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diler. Gerek hükümet reisi ve ar
kadaşları, gerek halk ve matbu
at kendilerini hususi bir şevk ile 
karşılamış, Bulgaristan - Tür
kiye dostluğu teyid edilmiştir. 
Bulgarlarla türkler arasında hiç 
bir menfaat mücadelesi yoktur. 
Bizler, kuvvetli bir Bulgarista
nın Balkan tesanüdü için ne ka
dar kıymetli bir unsur teşkil et
mekte olduğunu, diğer müttefik
lerimizle beraber, daima tekrar 
etmişizdir. Balkan sulh ve niza
mının, Balkan milletleri hürri-

1923 se·"esinin ilk ayı idi. Ye
ni inkılab partisinin esaslarını 
kurmak için seyahatlerine de
vam eden Atatürk Bursa'ya gel
mişti. Büyük bir halk toplantı
sında herkesi sual sorınağa ve 
yeni Türkiyenin davalarını mü
nakaşa etmeğe davet eden Şef, 
vatandaşlannın dış politika hak
kındaki merak ve kaygılarını da 
tatmin ediyordu. Halk ile sekiz 
saat süren bu hasbihal sırasında, 
Yugoslavya'nrn bahsi de geçti. 
Atatürk'ün timdiki dost ve müt
tefiklerimiz hakkında on be§ se
ne evel düşündükleri aynen şöy
le idi: "Yugoslavya Ballianlm
da kuvvetli bir devlet olmuştur. 
Sırb milleti böyle bir devlet teı
kil etmeğe hakkı olduğunu billiil 
isbat etti. M aliimdur ki Avus
turya Sırbistan toprağına bu 1 
memleketin nülumna muadil or- 1 

duları ile tecavüz etti. O aza
metli ordular karşısında, bu ka
vim, merdce bir vaziyet aldı, çar
pıştı. Kuvvet ve kudretinin mua
dil olduğu noktalarda clü§manla- ~ 
rını mağlıib etti. Mukavemet 
kabil olmadığı zaman, kademe 
kademe çekilerek, bütün vatanı 
Jiiıman İ§galine terketmek mec
buriyetinde kaldı. Sırb milleti
nin evladlarından mürekkeb o
lan bu ordu, ve milletin mukad
deratını tetıvıt' eaen nem, ou -
dan katiyen nevmid olmadılar ve 
ellerinJ e hiç bir istinad nokltl$l 
kalmadığı halde, behemehal na
muskar bir millet olacağız, eledi-) 
ler. lıte bu azmin neticesidir ki,! 
bugün, e&ki Sırbistan yerine bü-

1 

yük bir Yugoslavya devleti le· 
§ekkül etmi§ oldu.,, 

(Sonu 8. inci sayfada) 

/ 

IHatayhların 
Atatüke telgrafı 

Hataydaki alevi cemaatinden, Rei
si cumhur Atatürk'e aşağıdaki telgraf 
gönderilmiştir : 

Biz, Sancaktaki alevi cemaatinin 
ileri gelenleri, Sancak alevileri üze· 
rinde hüktimetin iştirakile tatbik edi
len tazyik ve tedhiş hareketlerine 
karşı şiddetle protesto eder ve tan;ıa
men ihlal edilmiş olan intibah serbes· 
timizin yükse.le müdahalenizle temini
ni istirham eyleriz. (A.A.) 

Ulus: Anadolu Ajansı tarafından 
geç vakit tebliğ olunan bu telgraf, ga
zetemizin Hatay seçimi meselesi hak-

Ba§bakanımız B. CeUü Bayar'la Dr. Aras'ın Salyadan g~İ§lerine aiti bir enstantane 

i kındaki neşriyatınrn ne kadar yerinde 
olduğunu gösteriyor. Biz bu yolsuz
lukları son Ankara kararlarının tatbik 
edilmemesine atfettiğimiz için, bu ka
rarların hemen tatbik edileceği va
dinde ısrar edenlere karşı aşırı bir iti
madsızlk izhar etmemek maksadile, 
sabrmrzı muhafaza ediyoruz. Fakat 
Hatayda bu işlerin cereyanından mc· 
sul olanların, sabrımızın bir hududu 
olacağın düşünmeleri lazm gelir. İslanbulda basbakan 

1
ve Dr. Arasa hararetli 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Bqbakanımız B. Cel.i.l Bayar, Dıt ~ 
İşler Bakanı doktor Tevfik Rüştü Aras ve refakat ve maiyetle-1 Yeni macar kabinesini B. Jmredi 
rindeki diğer zevatla birlikte bu sabah saat 7.30 da Semplon eks- kurmuştur. Haberlerimiz 3, üncü say-
presiyle Belgrad seyahatinden §ehrimize dönmüşlerdir. !adadır. · 

B. Celal Bayar ve doktor Aras Sir-ı---·----......,.----------------_:_ _____ _ 

' t' 1 • ~:.u. • ,. t/ 
\. I ~ /' 

Başbakanımız Celal Bayar'1a 
doktor Tevfik Rüştü Aras'ın zi
yareti münasebetiyle, yugoslav 
gazeteleri, Atatürk'ün Marsilya 
faciasını hemen takib eden bir 
telgrafını hatırladılar. Yukar:cki 
vesika Türkiye devlet reisinin 
Yugoslavyaya ve onun kahra
man ve asil halkına karşı sevgi
sinin ne kadar eski olduğunu ve 
tül"k milletini, yeni devletin da
ha teşekkül günlerinde onunla 
sevişmeğe davet etmiş bulundu
ğunu gösterir. 

Şehir meclisi dün devrenin 
son t~planbsını yaptı 

keci garında İstanbul Vali ve Beledi
ye Reisi B. Muhiddin Üstündağ ile 
askert komutanlar, emniyet direktörü 
B. Salih Kılıç, vilayet, belediye ve 
Cumhuriyet Halk Partisi ileri gelen
leri, mektcbliler, Yugoslavya general 
konsolos ve konsolosluk ileri gelenle· 
ri tarafından hararetle karşılanmış

lardır. Başta bando olmak üzere asker 
ve polis müfrezeleri devlet adamları
mıza selam resmini ifa etmiştir. 

8. · Musolini Cenovada beklenen 

büyük nutkunu dün söyledi 

Roma-Berlin mihveri baki. 
fakat yeni anlaşmalar 
yapılmasına m6ni değil 

Reisimizin bizlere verdiği 

bütün hedefler daima tam isa
betli olmuttur. Celal Bayarm son 
seyahati sırasında dost ve müt
tefik memleket halkından gör
düğü kardetçe kabul, iki milleti 
birleştiren rabrtalann esaslan, 
pek derinlerde olduğunu göste
rir: H~rriyetlerini müdafaa et
mek içiıı fedakarlığa hudud ta
nmııyan milletler, sözletmeği, se
vİf!Deği, ahidleşmeği, ve, bilhas
sa, biribirlerine' inanmağı ve ge
rektiği zaman, onun ica.blanm 
yerine getirıneği bilirler. 

Başbakanımızı mütehassis e
den tezahürler, Türkiyede, onun 
bütün vatandaşlarının kalblerin
de minnet hissi bırakmıştır. Bir
kaç gün sonra yugoslav harbiye 
nazın Türkiye Milli Müdafaa 
Vekilini ziyaret etınek üzere An
karaya gelecek, yüksek meziyet
leri ile kahraman yugoslav ordu
sunu tamamen temsil eden gene
ral Mariç'in bu ziyareti aym 
kardeşlik duygularının tebarüz 
etmesine vesile olacaktır. 

*** 
Sayın Başbakanımızla Dış Ba

kanımız, dönerken, Bulgaristan 
hükümetinin nazik daveti üzeri
ne altı saat kadar Sof ya' da kal
dılar. Dost memleketin uil hü
kümdarı tarafından kabul edil-

Büyük Öndere ve Partiye bağhhğını, 
reise takdir ve teşekkürlerini bildirdi 

Vaktin erken olmasına rağmen bü
yük bir halk kütlesi gar meydanını 
doldurmuş ve Başbakanımızı şiddetle 
alkışlamıştır. B. Celal Bayar halkın 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Belediye seçim kanunu mucibince, 
dördüncü faaliyet senesini ikmal e
den Ankara şehir meclisi, dün, sonun· 
cu toplanıtısını vali ve belediye reisi 
B. Nevzad Tandoğan'ın reisliğinde 
yapmıştır. 

Evvela eski zabıt okunmuş ve bun
dan sonra hesabları tedkik encümeni
nin 934, 935, 936 senesi kati hesabları
na aid raporları görüşülerek kabul e
dilmiştir. Encümen, raporunda mu
hasebe usullerindeki intizamı takdire 
değer gördüğünü kaydetmiştir. 

Yeni bir mevzu olan mezarlık işle· 
ri üzerinde ihtiyacı tamamile karşılt· 
yacak mevzuat vazı için alınacak neti
celere göre bir talimatname projesi 
hazırlanması riyaset makamına bxra
kt1mıştır. 

Şehir meclisi dün, su aboneleri le
hine bir karar almış ve kırmızı renkli 
ihbarnamenin tebliğinden itibaren üç 
gün olan su kesme müddetini, bir haf
taya çıkarmıştır. İkametgahlara yapı
lan tebligat ve muameleler tahsili ge· 
ciktirmiyecektir. Muamele netice:oin
de haklı çıkan abonelerin parası, der
hal iade edilecektir. 

B°Wldan sonra klişesini yukarıya 
koyduğumuz ve bütün aza tarafından 
imzalanmış takrir okunmuştur. Al
kışlarla karşılanan bu takrir şudur: 

Yüksek Başkanlığa 

Bu 'seferki çalışma devresinin son 
toplantısını yapan belediye meclisi· 
nın üyeleri, dört seneden beri aldıkla
rı her kararda, duyduklan her heye· 
canda ve iştirak ettikleri her hamlede 
şeflerinin ve partilerinin idealini ta· 
hakkuk ettirmek gayesile ve azmile 
hareket ettiklerini bir daha gönülden 
kopan bir beraberlikle tekrar etmeği 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

. 
Y aouz zırhlımız 

Harb Filomuza dün 
merasimle sancak verildi 

Amiral Şükrü 
bir nutuk 

Okan güzel 
söyledi 

la.tanbul, 14 (Telefonla) - Bugün Silivride Yavuz zırhlımıza 
ve donanmanın diğer iki alayına merasimle sancak verilmiştir. 

Bu merasim için Y avu:z: zırhlısına Zafer ve Kocatepe torpitola
rı Dumlupınar, Sakarya denizaltı gemileri bir mayın gemisi Ge
yik ve İsa reiıle Kemal reis gemileri Silivri açıklarında demirle
mişler, bahriyeliler motörle karaya çıkmışlar. Donanma Kuman
dam Tümamiral Şükrü Okan, 'tfığamiral Mehmed Ali, ve diğer 
erkan da karaya çıkmışlar ve törenle karşılanmışlardır. 

Bahriy,eliler Silivri spor saha- J başlamıştır. 
smda yer almışlar ve amiral askeri I Amiral Şükrü Okan evvela deniz. 
tefti§ etmiştir. Merasim saat 10 da (Sonu. 3. üocü sayfada). 

Cenova, 14 (A. ""'"" 
A.) - Duçe Kavur 
amiral gemisi ile 
saat 9.20 de Ceno
va limanına gel
miş ve top atılmak 
suretiyle selamlan
mıştır. 

Duçe maiyetiy
le birlikte Kavur. 
dan bir kano mo
toruna binerek 
rıhtıma çıkmış ve 
nazırlarla bir çok 
askeri ve mülki ri
cal tarafından kar
şılanmıştır. Düçe 
halkın bitmek tü
kenmek bilmiyen 
alkışları arasında 
rıhtımda görünmüş 
ve bir otomobile 

"' 1 

binerek De 1 far i B. Musolini'nin önünde nutuk verdiği Cenova-
meydanma gitmiş- ela büyük harb ölüleri zal-er takı 
tir. Delfari meydanı ve civarında top-

1

-
lanan 300.000 kişiyi mütecaviz bir { ... •• •• b k f 
halk kütlesi Düçenin söyliyeceği nut- ";JUreŞ musn 0 0 Orl 
ku beklemekte idi. Düçe büyük harb-1 Dünkü sayımızda "Atatürit. kupası,, 
ta ölenlere ithaf edilen mu~zzam zafer ı güreş ~ü~abaka:arının başlıyacağı ya· 
takının yanında ve davetlilere ayrılan zılmış ıdı. Aldıgımız hususi haıbere 
tribünlerin ortasında gemi provası göre bu ilan tarzında bir yanlış anla
şeklinde yaptlan podium'a çıkarak şılma vardır. Çünkü şimdiye kadar ya
nutkunu söyleyecek idi. pılmakta olan güreşlerde Atatürk ku-

Saat 11 de Düçe maiyetinde nazır- pası. ilk defa mevzuubahs oluyor. Hat
lar olduğu halde Muttari'den "Düçe,. bukı Atatü:k'ün b;ı hus~~ta ne ?'olda 
diye bağıran halkın alkışları arasında karar vermış oldugu henuz katıyetk 
zafer meydanına gelmiş ve podiumda mal,fi:11 değil.~ir. "?üreş müsaba.~~~~~" 
göründüğü zaman dakikalarca süren başlıgından Ataturk kupası,, sozunun 
şiddetli tezahürlerle karşılanmıştır. kaldırılması doğru olur. ••c s v s soınr UJW P11UO 

Dün muhtelif yerlerde yeniden 
zelzele olmuştur. Haberleri
miz ve son Kırşehir zelzelesine 
aid resmi rapor 8 inci ıayla
daclır. 

B. Musolini'nin nutku 
Musolini beynelmilel mahiyette ba

zı meselelerden bahsedeceğini söyli
yerek nutkuna başlamış ve demiştir 

{Sı>11u 8. inci sayfada) 
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Hava şehidleri 
Bugün, türk milleti, hava §ehidlerinin büyük hatıraıı önünde hür

metle eğilmektedir. 
Vatanın kalbine gömülmü§ kahramanlar için mezar aramaya lü

zum var mı? En terefli bir adda birlcımek için hüviyetlerini silmit ad
sız kahramanlann abideai önündeyiz. 

Onlar:, içimiz sızlayarak anarken, birer kıvı1cım olarak tutuşturmak 
için canlarını feda ettikleri idealin, milletin bağrında, hergün biraz da
ha yayıldığını, genç nesilleri hergün biraz daha hararetiyle sardığını gö
rerek aeviniyoruz. 

Kudret ve heyLetini gözümüzde düıürmek için ne söylenirse söy
lensin, hava silahının, artık, harplerin ve müdafaaların mukadderatın
da almış olduğu hayati ehcmiyeti inkar etmek kolay değildir. 

İ§te Habeşistan, işte İspanya ve işte Çini .. Üç harb sahnesi ki, bize, 
mahdud ölçüde kullanılmı§ olan hava vasıtasının, müstakbel bir harb
da oynıyacağı rolün korkunçluğu hakkında kafi bir fikir vermiı bulu
nuyor. 
Düşman tayyarelerine aynı kuvvette tayyare ile mukabele edemi

yen bir milletin ne lüzumsuz kurbanlar verdiğini ve bu yüzden manevi
yatında ne hazin rahneler açıldığını gördük. Artık, harblarda, hava cd> 
hesinin rolünü küçültmeye matuf hiç bir gayret, realitelerin, bunca 
masum kanı ile tarihe yazdığı beliğ hükmü silmeye muvaffak olamıya
caktır. 

Türk milleti, havanın ve hava silahının münaka§a götürmez ehemi
yetini derinden idrak etmit ve bu sahada daima uyanık ve mücehhez 
bulunmaya azmetmittir. Türk gençliğinin kalbine gittikçe daha derin
den kök salan bu idealin kıymetini burada bir kere daha belirtelim. 

Kaybolmuş kahramanlarımızı anarken, onlann yolunda yılmadan 
koşarak eserlerini tamamlamaya and içmi§ dinç kanadlarımızı sevgiyle 
selamlıyalım. - YAŞAR NABİ 

İlkbahar koşularınm 
ikincisi bugün yapılacak 
llkbahar at yarıtlarının ikinciıi bu

gün saat 16 da hipodromda yapılacak
tır. Mevsim ilerledikçe Ankarada faz: 
la yeni at toplanması, koşuları büs
bUtUn gUzelleştinnektedir. Bilha11a 
bu haftaki arab atlarına mahıuı han
dikapta §İmdiye kadar Ankarada hiç 
koşularını görmediğimiz atlar da var
dır. Onun için müşterek bahiste ıür
prizlerle karşılaşmak ihtimali kuvvet
lidir. 

Bu koşu Uç yaşındaki yerli yarım
kan İngiliz taylara mahıuıtur. lkra
miyeıi 320 lira meaafeıi 1200 metre
dir. 

