriferli ıucak a..&u 
mobilyalı ve güzeldir. Yenişehir Ata

türk bulvarı 57 Ali Nazmi Ap. datı. 

No:ll 3949 

Kiralık - Mobilyalı, mobilyasız oda 
Satılık-Açık bir çocuk arabası sa- Yenişehir Atatürk bulvarı Sevim Ap. 

tılıktır. Havuzbaşı Çelikkale sokak 3 No. lu daireye müracat. 3951 
No. 5 4043 

Acele satılık arsa - Maltepcde 330 
M. arsa acele satılıktır. Ti: 2487 Vah
di Doğruer. 3980 

Kelepir satılık çiftlik - l 50 hektar
lık sulu, çayırlı çiftlik ucuz fiyatla ve
rilecektir. Tl: 2487 Vahdi Doğruer. 

3981 

Satılık arıa - Cebeci hastahanesi ci
varında çok ucuz fiyatla verilecektir. 
Tl: 2487 Vahdi Doğruer. 3904 

Kiralık - Möble bir oda. Demin. 
pe Necatibcy caddesi (Asfalt cadde üıt
tünde) No. 27 3905 

Kiralık - Atatürk bulvarında bet 
odalı apartıman mobilyalı veya mobil
yasız 3 aylık veya senelik. Teıe. 

fon : 3648 3965 

Kiralık - Çocuk sarayı bahçesi k-
şısında 4 oda ve tam teferruatiyle apar
tıman katı. Kapıcıya müracaat edilme-
si. 3959 

Acele satılık arsa - Selanik caddeıi 
490 - 688 - 67 M. blok başı uygun fiat-
la Hayri Alıcıolu Tl: 1538 3882 Kurslar : 

Kelepir arsa - Maltepe'nin en ha
kim yerinde 694 M. ucuz fiatla verile
cek. Hayri Ahcıoğlu Tl: 1538 3881 

Acele satılık ev - Y cnişehirde 5 er 
dalı ehven fiyatla verilecektir. Tl. 2487 
Vahdi Doğruer. 3796 

Satılık arsa - İstasyon arkasında 
imarca parsellenmiş küçük çapta arsa -
lar Tl. 2487 Vahdi Doğruer. 3795 

Satılık - Ankaranın her tarafında 
irat getirir beton kirgir ahpp ev ve 
apartımanlar, küçük çapta arsalar Tl. 
2487 Vahdi Doğrucr. 3794 

Daktilo kursu - Sabah saat 9dri. 
den gece 22 ye kadar devam eden muh
telif kurlar herkesin devamına imkan 

vermektedir. Yeni Hamam Apart. kM 
2 Tel: 3714 4027 

Arar Lisan Okulu - Mekteblerin ta
tili münasebetiyle Fakülte, Lise ve Or
ta Okul talebeleri için 3 aylık kurlu 
açıDJ§tır. Ycnihamam apart. Tel:3714 

3960 

Arar Liıan Okulu - 3 aylık bir t.ıı 
sil devresi mukabilinde yalnız (10) lira 
almaktadır. Tedrisat 3. Temmuz. 938 
tarihinde başhyacaktır. Yenihamam a-
part. 3961 

, Kiralık : j Arar Lisan Okulu - 3 ayhk fevka-

Üç ocLık v••ü.al ··-·- ·Roman- lade kurlarına iştirak edecek taliplec 
ti bahçesi yakınında iatuyona giden fcvkallre tcnzilltla ikinci 3 aylık dn • 
asfalt cadde üzerinde üç odalı, modern reye girmek hakkını haiz olacaklardır. 

ve nezareti CiOk güzel apartman dairesi 3962 
boştur. Ulus' da Cemal Kutay'a müra- Arar Litan Okulu-3. Temmuz. 938 
caat. 