Bu koşuda B. İsmail Akıoyun 
Lüksbar, (K. 56) B. Hüseyin Atağın 
Friz (K. 56), Maretal Fevzi Çakma
ğın Kop (K. 56), B. Ahmed Oztuz'un 
Uçar (K. 56), B. Ali Rıza Yürüğün 
Uğur (K. 54,5) ismindeki tayları ko
tacaktrr. Lüksbar lzmirde yaptığı 
dört koşudan birincisinde Uçilncü gel· 
miş, diğer Uç koşuyu kolaylıkla ka
zanmıştır. Bu kuvvetli tay bugünkü 
koşunun da favurisi olarak gösteril
mektedir. Geçen hafta B. Celal Ba
yarın Bintepesi arkasında ikinci n 
üçUncil gelen Frig ile Uğur bugün 
için de plase de ihmal edilmiyecek 
taylardır. 

ikinci koşu (Handikap) 
(lncesu ko§usu) 

Bu koşu, Uç ve daha yukarı yaıtaki 
haliskan ingiliz at ve kısraklara mah
sustur. ikramiyesi 320 lira mcaafeıi 
1800 metredir. 

Dördüncil koıu (Çankaya 
koşusu) 

Bu kotu, Uç ve daha yukarı yaştaki 
haliı kan ingiliz at ve kısraklara mah 
ıuıtur. lkrarniyeıi 500 lira, mesafesi 
2000 metredir. 

Bu koıuda B. Asım Çırparın Tom
ru (K. 62), B. Salih Temelin Spring 
Board (K. 58,5), B. Akif Aksunun 
Baylan (K. 58,5), B. Burhan Tan'ın 
Kamisarj (K. 51) ismindeki atları ko
,acaktrr. 

Bu koıuda ikinci kotuya da yazılı 
olduğu halde, da.ha avantajlı bulduğu 
için burada koıturulacatını duyduğu 
muz Spring Board favori olarak göı· 
terilmektedir. Geçen haf ta fena bir 
koıu yaparak geçilen Tomru bu hafta 
ki idmanlarında iyi dereceler yapmIJ· 
tır. Piat fazla acrt olmadığı takdirde 
Tomru rakibleri için tehlikeli olabi
lir. 

Be§inci koıu (Kapgrine 
. koıuıu) 

Bu koıu, 1938 senesi içinde hiç ko
ıu kazanmamıı yerli yarımkan ingiliz 
at ve kısraklara mahsustur. lkraaıiye
ıi 300 lira, mesafesi 2000 metredir. 

Bu koıuda B. Salih Temelin Alem· 
dar (K. 60), B. Bedri Görgün•ün Boz
kurd (K. 60), B. Fahri Ataçerinin. 
Ceylan (K. 58,5) H. B. Kahramanın 
Sada (K. 58), Bn. Tümenin Güzel 
Derbend (K. 58) ve B. Mehmed Ata
ğın Bozkurd II. (K. 58), isimli at ve 
kısrakları ko,acaktır. 

Ayağı acıdığından dolayı uzun za
mandanberi koıturulmıyan Alemdarı 
bugUn ilk defa sahada göreceğiz. Haf 
ta içinde gördüğümüze nazaran id· 
manırz bir halde bulunan bu gü:ıel 
at bu koıuyu topallamadan bitirebi
lirse bundan ıonraki koıutarda rakib 
terine tehlikeli olabilir. Bu kotunun 
fuuriai geçen hafta rakiblerine çok 

ULUS 

lıtanbulda 

Güzel bir su ve blıans 
devrine aid 

tarihi eserler bulundu 
İatanbul, 14 (Telefonla) - Yeni 

poat.ahanenin arkasında eskiden soba 
cıların ardiye olarak kullandıkları ev
kafa aid bir arsa satılmış altı ay evet 
de ardiye yapılmak üzer temel kazıl
ınağa başlanmıştır. Arsanın dolma 
kısmının toprağı kazıldıktan sonra su 
ıızıltıları görülmüş biraz daha aşağı i
nildiğ zaman bir mcnba bulunmuştur. 
Menbadan çıkan su tahlil ettirilmiş 
ve lstanbulun en iyi sularından biri 
olduğu anlaşılmıştır. Bu arsada sudan 
başka Biz:ans devrine aid sütun başlık 
ları da çıkmıştır. Bunlardan istidlal 
edildiğine göre burasının Bizans ma
bedi olmaaı ihtimali vardır. Arsanın 
tam ortasında horasanla ve itina ile ya 
pılmıı 12 metre derinliğinde bir de ku 
yu bulunmuştur. 

iş kanununun ikinci 

yıl dönümü 
Yann iı kanununun tatbik mevkii

ne geçişinin ikinci yıldönUmüdür. Bu 
münasebetle Ekonomi Bakanlığımız ba 
zı bölgelerin nuntaka amirlerini Anka
raya davet etmiştir. Kendilerinden iş
verenlerle işçiler arasındaki umumi ve 
hususi vaziyetler hakkında izahat alı -
nacaktır. 

lsıanbuldan gelen heyet 

İstanbul, 14 (Telefonla) - İstanbul 
mıntaka Amirleri, Ekonomi Bakanlığı
mızın hazırladığı toplantıda bulunmak 
üzere yarın ak~m Ankaraya hareket 
edeceklerdir. 

"Karı,, vapurumuz 

Yarın lstanbula geliyor 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Alman

yada yaptırılan Kars vapuru pazartesi 
günü öğleden evvel limanımıza gelmiş 
olacaktır. Yeni vapurumuz merasimle 
Jcarırtanacak ve ilk seferini 22 mayıs
ta Mudanyaya yapaeaktır. 

Bir genç 
Elektrik cereyanına 

kapdarak öldü 
İzmir, 14 (Telefonla) - Turandaki 

yağ fabrikasında Fazıl Aykaç adında 
bir genç kendini elektrik cereyanına 
kaptırdı. Yarım saat sonra hastahane
de öldü. 

Gazan opereti 
Türk Maarif Cemiyetinin, Kırşehir 

felaketzedelerine yardım olmak üzere 
tertib ettiği Gazan opereti bugün saat 
15 de Halkevinde temsil edilecektir. 

Roller Türk Maarif Cemiyeti kolle
ji tarafından yapılacaktır. Temsilin 
milkemmel olması için bütUn hazırlık -
lar tamamlanmıştır. 

yakın olarak üçüncü gelen Ceylan· 
dır. Sada ve Bozkurt II. plise için 
şanslıdırlar. Çifte bahia birinci ve ü
çüncü koıular arasında, ikili bahis ise 
betinci ko,udadır. 

Bugün hava 
şehidlerini 

"" anacagız 

BugUn yurdun her köşesinde tay· 
yare şehidlerini anma töreni yapıla -
caktır. Ankaradaki tören saat 11 de 
Ulus meydanında başhyacaktır. 

Türk hava kurumu Ankara şubesi 
tören için bakanları, mebusları, aske
ri ve ıivil erkanı, memur ve subayla -
rı ve mekteblileri törene davet et.mit
tir. 

Davetliler ve muhtelif kıtalardan 

gelen müfrezeler kurumlar, esnaf mü
messilleri ıaat 11 de tören yerinde 
programa göre yerlerini almış buluna 
caklardır. 

İhtifal sat 11 de atılacak topla baş
lıyacak, top atılır atılmaz tören yerin 
deki sancak ve resmi binalardaki bay
raklar yarıya indirilecektir. Bu esna
da hava şehidlerine saygı olmak üze
re törende bulunanlarla nakil vasıtala 
rı ve halk yarım dakika oldukları yer
lerde duracaklardır. Bundan sonra ha
va müsteşarlığından, hava kurumu 
Ankara şubesinden ve C. H. Partisin
den birer zat söylev vereceklerdir. 
Söylevlerden sonra mızıka bir marş 
çalacak ve Ulus meydanına getirilen 
çelenkler şehidliğe konmak üzere as
keri ve sivil bir heyet tarafından tö
renle götürülecektir, 

İhtifal bir manga askerin manevra 
fişeği ile havaya üç defa silah atışı 
yaprlmasile sona erecektir. 

porcuları davet 
T. S. K. Ankara Bölgeai Batkan

lığından : 
Bugünkü tayyare şehidleri ihtifali

ne Ankara sporcu gençliğinin iştiraki 
rica olunur. 

/ 3uınbulda ihtifal programı 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Tayyare 

şehidleri ihtifali yarın saat 14 de Fa
tih parkında abide önünde yapılacak
tır. 

Bu münasebetle yarın 14 den 15 e ka
dar hava faaliyetleri tatil olunacaktır. 
Merasime iştirak edecek davetliler, kı
talar ve mektebler saat 13 de abide ö-
nünde mevkilerini alacaklar, 14 de 

Fatih parkı, Bayazıd, Selimiye, Tak
sim ve Maçkadan toplar atılarak me
rasime başlanacaktır. Merasim kuman
danı İstanbul merkez kumandandır. 

Abide önünde ordu, Hava kurumu, 
Şehir mecli•i ve yüksek okullar namı
na birer hitabe söylenecek., hitabeler-

mır cm n ı -y ı -
caktır; ve bir manga asker havaya a
teş edecektir. 

Bu meratıimden aonra asker ve mek
teplerin bir merasim geçidiyle törene 
nihayet verilecektir. 

Bütün limanlar 

Asri vasıtalarla 

cihazlandır1lacak 
Istanbul, 14 (Telefonla) - Veri

len haberlere göre inşaatı biten rıh
tımların mütekamil vesait ile teçhizi 
ön plana alınmıştır. Bugünkü halde 
limanda boşaltma ve yükleme işleri 
ağır bir surette yapılmakta ve ecnebi 
gemiler lstanbul limanında en az üç 
gün beklemek mecburiyetinde kal
maktadırlar. Kömür için de icab etti
ği mikdarda duba bulunmadığı için 
bazı gemiler son senelerde su ve kö
mürlerini kolaylıkla tedarik edeme
mekte, bagka limanlardan almak ihti
yacını duymaktadırlar. Deniz:bank ya
kın zamanda bu eksiği tamamlamak 
işini de birinci pli.na almıştır. 

15 - 5. 1938 

.Yerli mahsullerimiz 

Pamuk ve zeytinyaOı 
rekoltelerinin vaziyeti 

Ege ve Çukurova mmtakalanndaki pamuk rekoltesi hakkında
ki tahminlerle, Ege bölgesindeki zeytinyağı mahsulünün vaziyeti 
ferah vericidir. 

Kamutay 

encümenlerinde 
Kamutay encümenlerinde dün aşa

ğıdaki mevzular görü§ülmü§tÜr. 

Milli Müdafaa encümeninde : 
Askerlerin Zat i§lerine taalluk e

den davaların tetkik ve muhakeme 
usulü hakkındaki kanun projesi gö
rüşülmüştür. 

Yarınki kamutay 
Kamutay yarın toplanacaktır. Ruz

name şudur: 

Bir defa müzakereye tlbi olan 
maddeler 

1 - Orman umum müdürlüğü 1937 
mali yılı büdcesinde münakale yapıt
ması hakkında kanun layihası ve büd
ce encümeni mazbatası, 

2 - Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1937 mali yılı büdcesinde 
23.650 liralık münakale yapılması hak 
kında kanun layihası ve büdce encü
meni mazbatası, 

!kinci müzakeresi yapılacak 
maddeler 

1 - Bazı ihracat mallarımız için 
İtalya tarafından verilen munzam 
kontenjan listesinin kabulü ve buna 
mukabil İtalyanın genel idhalat reji
mimizden mutlak surette istifade et
tirilmesi 2294 sayılı kanunun verdiği 
salahiyete istinaden tekarrür eyledi
ğinden keyfiyetin tasdiki hakkında 

Başvekalet tezkeresi ve Hariciye ve 
lktrsad encümenleri mazbataları, 

2 - Subay rütbe isimlerinde bazı 
değişiklik yapılmasına dair kanun la
yihası ve Milli Müdafaa encümeni 
mazbataıı. 

Kamutava ae e evrcalr 
Kamutaya dün a§a ıda Ci pro1e!Cr 

gelmittir. 
1 - Mühendis ve mimarlık hakkın

da kanun projesi, 
2 - Yüksek mühendis ve teknik 

okulları mezunlarının mecburi biz· 
metlerine dair kanun proeıi, 

3 - Aıkert ve mülki tekaüd kanu
nunun 53 ilncü maddeıinin tadiline 
ve mezkQr kanuna bir muvakkat mad 
de ilavesine dair olan 2071 sayılı ka
nunun 2 inci maddesinin tefsiri hak· 
kında Bafvekatet tezkereıi. 

Çağrı 
X Arzuhal encümeni, yarın saat 

onda toplanacaktır. 
X Dahiliye encümeni pazartesi gü

nü ıaat onda toplanacaktır. 

Üç mühendisimiz Avrupaya 
gidiyor 

Yüksek mühendis mektebi, mühen
dis muavinlerinden B. Hasan Pirinç
çi oğlu ile B. Nami Serdaroğlu ve B. 
Necati Elemgiz tahsil etmek üzere 
Bayındırlık Bakanlığı tarafından Al
manyaya gönderileceklerdir. 

Panwk: 
1938 ekim vaziyeti: 
Ege mıntakasında martın son gün

lerinde başlayan yeni ekim faaliyeti 
nisan ayının sonuna kadar devam et
miş ve pamuk zeriyat sahasının % 90 
nrndan fazlası ikmal edilmiştir. 

Çukurova mıntakasında da nisan a
yında pamuk ekimine devam olun
muştur. Zeriyatm arkası alınmak ü
zeredir. 

1937 mahw.l vaziyeti: 
Ege mmtakasının pamuk rekoltesi 

40 bin balyası yerli ve 20 bin balyacı 
Akala olmak üzere 60 bin balya olarak 
tesbit edilmiştir . 

Mevsim başı olan 1. 10. 937 den 
nisan nihayetine kadar İzmir borsa
sında hazır ve vadeli olarak muamele 
görmüş olan pamuk mikdarı şu ıtU• 
retle kaydedilmiştir: 

Balya 
İhracatçılar 19.239 
Fabrikacılar 16319 
Mutavassıt tüccar 15894 
Yekun 51452 
Bu mikdarm 38519 balyası yerli ft 

12933 balyası Akaladır. Nazilli fabri
kasının mübayaa ettiği 6000 balya 
akala nevi bu yekuna dahil değildir. 

Ege mmtakasından mevsim başlan
gıcı olan 1 birinciteşrin 937 den ni
san nihayetine kadar dıf ülkelere 
15312 balya pamuk ihraç edilmittir. 
Bu mikdardan 12544 balya !talyaya. 
1307 balya Almanyaya, 925 balya Ro
manyaya. 531 balya Polonyaya ve 5 
balya da Finlandiyaya aiddir. 

Bu mıntakadaki stok mikdarı 12000 
balya tahmin ediliyor. Bunun 4-5 bin 
balyası yeni mahsule kadar dahili ih· 
tiyaca kifayet edebilecektir. 

Çukurova mmtakasına gelince: 
Nisan ayı içinde Çekoslovakyııya 

bir kaç parti satış yapılmıttır. Fiyat-
lar eaki seviyesini muhafaza etmekte 
ve stoklar tedricen erimektedir. 

Iğdır pamukları da aon zamanlarda 
müsaid fiyatlarla aatılmağa ba§latnlf
tır. 

Zeytinyağı: . . -
sir iıleri sona erdirilmiştir. Randı-
manın azlığına mukabil iyi kalitede 
bulunan yağların rekoltesi 25-26 bin 
ton arasındadır. 

Nisan ayr içinde istihsil mahalle
rinden İzmir piyasasına gelen mahsul 
5500-6000 ton tahmin ediliyor. Gene 
nisan ayı z:arfında İzmir limanından 
611 tonu !talyaya, 195 tonu İtalya 
transiti, 22 tonu Marsilya tramiti ve 
21 toun Port Said transiti olmak üze
re 849 ton zeytinyağ ihraç oluıun~ 
tur. Transit suretiyle giden yağlar 
cenubi Amerikaya (Arjantin, Brezil
ya ve Uruguvaya) vukubulan ihracat· 
tır. 

Büyük bir kısmı Ayvalık ve cm
rında tıoplanm11 bulunan mmtaka 
stokları 13000 ton etrafındadır. 

Gerek İtalya ve gerek cenubi Ame· 
rika işlerinin müsaid ~rtlar dahilin
de devamı piyasayı sağlam bulundur
maktadır. 

Nisan ayının üçUn<:ü haftasında 
!talya kotasyonlarındaki dii4üklük 
piyasa fiyatlarının 31 kuruf8 kadar 
inmesine amil olmuş ise de vaziyet 
bir kaç gün içinde zail olarak cif İtal
ya fiyatları beher ton için 60 sterline 
ve İzmir piyasasında sıra matları da 
32 kurut 7 S santime çıkmıftrr. 

Bu koşuda B. Said Halimin Sunan
dair'i (K. 65), Novice (K. 61), B. A· 
sım Çırparın Dandy (K. 58) ismin
deki atları koşacaktır. Bay Salih Te
melin Springboard'ı da ko,uya yazılı 
ise de dördüncü ko§uda yazılı oldu
ğu için burada koşacağını zannetmi
yoruz. Dandy geçen hafta kaı:andığı 
gUzel koşu ile formunu bulmak Uz:ere 
olduğunu gösterdi. Onun için !zmir
de kendisini mütemadiyen geçen Sa
id Halimin kısrakları ile bugün çok 
ırkı bir koıu yapacaktır. Bu iki kuv
vetli rakib arasında ko§uyu kazana· 
bilmesi bir muvaffakıyet olur. 
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Paranın yerıne ba,ka kafıdlar 

Vçiincü ko§u (handikap) 

Bu ko§U, dört ve daha yukarı yat· 
taki yarımkan arab ve halis kan arab 
at ve kısraklara mahsustur. İkramiye
si 2JQ '.ira. meNfeıai 1800 metredir. 

Bu koşuda B. Sadık Kuvvetin Can 
(K. 65), B. Galib Balin Saide (K. 63), 
B. Ş. Tanakın Bahtiyar (K. 62), B. 
Talat Çevik'in Sarıkug (K. 60), B. R. 
Baysalın Derviı (K. 57), B. İbrahim 
Nalçrn'ın Keklik (K. 54), B. Kadri 
Karakurumun Yılmaz II (K. 52), B. 
A. Hayranlmrn Duman (K. 48), B. S. 
Tarhan oğlunun Uysal (K. 47) iıimli 
at ve kısrakları koşacaktıt. 

Bu koşu müsavi kilo ile koşulmuı 
oleaydr birinciliği Can ve Bahtiyar· 
dan birinin kazanabilmesi çok kuvvet 
1i bir ihtimal idi. Fakat bugünkil kilo
ları bu şanslarını azaltmaktadır. Bu· 
nunla beraber hiç bir zaman plise ota 
mıyacaktarı iddia edilemez. İdmanı ve 
.:<ilosu çok mlisaid olan Derviti rakib
lerinden biraz şanslı görüyoruz. Ha
..fif kilo ite koşan Yılmaz lI ye bu ko· 

guda outsieder olarak oynanabilir. 

Bir kaçma meraklısı t 

Bir adam öldürdüiü için yaka
lanıp latanbul tevkifhaneaine tı
kılan antakyalı THfik isminde 
birisinin reçen aen• kaçtıim•, I01l 

ra cenup •ilayetlerimizden biri
ıincle yakyı ele verdiiini, belki 
hatırlarımız. 

Aynı adam, evelki sabah, rene 
kaçmaia kalkrpnıpa da uyanık 
jandarmalar, bu taaavvura enrel 
olmutlar. 

Bu adamcatız, çekirrenin bile 
üç defa ııçrayabildifini, üçüncü
sünde tutulacaiını aöytiyen ata

lar .özünü bilmiyor mu Kli? 

- E)'vah, 
iınt? 

fimJİ ne )'GpGCG• 

lhtilfa! konuşurken ... 

lıtanbul ıehrinin imar plinı 
hakkmda ileri geri tenkidler sa 
vurmayan, mütehauıalara akıl öi
retmeie kalkıtmıyan pek az latan 
bul gazetecisi kaldı. 

Bir zaman Yeni cami ve kemeri 
dillerde pelesenk halinde idi. Bir 
az V alicle banmdan, hatta bu ya 
pmın önüne uzun bir duvar çek • 
mekten bahaedenler de oldu. 

Şimdi de ıtadyomun Yeni bahçe 
yerine Dolma bahçede yapılmalı 
fikri ortaya atılmıştır. Belki de 
bunu ileri ıürenler, o da bahçe, 
bu da bahçe deiil mi? demiıler 
dir. 

Halbuki salahiyetli makamlar, 
birçok ıehircilik mütehaeasıslarr 
nın birbirlerinden haberleri olma 
dıiı halde Yeni bahçeyi bir atad 
yom yeri diye seçtikleri için bura 
nm deiitmi1eceiini aöylüyorlar. 

Bize küçükken ''büyükler konu 
şurken küçükler suaar .. " derlerdi. 
Bugün, bu türlü terbiyenin günü 
ıeçmiştir belki, fakat onun yerine 

1unu koyabiliriz: 

''İhtıaaı konuıurken ihtrıaaı ol 
mryanlar susar.,. 

Yağ ı•e otomobil ! 

Karaköyde tuhaf bir otomobil 
kazaaı olmuı ve bir otomobil, bir 

yağcı dükkanının için girmiı. 
Şimdiye kadar yaim otomobil 

içine girdiğmi biliTdik ama, oto
mobilin yağ içine ıirdiiini duy
mamıttık l 

Helua kôğıdları! 

İstanbul mahkemelerinden bi 
rinde bir dızdızcmın muhakemeai 
görülmüı: Bu adam, bir takım li 
raları alıp yerine helvacı kağıdı 
ko)".Jllak suçundan zanlıdır. 

da koyabilirken helva kaiıdı kcr 
duiuna bakılırsa adamcaiız, ken 
di aklmca, iti tatlıya ballamak 
iıtemiı olacak l 

Sair !4Ö:il ! 
.r..adın ıairlerimizden birisi, bir 

gazetenin açtığı bir ankete verdi
ii cevabda demiı ki: ''Sevıiyi Ö

lünceye kadar kendimize bağla
yamayız!" 

Aldanma ki ıalr aöıil elbette yalandır 

Mıaraı eski lakırdı imiı; ~e 
bir ıair &Özü ki yüzde yüz doğru: 

Gerçekten sevgi de memurluk 
gibi yq kaydına tabi bir §eydir. 

TenİIÇİ - Alleder•iniz... Bu
ralarda bir tenu topu gördünüz 
mü? •• 

Hava kapalı ve kısmen 
yağışlı gc~ti 

Dün şehrimizde hava, sabahleyin 
çok bulutlu, öğleden sonra kapalı ve 
mütehavvil geçmiştir. Saat 15.20 de 
bir dakika kadar mercimek büyüklü· 
ğünde dolu yağmııtır. Dün en düşük 
ısı aıfırm üstünde 10, en yüksek ısı 
da sıfırın üstünde 19 derece olarak 
kaydedilmiştir. 

Dün yurdun Ege mıntakasında ha
va bulutlu, orta ve cenubi Anadolu 
mmtakalarmda mütehavvil, diğer mm 
takalarda kapalı ve yer yer yağıtlı 
geçmigtir. 

24 saat içindeki yağışların karemet 
reye bıraktıkları su mikdarları Kaı
tamonuda 31, Niğde'de 13, Isparta ve 
Erzincanda 10, Bilecik, Çorum ve Ma
latyada 9, Ulukışla ve Rizede 8, Sam
sunda 6, Konyada 5, Kayseride 3, di
ğer birçok yağışlı yerlerde de i-2 ki
logram arasındadır. 

Dün en düşük ısı, sıfırın UstUnde 
Edirnede 8, Çanakkalede 7, Iapartada 
6, Eskigehir ve Srvaıta S derecedir. 
En yüksek ısı da Kocaeli de 17, Di
yar bakırda 19, lzmirde 21, Antalyada 
Z3 derecedir. 
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Bir mayıs taarruzu 
Sabah sa~ betd• bizim dai ba

taryalan kendilerinden beldenebi
lecek azami .üratle dÜflnan siperle
rini dö•erken bir taraftan da ceb
he,.e ,.eni .U-it olan 14 üncü ala
yın merkez tepeye doina ilrlem•ai 
'-th,.or. Düpnanm topçuaa mer
kezde müeNir olaml')'or. Me .. fe 
çok ,.akm •• eaaaon kara topçuau 
da bir iki bataryadan ibaret. Fakat 
filo cebhniıa ,.anlarma Ye arilerine 
dofnı teaire ceçiJOrlar. Bilhassa 
Kabatepe cihetinden •• 80l yanı
mızdaa ,.apılan atet çok müe..W. 

Merkez bir parça llerlıJOr •rp 
yamaçlara tırmamyor fakat tiddetli 
pi,.acle Ye makineli ateti kartısmdA 
claruJOr. Sol cenah kol saat 8.30 da 
düpnanm seri,.e çftilmekte oldu
,_ büer ..n,.cw. Fakat ... tona 
doina her iki hareket te düpnan si
perimi önünde duruyor. Genen! 
Bird....ucl'un telaizi saat 10.45 de se
rideki filoyu imdada çaiın,.or ( a
pk telais muhahereaini bisim müa
tabk .. meftiin telaiz İ8taa,.onu ya
kala)'lp bildinniftir.) 

Saat 11. 45 de sene •JDI •ellİ2' ia
tMJOnu düpmn filo amirallriaun 
•eaeral BirdYUCl'da çektiii cenbı 
yakalıyor ( Kabatepe i8tilıamet~de 
laankete seçtim). 

Dütmanm ulutık Yaziyetini Ke
mal ,.erinden &'Öl'ea ve düpnan ko
matanlannm bu telaizlerind- an1a
yaa Anbumunun azimkir komuta
m taarruada öile üzeri hueule se
lm tenkkufu aala kabul etmİ)'OI". 
Onun için ''dütn1an )'etİpneden .,._ 
••I taarruzumuzu kati bir :ıetic.,ye 
iktiran ettirmek •e dü...,.nı bir an 
eYYel aahillerimizden atm9k aa,.f't 
ntaııi bir •azife'' dir. 

Banma için maiyet komutanlarm
tlaa bazrlarmm taarruzu tnkif •to
p hiç olmana seceye INralalmur 
laaldanclaki tekliflerini ula kabal 
elmiycw teferruata kadar miclabale 
ederek bir çok deiitildilder ,. • .,_.. 
s•id.W 1,aaı kıtalan .__ Dwl 
yaldqtırmıf. Maiyet komutanlarına 
ukerlerinin hücum meu.fffine gir
mit bulanduiunu. bu meaafede ar
bk 8iiqü •• imaaclan batka it ya
pacak ••arta kalmadrfmı ihtar et
mit Ye aut clörtte hiıliiD cebhede 
ltarazan •• trampetl•l• hücum ita
nti Yerdİrmiftİr. 

Ba hücum ifaretİ türk aaker •• 
Jr.omutanlarmm rubanda sizli olıan 
kahramanl• Ye aa•at haaletir.i b:r 
ı..e daha uyanchnp onları diifman 
liperlerine dojna aaldll'IJ'OI'. Orrf!
a .... ı lzzedclin'in bir konferaıurnda 
ita aahneyi tö1le tUYir ediJOl'lar: 
.. Difman •İperlerine yaldatan ak
am pyaaı takdir bir ceaaretle, za
biti• ileride, ellerinde kılıç oldafu 
laalde diifımaa aiperlerine abh,.onla. 
Fakat bunlann bir çoiu dütman .i
perlerinin dıt ıivleri ü:aerinde veya 
~ adım önünde yere Mriliyor. 
lardı. Yakın meaafedea taarruza 
kalkan ilk hatlanmızm bir çok la
aanlan daha bet on adım atmadan 
diifmaa makineli tüfek ateıleri,.le 
ltiçili,.,rlar •• "yere yat 1" kuman
da• mhnit ribi Mrilerek bir daha 
kallmuyorlardı. MUIUlfih bu mah-
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._I _Ma_lake_me_rtJpo_rtaı_·ıa_n _.I I~] 
Ziyafete ça{lrdmayınca 

Yazan: M. Şevki Yaman 
Bıçağı ve 
Aysen in 

sopayı 

düğün 

ç~ktiği gibi 
• • • 

evıne gırmıı 

Mübagir Leyla diye çağırdı; poliıin 
tuttuğu zabta ismi Neylan diye 
geçmif, kendisinin dediğine bakılırea 
bunları doğruıu Neyran'dır. 

- Soy adı da aldım. Fakat nüfua tez
kereme yazdırdım aklımda yok ... 

Diye iamini tamamlayan ,ahid Ney
ran, yqı hakkında sorulan ıuale hiç 
korkmadan, çekinmeden. bir nefe.te: 

- 48 efendim. dedi. Neyran'ın a~ık 
yapnı söylemekten çekineceği devir 
çoktan gelmit geçmif bulunuyordu. 
Ferah ferah 60 a yaklqıyordu. Ne üç 
ekaik söylese kir eder, ne de 5 fazla 
söylese zarar ... 
Hakiın Neyrana zanlı yerini, be•lik 

simit gibi, kemaliciddiyetle itgal et
mit olan İbrahim Akalın'ı gÖ9terdi: 

- Bunu tanır mısın, dedi. 
Neyran sanki İbrahimi tanımamak 

bir ıuçmut, bir günahmıg ıibi: 
- İbrahimi tanımaz mıyım efen· 

diın, tanımaz olur muyum, dedi. 
Yaptıklarına bakılırsa tbrahimi ta

lngiliz .Utemi torpil ve bombalGT nımamak hakikaten Neyranı mahcub 
veclici at ... raimea tuırnaz alqama ı ceklerine fÜphe yokh...... bırakabilir. Çünkü İbrahim Akalının 
kadar de•am ediyor, bazı yerlerde Kıtalar yerletiyorlar. Bizimkiler üzerinde, alameliinnaı Himid Sos
dÜfDl&a aiperine 20, 10, hatta 7 daha ileri gidemiyor. Anzaklılar da yal'ı bıçaklamış olmak isnadı vardır. 
metreye kadar aokuJunanq bulunu- reri gidemiyorlar. Bütün mesafe ni- Şahid Neyran yeminden sonra bu bı
,.,rdu. .. ili.h." hayet iki bin metrenin içindedir. 01- çaklama hidiseıi etrafında bildikleri· 

Bu m ... f.,.. kadar 80kulup da öl- duldan yerele kalıyorlar. ni ve gördüklerini şöyle anlattı: 
me)'enler oldukları yerde kal.,.,... Bu bir m&)'I• taan-uzunu anlaırr- - Biz Balh köyünde otururuz. İb
lar. Bizsat Anburnun- kahraman ken enteresan olan bir vakadan da rahim yabancımız değildir. Bir gün bi
komataaı (Atatürk) di,orlar ki: bahsetmek İcab eder: Kannengiea- zim Aytelerde bir düğün oldu; ziyafet 

"Bizim aM:erlikçe ba m ... fede aerin befinci tümen komutanlıtın- çekilip pilavlar, zerdeler yendi. lki 
hala muharebenin bitmemit olmaaı dan •• dola,..aiyle melhuz Anburnu gün aonra gene biz sofra başında iken 
f&YUU istisrabtrr. Çillki eeld naza- mmtaka kumandanhimdan uzak- bu İbrahim çıka geldi. Ayteden başka 
riyata sön bu muafeain pek çok laıtırılmuı keyfi,.eti. Atat.ürkün 17 Hamid Soayal'la Muzaffer Gürkaya'
feftincleki bir meaafecle muharebe- inci ala,.la kahramanca Uwi atılıtı- da birlikte idi. İbrahim Ayteye dedı 
ain neticeei t..niia •tmİf olmak lisım nı bir teaadüfe mal etmek i.-teyen ki: 
selir. Halbuki düpnanm aebat •• ia- bu zatın hmcmm neden ileri seldi- - Kız Ay,c, niye o &ün beni çatır
ran, kahraman ukerimizin ölüm- tini bili.hare anlatacatımızı aöyle- madm? 
d .. ,..imama• böyle hurma buruna mittik. Şimdi aıraaı iken anlatayım: . Ayşe lo\mıaaını rahat rahat çiğne· 
l'•lindikten .onra da da.ha aylarca Daha 26 nisanda ve dÜfl'Nln ka- dikten sonra cevab verdi: 
middet pek kanlı muharebe aafha- raya çıkıp da Liman henüz Saroa - Haberin yok muydu, kör mü ge
lan &'Örmek imkinmı muhafaza et• aahillerini gözetlerken bu miifkül leydin? 
mit oluJOr.'' anda En•er P•taY• fÖ)'le bir telsraf Fakat eğer AyfıC, tbrahimin gözle-

Bu kitabm bapnda da aö,.lecliii- çekmeyi unutmuyor. rine bakeaydı, bu türlü cevab vermez-
mia "Ç•ur içinde hançerle düello" Harbiye naam •e Bqkumandaa di. Çünkü lbrahimin gözleri kan ça-
lıı• ...tle ...,.ı- .-ıaq... ....aım a..~ ..... ,. nalına dönmilft bumuna kadar doyaaı-

8ıldıa. ·-·· .. .... .__,___ .... • maaı denize dökmek için toplamı§ ~e11M> İ'ılriıu!amrtn .. - elindeki değneğe dayanıyor ve sağa 
ve kumanda yerine l'elm.İf olan dakı kumandayı ele almak uzere 1<>la yalpa vuruyordu. Aytenin bu aö-
M t f K 1 _,_ 1 d h. albay Ka,nnen.aıiea.aar'm derhal ordu -ıı u-tüne .. ~ına 10luna davrandı. ua a a ema aaf&ID aym a a- ··nc1 •1 • • • ed • ;ı;u u. • 

1- ff-'-' • emrine 1'0 erı meamı nca enm. Kım' bilir bıçağını mı aradı nedir? Fa-• t a a r r u z u n mu•• ... ıyetı D--• • ordu kumandanı 
ı.,aılrkmclaıki imicliai lıra,t.ıtawnit- "'""'ıU:an fon 5anc1_... kat 10nra vaz geçti. Di.flerini gıcır-
tır. Taarruzun aec:.e de denmmı datmakla öfkaini aindirdi. 
emrec:liJGI' .. biaaM a..liai bunu (Sona oar) Fakat tam bu sırada Muzaffer orta-
i•arlar tak• ediJGI'. Fakat yirmi 
dört aultea beri de•am eden mu
hareH aM:.-in pek si,..de J'Ol"&'UD
lufllnu macm olmilftur. Bir emirle 
taanuaa IOll •eriyor. Fllkat kaza
nılmq hatıtm t•blrim edilip cliifmanı 
bir aclml ileri att.......,.ldan batka 
••tam kurtaracak bir ~ aöremi
JOI' Ye fU tarihi emrİ YerİJOI": 

"Benimle beraber burada muha
rebe eden bilcümle ••erler katiyen 
wın.liclirl• ki ahclenüe tndi eclilen 

ya atıldı: 
- Herif dedi, karnın açsa igte aof

ra buyur otur, bet gün evelki ziyafet
ten ne bahsedenin? 

tbrahiın bu lafa daha çok tutuldu. 
Kalın ve tırmıklı 90puını kaptığı gi
bi Muzafferin üstüne yürüdü. Bir yan
dan da ağzını, burnunu oynata oynata: 

- Ben ıiJ:inle yemek yemem; eier 
ıiz aç.anız ıülilenizi de toplayın, bi
zim eve buyurun size ziyafeti ben çe
keyim. 