Kiralık oda - Müstakil güzel bir o
da kiralıktır. Iııklar Cad. Necati B. o-
kulu yanında No: 2 kat 1 4036 

Kiralık katlar - İtfaiye meydanı 
Kurtuluı apartmanında 5 ıer odalı. 
Banyo elektrik havagazı. 50 ve 65 lira 
kapıcıya müracaat. 4014 

Kiralık oda - Güzellik sokak Yusuf 
apartman No: 8 her gün saat 19-20 a-
rası müracaat. 4012 

Kiralık ev - Y eniıehir Adakale so
kak numara 18 de en ü.t kat 4 küçük 
oda, banyo, elektrik, havagazı. Ehven 
şartla. Telefon: 2655 4068 

Kiralık mobilyalı oda - Her konfcr 
ru havi mobilyalı bir oda kiralıktır. Te-
lefon 1252 4039 

KiraJık mobilyalı oda - Yenişehir 
Cumhuriyet mahallesi İnkılap S. No. 
13 Dr. Apdullah Rasim Ap. kat 1 No. 
3 akşam 8 ze kadar müracaat. 4040 

Kiralık odalar - İtfaiye meydanın
da Sosyal Ap. da 4 ve 5 No :lu daire
lerde temizlik de dahil odalar kiralık-
ur. 4013 

tarihinde baıhyacağı bu kurlara vaktin 
den sonra müracaat edenleri '?o 70 ten
zilita tabi tutanuyacağından vaktinde 
müracaat edilmesi. 3963 

Arar Lisan Okulu - Yenihal arka· 
sı Y enihamam apartnnanı kat 2 de da· 
irei maha.uaasmdadır. Kayıt muamele
sine her gün devam edilmektedir. Tele-
fon: 3714 3964 

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

YenihamamapartmanıTel: 3714 3601 

Aranıyor : 

Hizmetçi aranıyor - Yenişehir Se
linik caddesi 38 numaraya müracut 

edilmesi. 4038 

Aranıyor - 8-10 bin lira kıymc1ii 

Yeniıehir veya ~ubarayı ile T..
han civarında bir ev alınacaktır. Başka 

semtlerde de olabilir. Tel: 3 714 4026 

KiraJrk- Yüksek Ziraat Enstitüsü iş arayanlar: 
mahallesinde müstakil bir oda Tl. 3991 
Mahmut Sür'e müracaat. 3879 Tecrübeli muhasip - Muhabir - Mi-

Kiralık - Y enitehir Sellnik cad. Mi 
mar Kemal mektebi Türe S. No. 6 da 3 
oda, 1 hol, 2 balkon. 40 lira çatı katı. 

3952 

tercim - Almanca, fransızca, türkçeyi 

iyi bilen bir zat günde bir iki saat bu it
leri görür. Ulus'ta JAB rumuzuna 
mektupla müracaat. 3906 

Türk Kooperalifcilik Cemiyetinin Kongresi 
Ankara'da bulunan Yapı, Ziraat, İstihlak ve İstihsal kooperatif 

ortak arkadatların, 28 haziran 1938 salı günü saat 17 de Ankara 
Halkevinde toplanacak Türk Kooperatifçilik Cemiyeti kongresine 
davet ederiz. 4086 

Ankara Barosu başka.nhğından 
Baromuz umumi heyednin senelik toplantısı 2 Temmuz 938 cumarteel 

günü saat 10 ela Baro oda.ında yapılacağından Baromuzda kayıtlı Avukat• 
ların o gün ve saatte Baro odaaına gelmeleri ilin olunur. 
GÖROŞOLECEKIŞLER: 
1 - İnzibat meclisi raporu. 

2 - 937 ıeneıi hesaplarınm tetk!Jd, hesap müfetti§lerinln raporu ve in
zibat meclisinin ibrası. 

3 - 938 senesi büdceaiııin tasdiki. 
4 - Gelecek sene he.ap müfettitlerinin seçilmesi. 388S 
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T. C. BANKASI 

Pıra biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye Yere<ek 
Ziraat Bankaamda Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en u SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile apğı· 
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 .. 
4 .. 250 • 1.000 • 

40 .. 100 • 4.000 .. 
100 .. 5,0 .. 5.000 

" 120 • 40 • 4.800 .. 
160 .. 20 • 3.200 .. 

DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 fi. 
rodan atalı Jiifmiyenlae ikramiye çıktığı takdirde %20 
lalaiyle verilecektir. 