Hamid Sosyal sopayı tutup da, Mu
zafferi dayak yemekten kurtarmak is
tedi. Fakat Hamid davranıncaya kadar 
aopa bir kerre Muzafferi yoklamıttı. 
!brahim buna öfkelendi. Neresinden 
oldu~unu anlayamadık, bir bıçak çı
karaı, ve Hamıde saplayıverdi. .ttami
di yaralı yaralı janoarma karakoluna 
gönderdiler. 
İbrahim bu ,ahadeti kabul etmedi. 
- Sarhof olmaya sarhoştum amma, 

dedi, ben böyle feyler yapmadım. la
teracniz müaataa ,ahidlerime sorun. 
İki phidim var. l:Siri dıprıda bekli
yor. Birini getirmedim. 

lbrahimin dışarıda dolatan müda
faa ,ahidi Balu köylü Huan Budak 
çağrıldı. Budak dedi ki: 

- Zanlı İbrahiın dayımın oğludur. 
Bayram günü (hadise günü) llJrahimi 
sarho' gördüm. Akşam üzeri de Ha
midin yaralandığını duydwn. İbrahim
Je birlikte karakola gittik. Hamidle 
İbrahim orada kucaklattılar, barıttı
lar. Hep beraber yaralıyı hastahaneye 
kaldırdık. 
İbrahim tekrar atıldı. 
- Ballı köyü muhtarı hmail de o

radaydı. dedi, ona da aorun. 
Halbuki evciden İamailden bahaet

memitti. Bunun üzerine tekrar Ney
ran çağrıldı. HaJdtıı aordu : 

- Neyran lımail hidwe yerinde 
miydi? 

- Yoktu efendim. 
Buna İbrahim fena · halde tutuldu. 

Neyranm vardı demesini bekliyordu. 
Fakat lifın akında kalacak deiil ya: 

oldu. Dedi. Olanı biteni bilir. 
Mahkeme, lemailin de ifadeeinin a

lmmMma lüzum gördü. 
Kendi.ine davetname yazılması İ· 

çin daviyı hapa bir güne bıraktı. 

Ankara: 

Oğle Neşriyatı: 12.30 Karııık pi~ 
ııqriyatı - 12.SO Plik: Türk muıikiıi .C 
halk prluları - 13.15 Dahili ve bariçi bl· 
beri er 

Ak,am Neşriyatı: 18.30 Çocuklara 
mani (Mani dede) - 18.50 Karı11k pi~ 
neıriyatı - 19.15 Türk muıikiıi ve tıa~ 
tarkıları (Makbule Çakar ve arkadaıları, 
- 20 Saat ayarı ve arapça nqriyat - 20.1~ 
Türk muıikiıi ve halk ıarkıları (Salihatt~ 
ve arkadaıları) - 21 Konferans: (Gene 
kurmay Talim ve Terbiye dairesi ıefi) ~ 
21.15 Stüdyo salon orkestrası: 1- Willy .Ri• 
ch&rtz: Traum - Velodien. 2- J ean N eaıo 
Murcia. 3- Alfonı Plank: Melodie del' 
Steme. 4- Hanı Georıe Sebil ta: Pommet'C' 
ehe Polka. 5- Lehar: Eva. - 22 Ajans br 
berleri - 22.15 Yarınki proıram ve İıtikıJI 
marıı. 

IMtanbul : 

Uğle Neşriyatı: 12•30 Plikla t~ 
nıuıikiıi - 12.50 Havadis - 13.05 Plikll 
türk muıikiıi - 13.30-14 Muhtelif pllk ner 
riyatı 

Akşam Nqriyatı: 16.30 Beıiktaı • 
Harbiye mac;ı: Takıim stadından naklen -
18.30 Spor ve ıençlik bayramı: M. Kemal 
Eliıöı, Güael Sanatlar Akademisinden -
18.40 Plikla dana muıikiıi - 19.15 Konfe· 
ranı: Prof. Salih Murat (Radyo dersleri 
- 20 Mü:ı:e,.yen •e arkadaıları tarafındaJ: 
türk muıikiıi ve halk earkıları - 20.45 Ha· 
va raporu - 20.48 Ömer Rıza tarafından a• 
rapça söylev - 21 Cemal Klmil n ark•
daıları tarafından türk muaikiıi ve halk tar• 
kılan (saat ayarı) - 21.45 ORKESTRA: 
1 Flotov: Marta, uvertür. 2- Stanbanb: 
Bab - el - uvet. 3- Ramo: mönüe. 4- Deli· 
bes: Vala - 22:45 Ajanı haberleri - 22.30 
Plikla aololar, opera ve operet parçalan -
22.50-23 Son haberler ve ertesi ıünün proı
ramı. 

Avruna : 

01'.l!;.t<A VE OPERETLER: 9.10 Kolon• 
ya - 14.5 Liypıiı - 16 Floransa - 18.10 
Kolonya - 18.30 Moıkova - 18.SO Londoll 
- Rec,.onal - 20 Breslav - 20.15 Liypsif 
- 21 Milano - 22 Vartova. 

ORKESTRA KONSORLERİ VE SEN· 
FONİK KONSERLER: 11 Sottenı - 11.20 
Hamburı -. 11.30 Berlin - 12 Ştutıart -
12.15 Beromünater - 14 Berlin - 18.30 
Moıkpva - 19.15 Bükret - 20 Moıkova, 
Frankfurt - 20.15 Kopenhac- 20.25 Brük
sel - 20.30 Pariı - 21 Praı, Roma, Stok
holm 

ODA MUSİKİSİ: 8.40 Königıberg - U 
Frankfllrt - 19.10 Beromünıter, Breslav. 

SOLO KONSERLERİ: 8.30 Münib -
9.45 Ştutıart - 10.40 Beromilnıter - 11.30 
Kolonya - 16.55 Praı - 19.10 Hamburı -
22.30 Stokholm. 
NEFESLİ SAZLAR (MARŞ V. S.): 6 

Hamburı ve diier alman iıtasyonlan - 12 
Münih- 16 Frankfurt - 19.20 Praı. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 
8 Linnic - 9 Praı - 9.30 Frankfurt -
15.30 Berlin, Stokholm - 16.30 Pariı • P.T. 
T. - 17.10 Bmo - 20 Brüksel - 21.30 Ştut• 
prt - %4 Frankfurt, Ştutprt. 
HAFİF MÜZİK: S Breılav - 6 Ştutıart 

burg - "§ Breslav, tbpzig _: 9.10 Hamourıı 
- 11 Hamburı - l2 Alman iıtuyonlan -
12.25 Praı - 13 lllinih - 13.15 Ştutcart -
14 Ştutcart - 14.30 Frankfurt, Ştutcart -
16 BreslH, Kolonya, Ştutprt - 18 Berlin. 
llUnih - 19.10 Münib - 19.25 Berlin --20 
Berlin, Hamburc, Münib, Ştutıart - 22.15 
Kopenhac - U.30 Berlin. Ştutprt - M 
Hamburc. 

HALK llUSlKlSl: 8.10 BreslH - 11 
Milnih - 15 Hambtırı - 23.15 Budapeıte 
(Bican müıiti). 

DANS MUZlöt: 16 Könipberc - 21.45 
Monte Ceneri - 22 Floran .. - 22.5 Poıt 
Parisiyen - U.10 Brüksel - 22.35 Prac -
22.40 Könipberı - 22.45 Roma - 23 Ka· 
to-riç, Lemberı, Llbembarı. Milano, Pa
riı. P,T.T., Roma - 23.10 Moslrova. 

(Sonu var) 
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Çocuk ilôvesindeki 

Evvelki haftaki resmi güzel 
boyayıb hediye kazananlar 

GÜNÜN POLİTİK MESELELERİ 

-:.:.::~.~ ...... - .... :: Cinde milli ruh uyanıyor 1 ~ 
1 1 

IQın 
kanadlar 

~oyama karta kazananlar : 
Ankara Çankaya okulundan 7 Şarik 

Tombuloğlu, Bursa Emirbuhari okulun
dan 153 Sezai Akaôz, Ankara İstiklal o
kulundan 286 Şükran Karakoraan, Elizığ 
orta okulundan 719 Mehmet yalmanşen, 
Elazığ Atatürk ilk okulundan 419 Mela
hat Alkan, Ankara Akşemsettin mahalle
si Tinli aokaiında Meliha Tun!jak, İzmir 
Karata$ berber Sadettin Kes yanında 
Murad Akpınar, Ankara İnönü okulun
dan 173 Neriman Tok, Zonıuldak Namık 
kemal okulundan 303 Sevim Murad, Ada
pazarı orta okulundan 1. A. da Yaşar 
Türköz, Ankara kız liıeıinden 1011 Ra
ife Tandoğaç, Diyarbakır İsmet paşa o
kulundan 223 Şeref Kanıbulut, Elazığ A
tatürk okulundan 189 Kıymet Erıene, 
Zonıuldak orta okulundan 573 Halide 
Örper, Tarsus orta okulundan 11 Sadık 
Akçura, Ankara İltekin okulundan 391 
Sıdıka Yenihançer, Muğla orta okulundan 
311 Mehmet Ali anbarcı, Samson lisesin
den 1057 Naci Öl'!, Ankara Necati okulun
dan 992 Cazibe Çayğara, Antalya iki ka
pılı han ağzında konduracı Ziya oğlu Ke: 
mal Ul,enalp, Kayıeri Kıcı kapı cad?e~ı 
Akın terzihanesinde Abdurrahim Varın1ı, 
Maraıı orta okulundan 249 Talit Bulum, 
Adapazarı orta okulundan 391 M~şerref 
Erten, İsparta Karaağaç mahallesı Z3 n~
marada Hüseyin Başkaya, Ankara İltekin 
okulundan 179 Hikmet Özüpek, Malatya 

Hayrünnisa Olcay, Erzurum :;vı~reşal Fev
zi Çakmak hastahanesi baştab1bı Asrm kız[ 
Suna Cangwren, Akara Dumlupınar okulun
dan 639 Nimet Körükçü, İstanbul Kumka
pı Şehauvarbey çıkmazı 2 numarada Kemal 
Dik,olcay, lsparta orta okulundan 159 Be
sim Günsel, İzmir Karataş orta o!rnl~dan 
77 Orhan Poyran, Ankara erkek lısesınden 
213 İhsan Mamak, Diyaı:bakır İemetpa,a o
kulundan 4.A da 2 Lemı Karabulut, Bursa 
z·raat okulundan 377 Recep Kanat, Ankara 
u~us okulundan 873 Negihban Baki, İstan
bul Beyoğlu 52 inci ilk okuldan 105 Bali Ak
tuğ Ankara Hamamönil Gıcıırtürk sokağın
da 'Emel İleri, Ankara İstiklal okulundan 
46 Necib İleri, Ankara Etli kokulundan 2'83 
Müzeyen Seydim, Gaye H. Aydın Toursko 
parvo natchalno outchilichte Namık Kemal 
otdelenie 3 Ferdinand - Bulgarie, Adapaza
rı orta okulundan 201 Mehmed Cakır, İzmir 
• Selçuk bay Necati oi{lu Rıfkı Güçsan, İs
tanbul Cengelköy Kuleli ukert lisesinden 
9-5 de 895 Ahmed Bayrakdar. İstanbul Be
şiktaıı Yrldr7! okulalar Güneşinden 316 Ce
mal Celikkol, Ankara Sulunan sokak 16 nu
marada İsmet Öngül , Ankara ticaret lise
<1inden 9• Nevin Kısınbay, Van orta okulun
dan 31 9Nerati Kavacelebi. Silvan ilk oku
lundan 186 Enver Tanırliner. Yalvac Gazi
oaııa okulundan 27~ Avhan 'T'Her, Konya er
kek lisesinden 697 Mehmed Karay. 

Bu hodise yalnız Japonyaya :::::--:.·.-.. -· - .. 
değil, emperyalistlere de bir __ ··~--·:::·::_: .. _,,, .... _. --· 

lisesinden 1. A. da Sabahattin Alpan, . 
Zonıuldak Gazi ilk okulundan .~70 Ruhi 

Özen, Tekirdağ orta okulundan 117 İhsan 
Uılu İzmir • Karataş orta okulundan 1369 
1. HÜsnü Vukuvvet, Ankara Atıf bey ma
hallesi 219 numarada Fehmi Gükırmak, İz
mir • Seydi köy ilk okulu 4 ünciı sınıfta E
min Tatar, Bulanık ilk okulu son smıhndan 
Erdoğan Ural, Ankara birinci orta okulun
dan 1138 lamet Niş, Ankara Istiktal oku· 
lundan 272 Turan Karakurs1k, Diyarbakır 
lsmet İnön~i okulundan 98 Lütfi Şe."ler, Ma
latya lisesinden 449 Turan Erkal, Ankara 
Hacet tepesinde Naci Gücer, Ankara İlte
kin okulundan 170 Ayhan Yüıüü, Ankara 
Sıhat vekaleti ayniyat şube:;inde Nail can 
kızı Güzin Can, İzmir • Karataı; ve civarı 
v;azete müvezzii Hasan Çokg!'zer, Ankara 
lltekin okulundan 714 Neriman ~oğ~yel, 
Ankara erkek lisesinden 565 Tahır Yucel, 
Ankara Dumlupınar okulıındıı,n 2. C. de 
Remzi Serin, Ankara Dumlupınar okulun 
dan 572 Nazlı Öner, Silifke orta okulundan 
43 Şadan Gürpınar, Ankara sanat okulundan 
129 Fikret Olgun, Muğla orta o~ulundaıı 
338 Hasan Özdağh, Bala ilk okulundan 431 
Cahid Tuncer, Eskişehir Hoşnud.iye mahal
lesi Talaa sokak 10 da Özcan Tınmaz~ar, 
Ankara ikinci orta okulundan 319 Maıde 
Çelimli, lzmir - Karataa orta okulundan ~7 
Mahmud Taruş, İstanbul Unkaparu Salıh 
pa,a fırın sokak 30 numarada Mahmu4fö;5 
deniz Ankara Dumlupınar okulundan 
Nevz~d Koca, Ankara İltekin o~lundan 975 
Kadriye Uluçenik, Ankara İst~klil okulun
dan 25 Çetin Esin, Ankara Etlık okulundan 
113 Ayten Yurdc;u, Muğla orta okulundan 
.:ı.sv cı~'Ö": 'R:>.,kn Cuhuk ilk okulundan 40 .wmer lker, Mei'sıtı aarn v\timue ıu~a.-
him Ekebaı, İzmir - arataı orta okulun
dan S Mu6a Engin, Ankara Etlik okulundan 
332 Sezai Taşpınar, Adana birinci orta o
kulundan 48 Veysel Günıör, Ankara Cebe
ci Yalçın sokak geçidde 9 numarada Önder 
Gürman, Adapazarı orta okulundan 137 Ne
jad Kürüm, Adapazarı orta okulundan 7 Ha: 
aan Özçelik, İstanbul Lileli ordu ca.dde~ı 
2S9 da Nezihe Sağlam, Ankara y enış:ır 
lsmetpa~a caddesi 94 de Sevim Akman, a
latya liıesinden 509 Necati Tatar, . Konya 
Erkek lisesi orta kısmından 3 İamaıl H~k
kı Ergun, Eskiı,ıchi orta okulundan ~53 ~u~
kln Yurdakul Tokad - Pazar nahiyesın e 
Muhiddin So~uncu, Malatya lisesinden 77 
Talat Yıldırım, Adapazarı orta okulundan 
202 Cahid Tunalı, İzmir - Seydiköy ilk ~k~
lundan 121 Htice Canbaz, Ankara Gazı lı· 
seıinden 543 Celil Girıin, Buna - Yenişe
hir 1smetpata ilk okulundan 203 Lerzan 
Y eşilgön, Ankara İstiklU okulundan 61 E
mel Pekinten, Ankara İltekin okulundan 704 
Rauf Menıüç, Ankara ikinci orta okulun
dan 650 Lütfiye Uçkun, Ankara ticaret li
sesinden 163 Şeref Seydim, Mersin orta o
kulundan 231 Nail Er, Zonguldak Namık
Kemal okulundan 316 Suad Günay, Ankara 
İsmetpa,a kız enstitüsünden 5 Azize Dorul, 
Ankara erkek lisesinden 165 Muzaffer Al
tuğ Ankara erkek lisesinden 973 Fikret Niş, 
A~kara İsmet İnönü okulundan 276 Hida

yet Öngün, Zonguldak orta okulundan 841 
M Hilmi Koç, Ankara Gazi lisesinden 757 
Ahmed Kwksal, Ankara Dumlupınar oku
lundan U4 Hamiyet Tanınan, Çanakkale or
ta okulundan 1065 Bedia Ertiğrak, Adapaza-

t okulundan 419 Mehmed Soylu, İstan-
n or a ü ·ık kul bul Kumkapı Kadırıa 3 iinc ı o undan 

Ev Kadınına 
Reçeteler 

Çilek reçeli 

Malze.me : 
1 kilo çilek 2 kilo !eker, 1 litre su 

11 / 2 limon 

Yapılması : 

Çilekler ayıklanır, yıkanır, temiz
lenir, ıekerle su beraber kaynar. 
Şurup kaşıkla biraz alınır soğuk au
ya damlatılır, yumU§akça donarsa 
koyulapnııtır. Çilekler içerisine atı
lır. Çilek su bırakır. Hafif ateıte su
yunu çekinceye kadar piıirilir. Ko
yulaıınca 1 1/ 2 limon suyu ilave e
dilir, bir taıım kaynadıktan .onra a· 
te~ten indirilir. Soğuduktan aonra 
kavanozlara doldurulur. 

Kaysi reçeli 

Ç in - japon harbının başlama
smdanberi uzak şarkta milli 

bir ruhun uyanması bakımından bir 
hareket görülmektedir. 

Tarih yazanlar, rus - japon har
bının enternasyonal münasebetlerde 
bir dönüm noktası teşkil ettiğini 

kaydetmişlerdi. Bunda beyaz olma
yan bir millet, beyaz bir milleti mağ
lub etmiş, bu scbeble beyaz renkli 
olmayan milletler arasır~da bir kal
kınma ve güvenme olmuştu. Asırl::ır
danberi beyaz renkli olmayan mil
letlerin beyazlara karşı duydukları 
madun'luk hissi, ondan sonra yerini 
üstünlük duygusuna bırakmış ve ge
ne o zamandanberi dünyanın büyük 
imparatorlukları emniyetlerini kay
betmişlerdir. 

Gene tarih yazanlar, çinlilerle ja
ponlar arasındaki barbı da bir dö
nüm noktası olarak kaydedecekler
dir. Bu harbtıe çinlilerde milii ruh 
uyanmış ve japon ordularını mağ
lub edilmez kuvvetler olduğu efsa
nesi de ortadan kalkmıştır. 

Bu harbte çinliler bütün teçhizatı 
mükemmel ve modern olan japon or
dusuna karşı müdafaaya, mukaveme
te giriş.mişler ve bunda muvaffaki
yet de göstermişlerıdir. Böylece çin
liler de, artık madunluk duygusunu 
bırakmış bulunuyorlar. Çinlilerde, 
artık, japon korkusu kalmamıştır ve 
japon - Çin münasebetleri bundan 
böyle, bundan evelki halini asla al
mayacaktır. Bu yüzden bu münase
betlerin istikbalde alacağı durum, 
bundan önce tasavvur edilemiyecek 
bir hale girecektir. 

S arı nehir boyunda yapılmakta 
olan harıbın alacağı netice, 

ri çıkarılır. Her parça ince diliınlere 
ayrılır. Ayvalar tencereye konur, ü
zeri 1 O santimi geçinceye ka.dar au 

M iz me: konur. 10 dakika kaynatılır. Ayva-
a e 

3 
k•t k • ..a 1• lar delikli kepçe ile çıkarıla. Suyu-

~ lcj\o kavııı, ı o f'l•n& ıze ~- , '\"' el'\' V k w 

ker 1 1/2 litre ev. 1 1/2 liaıon auyu ..1.uı. !t acr ı a.ve • 1 ır ..• e a~ga 
' ILatlayınca ayvalar ılave edılır. 45 

Yapılman: dakika pitirilir. Piıerken köpükleri 
Çok olmamı§ kayısılar; alınır çe- almır. Çok seyrek kanıtırılır, ayva

kirdekleri çıkarılır; yıkanır. Şeker larm parçalanıp manneli.t olmama.
su ile bera:ber karııtırmadan kayna- ama dikkat edilir. Eğer renkli olma
tılır, yalnız köpükleri almır. Koyu- aı istenirse çekirdekler bir tülbende 
latmca katıkla bir parça almır su- bağlanarak ayva ilk defa kaynar-

ken beraber kaynatılır, sonra çıkaya damlatılır, yumllf&kca donuyor-
sa kayısılar atılır. latenilen koyuluk 
elde edilinceye kadar orta hararet
te piıirilir. Koyulup k&§tkla biraz, 
tabağa damlatılır. Böylece koyuldu
ğuna baıkıhr. Koyuluk .t~~ ol~
ca limon suyu ilave edıhr, bır dakı
ka kaynadıktan sonra in~ilir. So
ğuması için bırakılır aoguduktan 
sonra kavanoza botaltılır. 

Ayva reçeli 
Mabeme: 

5 kilo ayva, 7 kilo kristalize 
ker, 2 limon 4 litre au 

Yapılması: 

Ayvalar yıkanır, soyulur 4 parça
ya ayrılır, içerisi oyulur çekirdekle-

rıhr. 

Mandalina reçeli 
Mabeme: 

25 mandalina 
2 1/2 bardak au. 

1 1/2 kilo teker, 

Yapılmcuı: 
Mandalinalar yıkanır, kabuklan 

soyulur. Mandalinaların dilimlerin
den çekirdekler birer firkete ile 
parçalanmadan çıkarılır. Aynı za
manda beyaz kımu ayıklanır. Ka
bukları S dakika kaynatılır. Sulan 
süzülür ve bagdem makinesinden 
çekilir. Şeker au ile beraber ka~a
tılır. Çekilmi' kaıbuk ve. man~8:l~~a 
dilimleri atılır. 50 dakika pıtmbr 
soğuduktan sonra kavanoza bo§al-
tılır. 

HAKİM ROBİNSONUN 
KATLİ 

etmez misiniz? Dominik kapımın ö
nünde bana yukarıdan bakmış umu
rumda değil, fakat şiddete müracaat e-
derseniz, pişman olursunuz. 

Kadehimi aldım ve yudum yudum 
içtim. Kurfiyu, düşünceli, ayaklarına 
bakıyordu. 

- Ben bu işte on para zarar görecek 
değilim. zarar edersem şirketim tat

min edecektir. 

- Başınıza iş açacakısınız, durup 

dururken! 
- Yok canım, sandığınız kadar de-

ğil. Blöfünüze papuç bırakm~yoru:. 
Yoksa beni Conas Hatfild mı san ı
nız? Bana da bir etiket yapıştırmaya 
kalkışmız, görüşürüz. . . d 

Viskisini yudum yudum ıçıyor u . . 
. . . . h dam bı'rdir dedı. - Bızım ıçın e. a • . . 

- Öyleyse daha iyi görmek ıç~n 
gözlük takınız. Arkamda ınernleke~ın 
en kudretli gazetesi olduğunu. fa.-r .e
derdiniz. Asıl ba!<:~nız~ i~ aça~ sı~sı~~~ 
Şimdiye kadar daıma ıyı geçındık . 

· ermesı kol kaçakçılarının size vergt ~ 
umurumda değil. Bütiln Amerıka ~e
hirlerinde ayni hal var. Bu işi Kurfi
yu veya bir başkası yapmış, hep °:1üsa
vi. Biz daha bilyük şikarlar peşınde-
yiz. 

- Yani beni istihkar ediyorsunuz, 
lSyle mi? ~ . 

- Emri ahire değin. Fa.kat eg_e~ ~s
tenaeniz başka türlü de görüşebılırız. 
Bizi rahat bırakın. 

Yazan: R. ff. Goldman 
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- Bir de blöf yapan ben olduğumu 

söylüyorsunuz 1 
- Gazetede hazırlanmış bütiln bir 

seri makale var. Hemen yarından iti
baren kaçakçılık yuvası gazinolarınız 
ve meyhaneleriniz aleyhine müthiş bir 
mücadele açabilirim. 

- Biz daha kötUsUnü görmü~ geçir
miş adamlarız. 

- Evet, bir iki haf ta devam eden u
fak tefek tacizler görmüşsünüzdür. 
Fakat bu ufak tacizlerin de size ne ka
dar pahalıya mal olduğunu, ne kadar 
zarara soktuğunu pek ala bilirsiniz. 
Kadınlar birliğinin size karşı açtığı 
mücadeleyi unuttunuz mu? 

- Hala mı bu hi.klye. 
- Tabii ki hala; fakat bu kadınlar 

birliği bir serab peşinden koşuncaya 

kadar meyhane ve kumarhanelerinizin 
dörtte üçünü kapamak zorunda kaldı
nız. Bu size az pahalıya mal olmadı. E
ğer sizinle mücadeleye karar verirsem, 
sonuna kadar sebat edeceğim. Ve si:d 
mahvedeceğim. İyi geçinmemizi tereih 

- Bana martaval anlatmaya kalkış
masanıza, 9u anda siz Vilks hesabına 
çalışıyorsunuz. 

Bana keskin bir bakış fırlattı. 
- Ne demek istiyorsunuz Diye sor~ 

du. 
- Ne demek istediğimi pek iyi_bi~

miyorum. Sizin de benden fazla bıldı
ğiniz yok. Hatfild beni bu maceraya 
sürükledi: Robinson'lardan intikam 
almak istiyordu. Ona çok enteresan 
bir makalenin malzemesi için peşinen 
bin dolar verdim; lüzumlu maH1matı 
bana getirdiği zaman daha dört bin do• 
lar vermeyi taahhüd etmiştim. Fakat 
bir şey getirmedi. Sebebini de pek ali 
biliyorsunuz. Fakat meselenin hakim 
Robinson'la doktor Vilke'e taalluku 
olduğunu öğrendim. Bu itiıbarla tir
ketinizden bahe.ederek blöf yaptığı
nızdan eminim. Bu ig tirketinizi ali· 
kadar etmez. 

Cevab venm-den uzun boylu yüzü
me baktı. Endi§e-li görünüyordu: 

- Sizi tara.ssud edeceğiz, dedi. E
ğer hareket tarzınız bizi memnun et
mezse, sizden kurtulmanın yolunu bi-

darbe 
olacak 

Çin· Japon harbi 
tarihte bir dönüm 
noktası olacaktır 

•--- YAZAN : ---1 

Natanyel Paffer 

bun.da çinlilerin, yahud japonlarm 
muvaffak olması o kadar ehemiyetli 
değildir. 

Bu muhaerbede şehirler zabtedil
miş, binalar yıkılmış, japon askerle
ri ilerlemiş; fakat bütün bunlara 
rağmen Çin askerleri gene mukave
met ve müdafaasına devam etmekte 
bulunmuştur. 

Çinlier, ancak, japonlarm bütün 
teçhizatı ile kuvvetli bir ordu gön
dermeleri ve bunları bütün kuvveti
ni sarfetmeleri sayesinde yerlerin
den oynatılabilmi,lerdir. 

Bu itibar ile teknik zafer japon
larda olsa bile manevi zafer çinliler

de kalmıştır. 
Nankin düştükten sonra Çin hil

kümeti, Japonyanın alman tavassu
tu ile teklif ettiği sulh şartlarmı ka
bul etmemi,tir. Bu şartlar, muzaffer 
bir memlekıetin, dikte etmek istedi
ği ptrlardı; Çin i-e kendiainin mağ
lub olduğunu kabul et.memiıtir. 

Bunun üzerine japonlar, Nankin
in şimaline doğru harekete geçtiler 
ve Çin hükümeti adam akıllı eyi
linceye kadar harbe devam kararmı 
verdiler. İlk önocleri muvaffakiyct
le iTerlediler. Fakat sonraları i' öy
le olmadı. Bundan dört hafta önce 
japon gazetelerinin Çinde çetin 
harblerin bitmek üzere olduğuna da
ir okuyucularını temin etme~ lü
zum görmeleri de bunu göeterir. 

B u yilrilyilı ve ilerleyi9 hare
keti SufOV dıvarları önünde 

duraklamak mecburiyetinde kaldı. 

Burada japonJar, iptidai Çin müda
filerinin mukaıvemeti karşıaında Uç 
ay kadar bocaladılar. Topları ve tay
ylln!leri bu kadar ölüm saçtığı hal
de çinliler müdafaada ayak diredi
ler. Her ne kadar japonlar, kendi 
milletlerine negrettikleri tebliğlerde 
muvaffakiyet ve zaferden bahsedi

lirse de bir mil bile ilerleyemedi
ler. 

Çinliler makineli silahlar karşı
sında kırılıyorlar, fakat düşmanla
riyle merdce döğüşüyor ve yerleri
ni bırakmıyorlardı. 

Bundan sonra beklenmeyen bir 
hadise oldu. Bu sefer çinliler, japon· 
lara karşı taarruza geçtiler. İlk önce 

liriz. 
Ayağa kalkmıştım. 
- Bu akşam nıünakaşa etmek niye

tinde değilim, dedim. Pazartesi saba
hına kadar işle uğraşmam. Cumartesi 
akşamı dansetmek ve eğlenmek zama
nıdır. 

Kapıya kadar arkamdan gelerek: 
- İyi düfünün, dedi. Merd bir a

damsınız; size fenalığımız dokunursa 
emin olun ki canım ıukılac.ak. 

Milli'nin yanına gittim. Kurfiyu 
deı:-hal harekete geçeceğimi asla ha
tırından geçiremezdi. Belki ertesi sa
baha kadar beni takib ettirıniyecekti 
bile. 

Gece saat birde, Milli'yi evine bı
ra~tun. İçerJe bir çeyrek kaldıktan 
sonra asansörle bodrum kata kadar in
dim ve bir garaja açılan servi• kapı
sından dışarı çıktım. Yüz adım ileri
de bir tani çağırdım. 

Mitçel ahbabının otomobili içinde 
beni Cekaon caddesine amud dar bir 
sokakta bekliyordu. 

- Her •ey yolunda, dedim. takib e
demediler. Her tey hazır mı? 

- Evet, bir banka ıoymaya kifi a
let getirdim. 

Mitçel otomobili ıliratle sUrilyordu. 
Beyaz smokinim U.zerine gri pardeıüınü 
geçirdim; 'imalden gök gürültüsU ge
liyordu, gimtekler içinde ufuk titriyor 
gibi idi. 

Mitçel: 
- Tam i§imizc yarayacak. bir gece 

dedi. 

japonların muvasala yollarmı çete 
hücumlariyle tehdid eden bu hare
ket, aonradan daha umumile§ti ve 
şiddetini arttırdı. Bu vaziyet kar§ı
amda japon ordusunun kendi tari
hinde en çetin müfkilatla kal'fılaftr
ğını söylemek fazla olmaz. 

On altın<:ı aaıroa HideyO§i'nin 
Korea•yı za.btetmeğe muvaffak ola
mayııı bir menfi mağlubiyetti. 

T eknik bakımından japonlar, 
kendi zarar" ve kayıhlarını te

lafi edip Çine iyi talim görmu,. teç
hizatı tamam asker gönderebilirler. 
Çinin büyük bir kısmını da ellerine 
geçirebilirler. Fakat Çine mağlub 
olduğu his ve ruhunu veremezler. 
• Hülba, Japonyanm bütün kazanç
ları, çetin savaşlar ve sonsuz feda
karlıklar sayesinde ele girecektir 
ki buna da uzun milddet göğüs ger
m~k kolay bir §.ey olma.sa gerektir. 

Japonlar, manevt kuvvetlerle, 
prestiji ile daha fazla kazana.bilir
lerdi. Fakat bu hususta da tarihin 
son safhaları deği~miştir. Yirminci 
asırda ve hele büyük harıbten sonra 
Çin, Japonyanın manevi nüfuzu al
tında idi. Çinliler, japonlara boyun 
eğiyorlardı. 

Arada bir yapılan boykotajlar, si
yasi teşebbüsler hep enternasyonal 
rekabeti kamçılayıp büyük devlet
lerden birisini Japonyanın karşısına . 
çıkarmak maksadiyle yapılıyordu. 

Çinliler, japonları kendilerinden 
daha az medeni telakki etmi,lerdir; 
fakat ne yapalım ki japonlar daha 
modern, daha mücehhez bulunuyor
lardı. Bu sebeble japonlar karpsmda 
çinliler daima pasif kalmak mecbu
riyetinde idi. Çünkü Çinin kuvveti 
modernlik bakımından Japonya ile 
boy ölçU§ecek bir derecede değildi. 

8 ütün bu hakikatlere itimad 
eden japonlar, kendilerinin 

Çin işini büyük kuvvetlerle ve uzun 
zaman uğra§Uak hal edeceklerini 
heaa.ba katmamıılardır. Onlar, ken-~ 
di aaldırganhldannın Çinde, yara
tacağı kalkınmayı dütünmemişler

dir. Milli varlığın mahvolmuı kor
kusu, bütün çinlileri birle,mefe sü
rüldemiş bulunuyor. 