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

Süal varakaları hakkında 
Belediye reisliğinden 
Ankara' da oturan ve Belediye Meclisi intibabma hazır· 

Irk olmak üzere dağıtılan sual varakalannı her hangi bir 
aebeple almamıt olanların Belediye intihap Komisyonu 
Reisliğine ıifahen veya tahriren müracaatla ıual varakası 
iatemeleri rica olunur. (2072) 4032 

Sıhidir 

n dudaklann cazibeaini arttmr 
3628 

Bir acente •anıyor 
SEİBT markalı Alman Radyoları 
için Ankarada satı, acentahğı ve
rilmektedir. tsteJrliJerin tstanbul
da posta kutuıu f!7 No. Haas ve 

.. __ Salti'ye müracaat. ---

Za~ - Ankara Belediyesinden al
dığım 29-7-929 tarih ve 120 aicil 479 

numaralı ıoförli&k ehliyetimi kaybet
tim. Y eniaini alacağımdan eskisinin 
hlkmil olmadıfı ilin olunur. Ankarada 
Konya oteli milıteciri nezdinde toför 
llebmet Salih Özarda 4084 

BağI 

3929 

ULU 8-19. anca :rıL -No.: 6073 

lmtiyaı Sahibi 
Nurettin Kimil SUNER 

Umumi Neşriyatı idare Eden 

Yuı ltl«!ri MGdGrU 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Baıımevl: ANKARA 

uı:us 

HASAN RUJ 
ve A L L 1 K L A R 1 

Kadmlarm güzelliğini ve cazibelerini ziyadele§tirir, Paria ruj ve allık
ları ayarmda olduğunu bütün güzeller tasdik ediyor. 

Mandarin, oranj, 1der mova)en ve zengin çeşitleri 30, lüks 50 kuruttur. 
Allıklar mandarin, brün, blondinet nevileri şaheserdir. 35 kuruştur. 

HASAN TIRNAK CiLASI 
Tilrkiyenin en mükemmel cililarıdır. Sedef ve renkleri birer p.heserdiı 

ı, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i fırçaaile tişeai 

Küçük 1 O kuruş, büyük 20 kuruştur. 
Her yerde Hasan ismini ve markasını isteyiniz 3569 

..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,_ - -§ Egzama ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için ~ 
- -- -- -
~ EKZAMIN ~ = -: kullanınıı:. Binlerce hastayı kurtarmıştır. Eczahanelerden isteyiniz. § 
- -~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Gişe saatleri 
Ankara Osmanlı Bankası Mtidiirlop: 

''27. 6. 1938 tarihine raıtlayan pazartesi gününden iti-
baren yeni bir itara kadar, cumartesi, pazar ve resmi tatil 
günleri hariç olmak üzere Banka giıelerinin sabah saat 9 
dan 12,30 a kadar ve cumarteıi günleri sabah aaat 9 dan 
11,130 a kadar açık bulunacağlDI sayın müıterilerine bil
dirir." 4067 

Lokanta ve Gazinocular1n 

FJ2ı nazan dikkatine ! 
· fabrikam11ın BAŞKURT markıh . 

yerli mamulitımııı görmeden : CA-
TAL, KASIK ve BIÇAK takım

lar1nııı almayınız. 
~ Bütün mallarımız hem kalite itibarile 
fi 4. vrupanınkinden daha yüksek Ye hem 

ie fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 
Ankara ıatıs merk4!'7.İ: Sih ... ıar q""k Yerli Mlll1ar Pa~arı 

Türk Maarif Cemiyetinden : 
Anbradaki Lisemizde 1/femmuz/ 1938 den itibaren 

lnıilizce deni tatil kunlan açılacaktır. 

1 - Kurslar kız ve erkek, zayıf ve kuvvetli olmak üzere 
dört prup olarak idare edilecek. 

2 - Ocret talebe mikdanna göre ayda 5 ili 7,5 lira ara-
ımdadır. . 