Bu lüzumu takdir eden Çin, var 
kuvvetiyle ıilihlanmağa da girişmiş 
bulunuyor. Çin orduıu artık bir o

pera ·komik orouau değildir. Bu or
duJ müdafaa için asru~,tirilmiş bir 

kuvvet haline gelmekte ve cıki u
ıulde harblerden uzaklaftll3.ktadn. 

Çinde modern teçhizat da. gün geç
tikçe artıyor. 

Sözün kısası: Çin kendini bulmuş
tur. Bu kendini buluıun tesir ve ne
ticelerini yalnız Japonya görecek 
değildir. Bu vaziyet. bütün garb 

emperyalizmi için de büyük bir dar
be olacaktır. 

. Bu hadise o kadar ehcmiyetlidir 
kı son zamanların siyasi tarihinde 
bu kada~ mühim ~lan bir başıcasma 
rast gelınemez, dıyebiliriz. 

Biraz aonra zoraki bir kahkaha at-
tını. 'Görünmeye çalıştıg· ım kada .. _ 

'h d •. 1 r mus 
ten egı -iim. Farkında olmadan 
yumr~k~~r~m 51.iı:ılmıttı. Eğer Kurfi
y.u, ~ıllı nın evınl! kadar beni takib et
tırdıyee, soluk yüzlü delikanlı, her 
halde fU anda kapının ön.. d t _ bT . .. un e o omo 

ı ımı gozetleınrkJe meHul olmalıydı. 
Şu halde tehlike yoktu.· 

Greyston yolu üzerinde Mitçel o
tomobili yavaşlattı, fenerl~ri aöndür
dil, ve tc>sadan l..r kaç adun mesafede 
biçilmiı bir tarlada arabayı dur.dur
duk. Alet torbasını aldım ve timarha
n.e bahçesine göti;ren yola girdik. Her 
şımşek çakışında sağımızda yeni ti
ınarhane binasının muazzam ailiietini 
görüyorduk. 

Eski bahçenin bir kısmını geçtikten 
sonra yol bir meydanlığa çıkıyordu. 
Burada bir ıüri1 eski §eyler yığılmış· 
tı. İhtiyatla ılerliyorduk. 

Mitçel: 
- Elektrik 1-mbanızı yakabilirai

niz, dedim. Burada bizi timarhane<ien 
göremezler. 
Torbayı yere brraktmı, içinden tör

püler çıkarı:!ım. Mitçel de limbaaırıt 
yakarak dıvara yaklaftı. Fakat ayni 
18.hzada bir küfU savurdu. Yakla,ınca 
ben de ,aşmp kaldım. Dıvarı yıkm·ş
lardı. Tamamen dc.ğil.c bile, dıvarda 
büyük bir rahne açılmııtı. Aletleri ye
re braktım. Ve eeo fenerini Mitçet•in 
elinden atarak harabeye doğru yürü
düm. BinMın hir kenarına §Öyle bir 
levha asılmt.Jtı. 

Ademoğullarının yeryiizüw:le yaşa
mak üzere halkedi.lınit olduklarına 
bugün kim inanır? Artık denizlerin altı 
gibi gökler de kendi cevelan sahalan
mızdır. 

Bir gün gelip tayyarenin otomobil 
kadar taammüm edeceğini gözlerimiz
le rönnüıçeaine biliyoruz. Fakat arz 
cazibeıi de bir hakikattir: Havada ka
zaya uğnyanlar paraşüte ne dereceye 
kadar güvenebilirler? Bunun içindir ki 
tayyareciliği ha.la en tehlikeli sanatlar
dan biri ve tayyareciyi bir kahraman te
lakki ediyoruz. Ancak, bir hakikat da· 
ha vardır: Bütün cihan gibi biz de ha· 
va tehlikeıi içindeyiz. Havalarımızı 
koruyacak kahramanlar ne kadu çok 
oluraa kendümzi. o kadar emniyette sa
yabiliriz. Böyle olduğu için de bir kay· 
ğmuz yoktur. Düşündüğümüz onların 
ürküp çekinmeden Üzerlerine almıt ol· 
dukları güzel vazifeyi kazasızca ikmal 
ederek aranuza. harikulade maceraları· 
nı nakleden yqldar olarak kan§IDalan· 
drr. 

Fakat, lkar'dan küçük Eribe'ye, 
acılan kalblerimizde bugün de canlı o
lan ıon tehidlerimize kadar pervasızca 
havalara yükselen gençlerden bir çoğu, 
kanadlan kırılan kutlar nuıl bir in i
çindeı gözlerini açıp kapayıncaya ka· 
dar, belki ne olduklarım anlayamadan, 
ölüm korkusunu bile tatmadan düter • 
)erse, onlar gibi, onların hayata klll'lı o
lan kayıdıızhğiy le düımü!lerdir. Yol· 
culan oldukları mukaddea yolun tehli
kelerini hiçe saydddan, vazüelerini ya· 
parken hepimizi kendilerine hayran et
tikleri, ve umulmadık bir anda acılan. 
Dl yüreklerimize armağan edip gittikle
ri, hakiki birer kahraman olduktan için 
onlan unutamayız. Her sene toplanıp 
haklarında dÜ§Ündüklerimizi ve duy· 
duklanmızı biribirimize anlattığımız 
gibi hava tehidlerimizi bugün de ana
cağız. Muhabbet ve minnetimizi kendi
lerine anlatacağız. Vazifenin kudsiye
tini takdir eden, vazife yolunda düşen• 
leri unubnıyan bir millet olduğumuzu 
kendi kendimize ve onlara teyid edece. 
ğU. 

Dinleyiniz: Kanad seslerini işiti. 
yorıunuz, değil mi? 

Tabii. .. Onlar ruhlamnızda yqıyor. 
Kahraman hiç ölür mü, hiç? -

N. Baydar 

lzmirde ressamfar 
şerefine çay ziyafeti 
İzmir, 14 (A.A.) - Halkevinde açı

lan resim sergisine iştirak eden sa
natkarlar şerefine dün C. H. Partisi 
tarafından Ankarapala• salonunda bir 
çay ziyafeti verilmiştir. Bu münase

betle yapılan bir mukayesede sergi· 
ye geçen yıl yalnız yedi ressam işti

d.k ettiği halde bu yıl 11 ressam ile 
birçok amatörler iştirak etmiştir. Bu 
yıl te§hir edilen tablolar 150 ye ya
kındır. Sergi ziyaretçileri de geçen 
yıllardan çok fazladır. 

Jinokoloji konferan8ma 
gidecek profesörlerimiz 

Bu ay içinde Amsterdamda toplana 
cak enternasyonal jimokoloji ve obı
tetrik kongresine İstanbul üniversite
si adına tıb fakültesi kadın hastalık
ları mütehassısı Prof. Lipman ve pro
fesör Tevfik Remzi iştirak edecektir. 

'l'EH LlKE 
Bi11a yılulm3ktadır 

Sağda ve solda taf yığınları göze 
çarpıyordu. 

Her türlü molozla dolmuş olan bod
rum kata indik. Ön tarafda henüz dô
kunulmamıtı bir oda vardı, fakat oda 
boştu. 

- Mitçel, onlar bizden evel davran-
mışlar, dedim. 

Elini omuzuma koydu: 
- Çok yazık, Cerri, dedi. 
Drvarları örten renkli kağıdları gös

tererek: 
_ Her halde kadın burada olmalıy

dı. 111te, sesi iki adamın höcreleime 
kadar çıkaran ocak 1 Fakat ne yapalım 
ki, geç kaldık. 

Dı§arı çıktık. Artık ceb lambasını 
kullanmakta bir mahzur görmüyor
dum. Yıkıcıların aletleriyle dolu bü
yük bir sandık meydanda duruyordu. 

- Vilks'in yanından saat beş buçu
ğa doğru çıkmıştım. Yedi saat onlara, 
her feyi yoluna koymak için kafi gelı 
di. 

- Görülüyor ki düşmanlarımız uyu
mıyor. Onlan kolay kolay mağlub e
demiyeceğiz gibi geliyor bana. 

- Belli olmaz. Henüz ümidimi kay
betmedim. Bu kadını bulacağım. 

- Eğer öldürmcdilerae. 
- Hayır. Öldürmek isteselerdi, on 

altı ıenedenberi bunu çoktan yapmıs 
olurlardı. Fakat kadını bulamasak da 

(Sonu var) 
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Türkiyenin turfandacı şehri olan 
Adana bir iş ve kazanç yeridir 
Seyhanın iki kenarındaki feyizli topraklar 

çeşr.ıiyi temin ediyor yurd sofrasındaki 
Adana, (Husu

si) - Çukurova
nın bir çok husu
siyetleri arasında 
turfandacılık da 
büyük bir yer tu
tar .. Kışın son za. 
manlarına kadar 
yurdun meyva 
ihtiyacını porta
kal ve mandalini 
ile tatmin etlen 
Çukurova, kış ye
meklerinin tnah
dud çeşidinden 

bııkan yurda ilk 
turfandaları da 
gönderir. Adana
nın cenubunda ve 
Seyhanın iki ke
n::ı.rındaki feyiz
... topraklar yur
dun bir kısmı da
ha kar altında 
iken çeşidli yaz 
sebzelerini yetiş

tirir .. 
Ziraatteki bu 

ileriliğine rağ
men Adana aynı Adana parkından bir görünüş 

Feci bir kaza 

Bir baba 
Tüfeği ile oynarken 

Oğlunu 
öldürdü 

Menemen, (Hususi) - Gökte
pe köyünde çok feci bir kaza ol
muş, bir baba dikkatsizliği yü
zünden oğlunu öldürmüştür: 

lbrahim Gençkan adında bir adam 
çifte tüfeğini alarak ava gitmiş, av
lanmış, evine dönmüştür. Gençkan o
dada tüfeğini iki bacağının arasına 
sıkıştırarak silmeğe başlamıştır. Bu 
esnada bir dikkatsizlik yüzünden tü
feğin iki horuzu birden fişekler üze
rine inmiş, tüfek müthiş bir gürültü 
ile patlamıştır. Gençkanın 16 yaşında
ki oğlu Ahmed Gençkan aynı odada 
yatakta uyuyormuş. Çıkan saçmalar 
zavallı çocuğun göbeğine ve kalbine 
isabet etmi§tir. Çocuk derhal ölmüş
tür. Müddeiumumilik hadiseyi tahkik 
etmektedir. 

Balrkesirdc sergi 
Balıkesir, (Hususi) - Halkevi, biç

ki dikiş, çiçekçilik kurslarının sergi
sr açılmıştır. Sergi muvaffak eserler
le doludur. 

Trabzon mektupları 

Çıplak bir tepeye 11 bin 
çam ve akasya dikildi 

Şehre İçme suyu geliyor, köprü 
ve mektep yapı)ıyor 

Trabzondan bir görünüş 

Trabzon, (Hususi) - Şehrimizin en yüksek ve her tarafa en 
hakim tepesi olan Boztepenin ağaçlandırılması işine hararetle 
devam edilmektedir. Tepeye simdiye kadar 11 bin çam ve akasya 
fidanı dikilmiştir. Boztepe daha şimdiden bir yeşil tepe halinde 

zamanda mühim bir iş ve kazanç diya- , 
rıdır. Bugün Adanada küçük atölye
ler hesaba katılmadan çeşidli fabri
kalar ve sanat evleri vardır. Bunları 

şöyle tasnif edebiliriz: 

rOOOlllOIOUOOOIUOllUOU ...... _......._ ...................................................................... : .............................................. ı 

1YURDDAN RESiMLER! 
şehrin her taraf mdan görülmek
tedir .. 

Belediye laboratuvarı 

3 büyük un fabrikası, 19 pamuk, 2 
dokuma, 1 katlt iplik, 2 makarna, 4 
tahin ve susam yağı, 2 sabun ve ne: 
bati yağlar, 1 debağat, 4 buz, 8 gazoz 
fabrikası. Bunların her birisi hazan 
iki üç nevi istihsal yapacak şekilde 
kurulmuştur. 

Adananın endüstri bakımından bu 
derece gelişmesinde : 

1 - Çok feyizli bir pamuk ve hu
bubat sahasının ortasında oluşu; 

2 - Ekonomik hintedandmm geniş 
bulunuşu; 

3 - Demiryoliyle denize, orta Ana
doluya ve şark Anadolusuna bağlı o
luşu. 

Gibi hususiyetleri bilha-ssa sebeb 
gösterebiliriz. 
Adananın bu kadar geniş ölçüde zi

ratci ve endüstrici oluşu, kazanç ara
~ başka vilayetler halkının Adana
ya akınına sebeb olmuştur. Bu yüzden 
şehrimizde yerleşip oturan ailelerin 
adedi pek coktur. 

Garip bir vergi 
kaçakçıhğı 

... 

Balıkesir, (Hususi) - Smdır
gıda Akçakısrak köyünde çok 
garib bir vergi kaçakçılığı mey
dana çıkarılmıştır. 

Gölcük karakol kumandanı, Akça
kısrak köyüne giderek burada hayvan 
sayımını kontrol etmiştir. Sıra köy
den Mustafa Kara adındaki adamın 
koyunlarının sayılmasına gelmiştir. 

Memurlar burada da işlerini bitirmiş
ler, gidecekleri sırada, evin damında 
kuzu melemeleri duymuşlardır. Bu 
sese kulak kabartmışlar, melemeler 
hazin hazin devam etmiştir, Memur
lar bunun üzerine şüphelenerek evin 
damına çıkmışlar, sağı solu aramış
lar fakat damda bir yığm yorgandan 
başka bir şey bulamamışlar .. Yorganı 
kaldırınca altında on kuzu ile karşı
laşmışlar ve hayrette kalmışlardır. 

Belediye tarafından bir kimya la
boratuvarı kurulmuştur. Laboratuva
rın henüz bir ayhk bir mazisi vardır. 
Buna ra,,men şimdiye kadar 280 tah-
lil yapılmıştır. Laboratuvar her nevi 
tahlilleri, yapacak derecede bol vası
tah ve mükemmeldir. 

Yeni bir köprü 

Trabzon • Akçaabad şosesi üzerin
de Sera deresinde modern bir köprü 
yapılmaktadır. Köprünün inşası beş 

on güne kadar biteceıktir. Aynı yol ü
zerinde Kireçhane deresinde de aynı 
şekilde yeniden bir köprü Y.apılmıır 
tır. 

Şehir suyu 
-ı--

yu üzerindeki çalışması bitmiş ve te
minat işi eksiltmeye konmu~tur. Sı.t 
tesisatı 518.403 lira keşif bedellidir. 

Yeni mektebler 

Şehrimizde Yeşilyurd oteli arkasın
da 68 bin lira sarfiyle 10 dersıaneli ve 
bütün tesisatı h,avi yeni bir ilk okn.ı•l 

yapılacaktır. Karadeniz admr taşıya
cak olan bu ilk okulun projeleri na
fıa vekaletince tetkik edilmiş ve 
Traıbzon valiliğine gönderilmiştir. İn
şaat;; yakında başlanacaktır. 

Bundan başka Ayasofya mahalle
sinde beş sınıflı ve Yenişehir adlx 
ikinci bir okul daha yapxlaoaktır. -
c. R. 

E • 1 E • 1 mınem... mınem ... 
Şarkısı yüzünden 

Ankara .. Zonguldak demiryolunun sayısız tünellerinden biri: Kapuz bir baba yaralal'.ldı 

Milôsta elektrik 
ucuzladı 

Milas, (Hususi) - Belediye elek
triğin kilovatını 30 kuruştan 26 kuru
şa indirmiştir. 

........................... ! 
Bergama orta f 
okulunun bir J 

temsili I 
Bergama 

( HU5USİ ) 
Bergama orta o
kulu, senel i k 
müsamere s i n i 
verdi. Bilhassa 
"Akm'' piyesi
nin temsili çok 
muvaffak oldu. 
Temsilde mual
limler ve talebe
ler rol alını~lar
dı. Dekor-ve kı
yafetler ç o k 
zengindi. Piyes 
lzmirde de ayrı
ca temsil edile
cektir. Müsame
rede aıyrıca bir 
koro muvaffak 
konserler ver
miştir. Resimler, 
piyesten bir sah
ne ile istemi Ha
nı göstermekte
&. 

İzmir' de Antep fıs tığı [ 
İzmir, (Hususi) - VilSyetimiz da

hilinde Antep fıstık ağacı üretilmesi
ne karar verilmi§tir. Ziraat müdürlü
ğü, Gaziantep fıstık istasyonundan 
mühim mikdarda aşı kalemi getirt· 
mek için teşebbüste bulunmuştur. Aşı 
kalemleri gelince köylüye da]ıtılacak 
ve bu fidanlar mayıs ve ağustos ayla· 
rmda dikilecektir. Antep fıstığı, ra
kibsiz ve karlı bir mahsuldür. Yapı
lan tetkiklerde Ege ikliminin bu fıs· 
tıklara elverişli olduğu anlaşılmıştır. 

Adanada .feci bir kaza 

Son süratle koşan iki at 
çarpıştı, jokey ve atlar öldü 

Adana, (Hususi) - Koşu sahasında müthiş bir kaza olmuş, bir 
süvari ölmüş biri de ağır surette yaralanmıştır. Hadise şöyle ol
muştur: 

ilkbahar at koşularına hazırlanmak üzere muhtelif jokeyler 
koşuya iştirak edecek hayvanlara talimler yaptırmakta idiler. 

---, Bu talimlerde meraklı bir halk 
· kütlesi de seyirci olarak bulun-

! makta idi. Hadise günü, iki jo
key bindikleri iki ata talimler 
yaptırıyorlar, koşturuyorlardı. 
Jokeyler binicilik kaidelerine ay
kırı olarak atları aksi iki istika
mette koşturuyorlardı. Hatta se

yircilerden bir kısmı buna itiraz 
bile etmişlerdi. 

Bir ara her iki binici de atlarını son 

sürıatle sünneğe başlamrşlardı. Bu es
nada iki aksi istikametten yıldırım 

süratiyle gelen iki at birdenbire çar-

İzmir, (Hususi) - Cumaovasmda 
Oğlananası köyünde bir kaç kişi top
lanıp eğlenmeğe başlamıştır. Eğlence 

esnasında gençler gramafona "Emi
nem, Eminem" plağını koymuşlar ve 
çalmağa başlamışlardır. Mecliste bu
lunanlardan Hasan Akçen, Emine a
dında bir km olduğu için, bu plağın 
çalınmasına, hele gençlerin de plakla 
beraber "Eminem, Eminem !" diye mı
rıldanmalarına çok kızmıştır. Niha
yet sabredememiş bu plağı kaldırma
larını söylemiştir. Bu yüzden müna
kaşa çıkmış, ağız kavgasını bıçakla
rın çekilmesi takib etmiştir. Zavallı 
baba, arkadaşları tarafından ağır su
rette yaralanmış ve hastahaneye kal
dırılmıştır. Suçlular yakalanmıştır. 

Çumra'da kuyu açılıyor 
Konya, (Hususi) - Çumraya iskan 

edilen göçmenlerin su ihtiyacını kar
şılamak üzere on tane kuyu açılacak
tır. 

Bayanlar Krzılay kolu 
Balye, (Hususi) - - Kaymakamın 

fahri reisliği altında hayırsever ba
yanlar "Balye Bayanları yardım ko
lu" adında bir teşekkül kurmuşlardır. 
Yardım kolu zelzele felaketzedelerine 
yardım olmak iizere bir kır gezintisi 
tertib edecektir. 

pışmışlardır. Bu çarpışma çok ani ve Konya hususi muhasebesi 
çok şiddetli olmuştur ... Kazada Hü- Konya, (Hususi) - Hususi muha-
seyin Biner adındaki Jokeyle, ~ki at sebesinin nisan ayı içindeki tahsilatı 

107.674 lirayı bulmu~tur. Bu rakam, 
derhal ölmüşlerdir. Diğer jokey ağır geçen senenin aynı ayma nazaran 

yaralıdır. 10.784 lira fazladır. 
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Türkiye serbest güreı blrincillklerl 
Ankara bölgesi müsabakaları dün 

şehir stadında başladı 

Diinkii prqladen bir görüniif 

Dün Ankara güretÇileri serbeat güreı bölge müsabakalanna 
baıladılar. A n k a r a gençliği milli bir sporumuzun tamimi 
için tertib edilen müsabakalara en candan ve yakın alakayı göa
termit bulunuyordu. 
Şehir stadyomunda saat 13.30 da bas

kül batında gördüğümüz, muhtelif ku
lüplere mensup yağız çehreli ,aslan ya 
pılı ~likanlıların çokluğu bugüne ka
dar tesadüf edilen mikdarın çok üs-
tünde idi. 

.,, •..................................... \. 

Ankaranın sporsever halkı da güreş
çilerin tehalüküne aynı şekilde İftirik 
ediyordu. Ne yazık ki ankarahların 
güreıleri seyredebilmelerini temin i- • 
çin stadyomda ve açık havada yapılan 
ıüretler yağmur yüzünden doya doya 
seyredilemedi. Bugün hava güzel ol
duğu takdirde güreş meraklılarmın 
dünü telifi edecekleri muhakkaktır. 

Bugünkü 
Spor hareketleri 

BÖLGE KUPASI 
B. takımları 

Muhafız Gücü - Harbiye l. Yurdu 
Saat ıs. Ankara Gücü sahası 
Gençler Birliği • Demir Spor 

Saat 1 7. Ankara Gücü sahası 
GÜREŞLER 

Bölge serbest güreı 
birincilikleri 

Maamafih güre1Ierin güzelliği ve 
canlılığı hava biraz kötü de olaa her
halde stadyoma binlerce kiti toplaya
caktır. 

Dün yapılabilen müuıbakaları sıra
aiyle yazıyorua: 

AOIR SİKLET: 
Gilretlere ağır sikletten başlandı. 

Bu kategoriye üç kişi girmişti. İlk gü
ret Ankara gücünden Rıza Çökmez 
ile Güneşten l Günı:ör arasında ol
du. Rua Ç&lanu 15 dakikalık miluba
ka sonunda iki bir ekaeriyetle sayı he
sabiyle galip geldi. 

87 KİLO 
Bundan sonra 87 kilo (yarı ağır sik

let) deki müsabakalar yapıldı. Bu ka
tegoriye sekiz güreşçi girdi. 

İlk müsabaka Mustafa Şener (M.G.) 
ile Alipn Şahin ('Gü.) arasında yapıl
dı. Şahin 6.30 dakikada tuşla galip gel
di. Şahin bu güzel ve canlı gürette 
hemterisini yendiği için mütee9sirdi. 

Bundan aonra, Osman Tepe (M.G.), 
Cemal Metin (A.G.) ile karşılaştı. 
Osman Tepe 7-28 dakikada tuşla ga
lip geldi. 

Salahaddin Kipe (A.G.), ile Tevfik 
Ak (M. G.) nin güreıleri de Salihat
tin Kipenin 1.31 dakikada tufla olan 
galibiyetle neticelendi. 

Bu sikletin en eon kartılqm&aı Har
biye İdman yurdundan Korkmaa ile 
Demirspordan Hüseyin Çetin arasın
da olacaktı. Merdivenden dilJerek par
mağı sakatlanan Korkmaz mindere çı
kamadığından Hüseyin Çetin hükmen 
galip ilin edildi. 

79 KİLODA: 
İlk müsabaka İamail Ylımaz (M.G.) 

ile Yusuf Yıldırım (H.1.Y.) arasında 
oldu. Hakim güreıen hrna~l Yılm~z 1.s 
dakika sonunda sayı hcaabıyle galıp ı-
lin edildi. 

Said İnbik (M.G.) ile Mehmcd Ali 
Gül (Gü.) arasındaki müeabaka çok 
enteresan oldu. İlk altı dakikayı ~stün 
bitiren Said İnbik ikinci devrenın 42 

inci saniyesinde tuşla yenildi. 
Gene bu kiloda Mahmud Aktat (D. 

S.) ile Demir (A. G.) kartıla~ılar. 
Mahmud Akta§ S.07 dakikada tutla ga
lip geldi. 

Hüseyin Vergel (M.G.) ile M~har
rem Gökboğa (D. S.) arasındakı 3·~3 
dakikalrk güreti Muharrem ·Gökboga 
tutla kazandı. 

72 KİLODA: . 
Süleyman Denk (M.G.) .ile .~ecıp 

Ceyitakan (A.G.) araaındakı ınusaba
kada Süleyman Denk 3S saniyede tuf
la galip geldi. 

Süleyman Aslan (M.G.) ile Celil ~
tik (Gü.) müsabakasında Celil Atık 
1.S7 dakikada tuşla galip geldi .. 
Aynı kilonun üçüncü müsabakası 

kısmen yağmur altında geçti ve Yaşar 
Doğu (Gü.) ıs dakika sonunda S~dık 
Soğancı (A. G.) nü sayı hcaabıyle 
yendi. 

Vakit geciktiğinden ve yağmur da 
gittikçe hızını artırdığından dolayı 
müsabakalar bugün sabah ona bırakıl
dı. 

Bugün güretçiler saat 8 de stadyom
..!a bulunacaklar ve tartıtacaklardır. 

Şehir stadyomu. Saat 10 
MlLLl KÜME 

lstanbul' da : 
Harbi~ l. Yurdu • Betiktat 

Umir9de ı 

Galatasaray - Alaanc:M 
AT KOŞULARI 

Şehir İpodromunda. Saat 16 

..................................... ıs ............ 
Dün Muhafız gücü uhasında böli;e 

kupası maçlarına devam edilecekti. 
Fakat yağmur dolayısiyle bu maçlar
dan yalnız erkek lisesiyle sanat mekte
bi arasındaki müsabaka yapılabildi. Er 
kek lisesi takımı battan M>na kadar bi
kim bir oyundan eonra sanat mektebi 
takımını 0-6 iİbi mühim bir farkla 
yendi. 

Ankar gücü ile Glataaaray ve Gü-
neıle Demirçankaya arasındaki maç
lar sahanın çok çamurlu ve havanın ya
ğıfh olması dolayısiyle hakemler tara
fından bqka güne bırakıldı. 
Bölge kupası maçlarından orta mekt~b 
ve liaeler araaındaki müsabakalar bıt
mif sayılabilir. Bu müsabakalardan 
yalnız erkek ve Gazi liseleri maçı kal
mı§tır. Son netice tudur: 

Maç. Ga. Ber. Mai. At. Ye. Pu. 
G. liaesi 3 3 O O 7 2 9 
E. liaesi 3 2 O 1 12 3 7 
lnpat il. 4 1 1 2 6 9 7 
Sanat M. 4 1 1 2 6 11 7 
T. liaeai 4 O 2 2 4 10 5 

Milli küme takımla r1 nın 

puvan vaziyetleri 
.Maç. 

Güneı 11 
M. ciicü 12 
Beaiktaı 9 
Uçok 10 
Harbiye 11 
G. saray a 
Alaancak 9 

Ga. Ber • 
10 1 
4 1 
5 1 
5 o 
3 1 
4 o 
z o 

Mai. At. Ye. 
o 31 7 
7 20 30 
3 19 a 
5 24 25 
7 14 21 
4 12 19 
7 12 22 

lzmirde 
Şehir ıtadyomu 

Pu. 
32 
21 
20 
20 
ıa 
16 
12 

lzmir, 14 (Telefonla) - Kültür
parkta belediye tarafından 700 bin li
ra sarfedilerek tehir stadyomu kuru
lacaktır. Bu seneki Fuar mevsimine 
kadar stadyomun tenis kordu hazır
lanmıt olacaktır. Ayrıca büyük bir 
yüzme havuzu yapılacaktır. 

Tartı saat dokuzda bitmiı bulunacak 
ve tam onda güretler yapılacaktır. 

Müsabakalara ağır sikletten 3, 87 ki
lodan 8, 79 kilodan 9, 72 kilodan 12, 66 
kilodan 12, 61 kilodan 10, 56 kilodan 7 
olmak UMre 61 güre,çi i,tirak etmek
tedir. 

Bunların kulüplerimize nazaran sa
yısı ıudur: Ankara gücünden: 19, ~e
minpor ve Muhafız gücünden: 14 dur. 
Güneşten 9, Harbiye idman yurdundan 
s. 

Bugünkü müsabakalar neticesinde 
kilolarının birinciliğini kazanacak 
gençlerden mürekkep Ankara takımı 
4 ve S haziranda bölgeler&n gelecek 
diğer takımlarla kartılataeaklardır . 

U~t1S -1-

İstanbul da 

Güneş Harbiyeyi 
3-0 mağlub etti 
İatanbul, 14 (A.A.) - Milli küme 

maçlanna bugün Taksim stadyomunda 
Harbiye - Güneı müsabaka.siyle devam 
edilmittir. Havanın hafif yağmurlu 
olmasına rağmen' saha çok müsaiddi. 
Tribünlerde iki binden fazla bir kala
balık göze çarpıyordu. 

Saat ı 6,30 da iki takım sahaya çık
tı. Harbiyeliler Güneş kaptanına güzel 
bir buket verdiler. Maç bqladığı zaman 
Harbiyeyi ıu kadro ile görüyoruz: 

Fethi Över, Sabri Ozan - Şükrü Ccn
gizaltuğ, Hatim Öncü - Muhterem Öz
yurt. Necabi Dinçer, Mücahit Özkar
man - Abdurrahman Akpınar - Celil 
Yetkin - Habip Alpay - İzzet Bariş. 

Günqliler de ıöyle sıralandılar : 

Cihad Arman, Faruk Barlas - İbra • 
him Tutder, Yusuf Saygınen - İsmail 
Dinç - Ömer Albakır, Salahaddin Al -
may - Necdet Alpak - Melih Berber İl
yaaoğlu - Murat Poyraz - Rcbii Erkal. 

Güneıin birinci golü 

İlk dakikalarda Güneı hücumlanna 
oldukça dayanan Harbiye müdafaası 
30 uncu dkikadan sonra sıkışmağa 
baıladı. Tehlikeli bir vaziyet hasıl oldu, 

İbrahim Tuıderin uzun vuruşunu ko
valayan Meih Berıbcr İlyasoğlu, Rebii 
Erkal ile güzel bir deplasman yaptı ve 
topu solaçık yerinden ortaladı. Top 
Salahaddin Almaya oradan Necdet 
Alpağa geçti. Alpağın kuvvetli bir sol 
şütü Harbiye kalesine girdi. 

Bu golü takih eden dakikalarda Gü
neş hakim vaziyetini idameye muvaf
fak oldu. Fakat son dakikalarda harbi
yeliler gene hücuma geçtiler ve son S 
dakika içinde iki defa beraberlik fırsa
tını yakaladılar. Fakat acele yüzünden 
bu fırsatlar kaçırıldı. 

Birinci devre bu tekilde Güneşin le
hine bitti. 

iKiNCi DEVRE 
İkinci dnre aynı •ilratle bqladı. 

Harbiyeliler ilk dakikalardan itibaren 
Gilnet mlldafanmr zorlamata bsıflach
Jar. DardUncU dalriıkada orta muıbac:l
min kuvvetli bir vuru,unu Cihad kale
nin üst kÖ§C9inde güçlükle yakaladı. 

Bu devrede oyun daha mütevazin 
geçti. Güneşlilerin daha düzgün oyna-
11189ma rapıen, toptın yerden oynan. 
madıiı anlarda Harbiyenin muvaffa
kiyetli okluğu görülüyordu. 

14 üncü dakikada Günq aleyhine bir 
penaltıyı görmeyen hakem 19 uncu da
kikada Melih Berber llyMOğlunun at
tığı bir gole, ofaayd diyefek aavmadı. 

Güneıln golleri 
GUnqliler 38 inci daıkikada Murad 

Poyruın ayafıyle ikinci ve 42 inci da
kikada Melih Berber llya.oğlunun vu
ruft1 ile üçüncü gollerini kazandılar ve 
maçı 3-0 galip bitirdiler. 

Harbiyeliler Güneş kadar düzgün ve 

muvaffakiyetli oynadılar. Muhaciqılc
rinin sayı çıkarmakta isabetsizliği bu 
mağlubiyeti en mükemmel tekilde izah 
edebilir. 

Binicilerimizin Romadaki zaferi 

8. Mu•olini önünde altun kupa olduğu halde i.tilJal marfımızı dinliyor 

Müabakayı kcızanan binicjlerimiz, fanlı 
MnCafı -1Gmlı70"lll1" 

Binicilerimizin 
muvaffakiyeti 

AJbay Cevdet Bilgişinin lmmu
t.aaalıiı allmcla ~ Cevad Kula, 
Cevad Gürkan, Eyub Oacü, teimen 
Saim Pulatkan, Kanca, Barlu, u
tejmen Kuar, Akalclan mıiirekkep 

ekipimis çetin rakib1- karpsmda 
önce Niete türk bayrajmı ,_.., clire
iine çektirmeie. m1Waffak old..... / 

Soaradaa Rmnada daha çok m a -
va.Hak oldular. Daha çok Mlatlan -
ddar ve sö~ iftihMla ~ 
çok kabardı: Türk ekibi "Ma.olini 
altm kapau,, m kaaanclı. Bu mavaf- / 
f a.kiyete ~ıral kupaaı,, zaferini ila·. 
" etmekte de gecikmediler. 

Bu terefli neticelerden duyclufu -
muz memnuniyeti bir kere daha kay. I 
declerken kupanm ekibimize veril
ıneaine aid resimlerle aayfalanmızı, 
aüalüYorUZ. " 

• 

İzmirde Galatasaray 
Ekipimiz altın kupayı aldıktan •onra 

Üçoka 3 -2 yenildi 
dakika eonra bir favulden istifade c- / 
den üçoklular Said Altınordunun 2S 
yardadan beraberlik golünü çıkardı. 

İzmir, 14 (Hususi muhabirimiz te~~
fonla bildiriyor) - Galatasaray bugun 
ilk maçını Üçok takımına karşı oynadı 
ve 2-3 mağl\ib oldu. Hakem Yamanlar 
spordan B. Esad Güven idi. 