3 - Fazla malômat edinmek isteyenlerin Okul Direk-
tiirlüiüne müracaat etmeleri. (2040) 3989 

Bat ve dit atnıı iztirablann 
en mtıthiıidir 

En fidaetli dit ağrılarını 
dindirir 

GRIPIN 
Bütün ajn, aın ve 

1&DC1lan keaer 

Bat afr111na, nezle, grip ve 
romatinnaya kartı 

8ilha11& müe11irdir. 

lcabmda ıünde 3 
kate almabilir. 

lımine. dikkat taklitlerinden aalunmız. 

EMLAK YE EYTAM BANKASI 

MERKEZİ: ANKARA 
Ş•lerl - İslal6al, İzmir 

Ajanlın : BtlSI • İnnlt ·Adana 

Yapılacak ve yapısına bqlanmıı meelcmler için vatan· 
dqlara miimkün olan kolaylıkla yardım eder 

Mevcut gayri menkuller 
karşılığında ikrazat yapar 

Faiz senede o/c 81/ı dur. 

Aynca komisyon almu 

Ek•peıtlz tteTett (1.~) Hrayti kadar 

iatelder için 1, fazlası için 2 liradır 

Gayrimenkul ipoteii ve esham ve tahvilit relmi kartıhim
da Banka muameleleri yapar. 

Vadeli ve vadesiz me.duat abr. 

..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!::. 

5 511111 ... ..,_.Ilı f*lbsl M..._.. § - -: Halkm satlam ve ucuz bez ibtiyacmı temin makaadiyle 5: - -: imal etmekte olduiumu XIV tip anahtarlı kaput fiatlan: : - -- -i 85 santimlik topu 778 kurus § - -- -- -i 75 santimlik topu 710 kurus 5 - -- -5 Satışlanmız fabrika teslimi ve pefindir. ; - -§ Fiatlar upri bir balya içindir ; - -5 Bu fiatlara yüzde 2 um mretiyle bir topa kadar perakende 5: 
- 1 -: sabt yapı ır. : - -- -s Balyalar 20 top ve 720 metredir 5 
- -- = § Siparqln bedeli f abrlkamma vasıl olmadıkça 5 
~ elparlt tediye Ye 1evkedllmez 644 § 
.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 

.:!ı---REÇETELERINizt---·~ 
(Sakarya eczane) ıinden yaptırmız. Her istedi· • 

ğlniı yerli ve Attıapa lllçlan bulunur. Relllll buıuat müea
ıeaata azami kolaylık chterilir. Balık yağı kiloıu 85 kuruıtur. 
Ulus. Halk etnemuı ırruında. Telefon 2018 1-613 

Böbreldn• idrar torbaama kadar TOllanlaki haıtabldarm mikrop
lannı kökünden t .. izlemek için ( HELMOBLO) kullanınız. YENİ SİNEMALAR HALK 

HELMOBLÖ 
Böa. ekf.m çalqmak kudretini artlWll', kadm, erkek idrar zorluklarım, 
em .. 79Dİ a.ı.,taldujunu, mesane iltihabı, bel atnmu, uk ıık idrar 
bosmak •e bozarken yanmak hallerini siderir. Bol idrar temin eder. ' . 
Sıhat Veklletimizin remai rubaatmı baız balanaa HELMOBLO h• 
eczahaaede bulunm. DIKKA T1 HELMOBLO, iclranmzı temiali,.erek 

......!•-....:..:. jl082 .. ._ __ . 

BU GECE 
Alice Fay ce me\hur Jazı: Bemie'nin 

iftirikiyle temail edilen 
UYAN VE YAŞA 

Gündüz : 2,45. 4,45 - 6,45 aeanslarmda 
METROPOL BAR 

Ankara Palasla Şehir Bahçesi ara11nda 
Açık Hava ainemaamda 

SHtRLEY ASI 
Oymyan: Shirley Temple • Duhuliye 

25 kurut gece saat 21 de 

... lllllL - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -.,, .... ,. 

BUGUN BU GECE 

Milyonlarca Ura sarfile vücuda geti· 
rilen tarihi ve muhtqem pbeaer 

DELİ PETRO 

Seanslar: 2,30 • 4,30 - 6,30 Gece 21 de 

Saat 2,30 da tenzilat : Fiatlar 40-30·20 

Hallı: matineai : 12,15 de: 

MACAR ROMANSI 

-1 
:s .. 