Uçok takımı: 
Hakkı On.alan, Ziya Erolan, 

Necdet Akdq, Fehmi Uzumak. A
dil Bumen, Mazhar Okaüz, Namık 
Erbay, Kemal Sayan, Said Altınor: 
du, Süleyman Koca.oilan. Hamdı 
Oktar . 

Galatasaray takımı: s.ı· 
Sacid Oset, Lütfi AJuoy, ~m 

Şatır, Etfak Aykaç, Muetafa Pek~ 
Muaa Sezer Bülencl Eclia, Hatam 
Birkan, M~ Yılmaz, Süleyman 
Tekil, Necdet Karyal. 

Oy\l'ft& Galataaaray batladı. Rüzgar 
İzmir lehinde esiyordu. Galatasaray 
ilk bet dakikada sıkı bir ,ekilde çalıt
tı. Bir korner fırsatından istifade ede· 
medi. Oyun çok seri ve güzel geçiyor
du. Galatasaray daha teknik, daha a
henkli ve hikimdi. 

Galakuarayın birinci golü 
17 inci dakikada Necdet Karyol, or

ta çizgiden kaptığı topu Üçok kal~•~: 
ne kader getirdi ve takımın ilk golünu 
çıkardı. 

İzmir bundan aonra canlandı. Oyun 
heyecanlı ve daha seri bir tekil aldı. 

l:ımirin golü 
23 üncü dakikada İzmir bir penaltı 

kazandı. Fakat istifade edemedi. lki 

I kinci GalakıMJray golü 
43 üncü dakikada GalatM\ray Sü

leyman Tekilin ayağiyle ikinci aynı
nı kazandı. Devre 1-2 'Galatasaray le
hine bitti,. 

İkinci devrede galataaaraylılar gali
biyeti garantiye bağlamak için bütün 
kuvvetiyle çalıpağa başladı. Hakika
ten güzel de oynuyorlardı. 

Sayılmıyan gol 
İlk dak~kalarda Hatim Birkan Bü

lend Edizden aldığı pasla üçüncü golü 
yaptı. Fakat hakem bunu ofsayd say
dı. Galatasaraylılar bundan sonra asa
biyete kapıldılar. Oyunlarının ahengi
ni bozdular. Üçoklular bundan istifa
de ederek Galatasaray kalesini sıkış
tırmaya başladılar. 

Vçokun iki golü 
39 uncu dakikada Said Altınordu

nun, 43 üncü dakikada solaçık Namık 
Eı:bay'ın ayağiyle ikinci ve üçüncü 
gollerini yaptılar. 

Galatmaraylılar ne 'aiyorlar ? 
Galatasaraylılarla konuttum: "Bi

zim üçüncü golümüz itiraz ka.bul et
mez bir goldü. Buna mukabil üçoklu
ların ikinci golü sayılmamak llzım ge
lir. Çünkü Said Altınordu bunu hatilı 
attı.,, dediler. Galataur~ylılar yarın 1 
(bugün) ikinci maçlarını Alaancak ta- ı 
kmıı ile yapacaklardır. 

B • Muaolini elıipimizin difer subaylarına alfan tabaJral.. 
hediye derlıen 
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Zelzele tetkiklerine aid tafsilatlı 
rapor başbakanhğa verildi 

Raporda 
• 
ınşasına 

allnacak tedbirlere 
ve kayıplara aid 

yeni köylerin 
kdrıarlar vardır 

Kırgehir, Yozgat vilayetleriyle An- Zelzelenin Epiıentral aahuı; 226 
kara vuayetinin Keskin kazaıı dahilin- kilometre karelik bir araziyi ve intip.r 
de 19 - nisan - 1938 ve devamı yer aar • aahaaı da 1550 kilometrelik bir alanı ih
sıntıax vaziyetini ve zelzele aahaıının tiva etmektedir. 
Jeolojik durumunu tetkik eylemek ve Epiıentr ıaha içindeki bütün köyler 
zelzele sahasını tahdid ile bu sahada tamamen harap olmu§tur. Tahriblerin 
hasara uğrayan köylere kar§ı alrnması- vukuu yalnıı: zelzelenin tiddetinden de
lüzumlu tedbirleri ve yapılmaıı gere • ğil aynı ı:amanda binaların yapılıt tarz
ken yardımların tarzını mahallinde ta • }arının çok fena bulunmasından ve te
yin ve tevsik etmek üzere 26 • ni.aan • mel yerlerinin aağlam olmamaaından 
938 tarihli kararname mucibince bir he- ileri gelmittir, 
yet zelzele mıntakasına gitmitti. 1.akin Tavaiyeler : 
Umum Müdürü Doktor Cevdet Ata1a- Epiaantr mıntakada yaprlacak yeni 
ğunun reisliği ?\tında yer aarıuntıııı aa· tesialerde ı,ağıdaki ıartlara riayet o -
hasma giden ve 30 - nisan - 1938 tari· lunmaıı mliteh11ıılan tarafından tav -
hinden 10 - mayıı - 1938 tarihine kadar ıiye edUmi§tir; 
tetkiklerde bulunan komiıyon adına A - Yaptıkları ve bunlann imti -
doktor Cevdet Atasağunun hükümete datları üzerinde bulunan köylerin yeni 
takdim etmiş olduğu raporu neşrediyo- yapılacak intaatta yerlerinin az çok 
ruz. tebdil edilmesi (kurulması kararlaıan 

Komisyon aşağıda isim ve mcmuri - köylerde bu yerler tesbit edilmittir.) 
yetleri yazılı zevattan te§ekkül etmit - B - Yeni yapılacak bütün e\tlerin, 
tir: kabil olduğu kadar aağlam kayalar ü -

Profesör Hamit Pamir ve aaistanı zerinde ya.ptlmaaı ve vaidelerdeki ala
Enver Altınlı İstanbul Univeniteai jeo- viyomlardan ve yrkxntı mahrutlardan 
loji profesörü, mümkün mertebe uıaklatılrnası. 

Profesör Salamon Kalvi ve muavi- c _Yapılacak evlerin ahıap ve 
ni doktor Rober Kalyinıorge Ziraat V. tıaların çimento ve harç ile tutturulma
Ziraat enstitüsü jeolojik araıtırma di - 11 ve tatların taı ocaklarından çıkartıl-
rektörU, mıı ta!tan olmaar. 

Profesör Lui Maarif Vekiletl An· ç - Binaların yalnız bir katlı inıa 
kara Coğrafya fakülteıi coğrafya pro - edilmeıi iatenmektedir. 

feıörü, Meteorolojik tetkikler : 
Prof. Tevfik Göymen Devlet mcteo- 990 metre rakamında bulunan Kır-

roloji it. U. Müdüril, ıehir villyetinde; bina ve ahır harici 
Aziz Balkan ve muavini İlhami Dev- hayat için a.zlmt 150 giinlük ve inpat 

let meteoroloji İf. U. M. tetkikler fU· için de ancak 90 günlük bir müddetin 
beıi Müdürü, müsait bulunduğu ve zelzele aahasında 

Sadi Pelcmezcioğlu Maden ve tetkik ya.pılacalıt inıaat için bu müddetin heaa-
arama umum müdürlük mühendisi, ba katılma1iyle beraber apğıdaki hu • 

Binbaıır Mahmut Çevik Milli MUda • susatın dahi inşaat hesablarında dikka-
faa Vekaleti Harita Umum Müdürü, te alınması tavsiye olunmaktadır. 

Ali Server Sumer Dahiliye V. mül- A _ Kırtehirde : Şimal rilzgarlarx -
kiye başmüfettişi, run saniyede 17 ve fırtınalarda 30 met· 

Şerif Özertan Maliye V. Kırşehir reyi mütec:aviz bir sUratle estiği ve bu 
Defterdarı, stiratte esen rUzglrın da karemetreye 

Kadri Yürükoğlu Maarif Vekileti 31 • 50 _ 65 kilogram ve yağan karların 
müfettişi, da karemetreye vuatl 20 kilo tazyik 

Emin Dizgin Naf:ıa V. Şose ve köp- · yaptığı, 
rüler reis muavini, B - Mail satıhlar U%erinde rutube-

Doktor Rü§tÜ Geren Sıhhat V. U- tin fasla bulundutu ..,e damlan toprak 
mum Sıtma mücadele müfettiti, yığmtılı evlerin rutubeti muhafaza 

Esat Berkmen Ziraat V. Ziraat U- etmeleri dolayıiyle bu toprak yığınının 
mum Müdürlüğü İkinci şube müdürü, iatinad ettiği ah§ap kısmın çabuk çürü-

Mustafa Tibas Kızılay müfettişi, düğü ve netice olaralc mukavemetleri-
Kayıblara aid rakamlar : nin ualmaı hasebiyle yeniden yapıla -

Zelzele sahasında tesbit edilen köy cak inıaatta evlerin rutubeti daha az o
ve ev tahribatı: Zelzele sahasında basa- lan vadilerden uzak mahallenk yapıl -
ra uğrayan evlerin tahribatı ve lakin maaı ve intaata tarzında da toprak dam
kabiliyetleri mahalll fen heyetelriyle ların kabul edilmemeııi ve aakafların a
miiftereken İskan Umum Müdürlüğü zarni rUzgir ıUrat ve kar yığınlarının 

fen heyeti tarafından mahallerinde mu· bir karemetre satıh Uzerine yapacağı 
ayene ile tesbit edilmit ve tahribe uğ- tazyiki göz önUne alınmak ıuretile in • 
rayan ev sahihlerinin isimleri fiıterine §Mı lüzumu bildirilmektedir. 

kayıt olunmuştur. y id k la k kö le 
Zelzeleden müteessir olan köyler: en· en uru ca "y r : 

Kır§ehir vilayeti dahilinde (150), Epııantr aahaıında yenıaen kurula-
Yozgat vilayeti dahilinde (22), Keskin ca.k köylerin jeoloji coğrafi, aıhi, zira· 
kazası dahilinde (47) olmak üzere cem- at iktıaadi bak.undan yerleri tayin ve 
an 219 köy zelzeleden tamamen veya teabit edilmittir. 
kısmen müteessir olmuştur. Bu hu.auıta hazırlanan cetvele gö· 

Tamamen yıkılan ve münkariz hale 
gelen köyler : 

Kırşehir vilayeti dahilinde 49, Yoz· 
gat vilayeti dahilinde 4, Keskin kazası 
dahilinde l 1 olmak Uz ere 64 köy tama.
men müteferrik hale gelmiştir. 

Kırşehir vilayeti dahilinde 15304, 
Yozgat vilaydi dahilinde 828, Keskin 
kazası dahilinde 2567 olmak üzere 
18699 nüfus açıkta kalmıştır. 

Kırşehir vilayetinde 2504, Yozgat 
vilayeti daihlinde 145, Keıkin kazaaı 
dahilinde 494 olmak üzere 3143 ev ta
mamen yıkılmış ve gayri kabil iskan 
hale golmiştir. 

Kırıehir vilayetinde 1688, Yozgat 
vilayeti dahilinde 93, Keskin kazasın -
da 574 olmak üzere 2355 ev tamamen 
yıkılmış ve oturulamıyacak hale gel
miştir. 

Nü/us kayıbları : 
Kırşehir vilayetinde 153, Yozgat 

vilayetinde 1, Keskin kazaaı dahilinde 
4 olmak üzere 158 dir. 

Zelzele sahasında ağır ve hafif ol
mak üzere 104 yaralı tesbit edilıniıtir. 
:aunlardan 65 yaralı Kırşehir hastaha -
nesinde tedavi altma alınmış ve 41 i 
iyileşerek köylerine dönmüş ve bir ya
ralı vefat etmiştir. 

Bugün hastahanede 23 hastanın te· 
davide oldukları ve 18 yaralıya ameli -
yat yapıldığı görülmil§tilr. 

Zelzele sahasında jeolojik 
tedkikler: 

Yapılan tetkikler neticeıinde zelze· 
lenin tektonik bir zelzele olduğu mUte
hasııııların verdikleri rapordan anlatıl
makta ve zelzele sırasında eski arazide 
- jeoloji de Fay - denilen bir takım ya
rıkların husule geldiği ve Akpınann 'i
malinde ve yarıklar dış yerinin 18 ki
lometre kadar takip edildiği bildiril
mektedir. 

re: 
A: Kır§ehir vilayetinde harap olan 

49 köyden 11 inin bulundukları yerle
re yakın mesafelerdeki tesbit olunan 
mahallerde ve 38 inin 12 köyde birlet
tinne ıuretiyle bu viliyet içinde cem· 
an 23 köyün. 

B: Yozgat vilayetinde harap olan 4 
köylin tevhidiyle bir köyün, 

C: Keskin kazaaında harap olan 11 
köyden 4 ünün bulundukları yerlere 
yakın mesafelerdeki teebit olunan ma
hallerde ve 7 ıinin 4 köyde birleftiril
mesi ıuretiyle bu kaza dahilinde cem
an 8 köyün yeniden kurulması mahal
lerinde yapılan tetkikat ve idare hcy
etleiryle vuku bulan görilflllede karar 
laf111ıttır. 

- Yeniden kurulacak köylerde a· 
ranılan vasıflar ve yapılan tetkiklerin 
dayandığı hususlar: 

A: Jeolojlk bakımdan mütehaaeısla
rın tavaiye ettikleri ve 4 Uncil maddede 
yazıldığı fenni noktalar ile aıhi zirat 
iktıiadi,' idad bakımlardan aranması 
lazım gelen vasıflar mahallen görül
müt ve tetkik edilmittir. 

B: Köylünün itliyeceği toprağın 
kendi köyilne dağlık ıahalarda azami 
5-6 ve ovada 7-8 kilometre mesafede 
bulunmaaı ve köyii ile ifliyeceği top
rak anında her türHi nakil vasıtaların
dan faydalanma imkAnlarının temini 
ve ötedenberi çalıp.gelmekte oldukla
rı topraklar üzerinde tekrar çah,a})il
melcri imkanı eaaı olarak kabul edil
mtıtlr. 

C: Geerk içme, gere be hayvan, te
mizlik ve dlier ihtiya.claı:ını karftlıya
cak derecede aıht ve bol auyun bulun
muı noktuı da ehemiyetle göz önüne 
alınmıt ve bu esasa göre yapılacak köy 
yerleri tesbit edilmiftir. 

- Gö~menler için yaptırılmakta o
lan 2 oda, bir hol, bir ahır ve bir abtes· 
taneden ibaret bulunan ve 70 karcmct· 

re sat.hı olan kargir tip evlerin, yeni
den kurulacak köylerde dahi tatbik e
dilmui komiıyonca muvafık görül
müıtür. 

Bu tip evl-er bir katlı olup tek veya 
çift olmak üzere yapılmakta ve temel 
ve dxvar in,aatı kum, kireç harçla, üze
ri kiremitli ve tavanlı olmak üzere 500-
1000 karemetre bir arsa üzerine inşa e
dilmektedir. 

Arazinin huauıiyetine göre evler tek 
veya çift ev ıistemi kabul edilebilir. 

Yapıl.acak evlerin maliyeti : 
Yukarıdaki tip ev ve keşfi esas tu

tulmak şartiyle kere&te, · işçilik taş, 
kum hariç olmak ve uatadiye, taş ocak 
tarından taş çıkartma masrafı, maran
goz kısımları kireç, kiremit cam ve di
ğer hırdavatla bunların kısmen nakli
yeleri dahil olmak üzere bu tipe göre 
yapılacak bir evin 220 liraya çıkabile
ceği mahalli namına belediye ,ticaret 
odalariyle yapılan temaslardan ve alı
nan keşif rayiç fiat cetvellerinden an
laşılmıştır. 

Yıkılan evlerin enkazının yeni inşa
atte hiçbir feye yaramıyacağı fen he
yetinden bildirilmiştir. 

l nıaıaı mal:ıemeai : 
Kerestenin mahallen· tedarikine im

kin buunmadığx ve kireç, kum ve ki
remidin mahallen ihzar ve teminine 
imkan bulunmuştur. 

Zelzele &ahaıında alınan 
tedbirler : 

Yer sarııntısr sahasında yapılması 
gerekli ırhi tedbirlerin her vilayette 
köylere ve fel~ketzedelerin şahısları
na kadar nüfuz etmek suretiyle tatbik 
edildiği ve yaralı ve hasta olanlarının 
derhal sıhi müesseaata nakil ve tedavi 
edildikleri ve aralarında tahaddüs et
mesi muhtemel her türiü mevsim ve 
bulaş.ık hastahkların hudusuna mani o
lacak tedbirlerin alınmakta olduğu ve 
Kızrlay tarafından yollanan çadırların 
zelzele sahalarına sevk, muhtaçlara da
ğrtrldığı ve fakir olanlara nakdi yar
lnnlarda buunulduğu, idari, inzibatı 
tedbiTlerln alındığı görlilmü!Jtür. 

Umumi görüş ve müşa eae 
intiba : 

Zelzele sahasında, zarara uğrayan 
köylülerimizin hiç bir ıuretle sıkıntı 

ile kartılaşmadıkları, aıhi vaziyetleri 
nin yerinde oldukları, aralarında bu
laşıcı hastalık bulunmadığı ve gerek 
Sıhat vekileti tarafından gönderilen 
sıhi heyetler ve gerekse mahalli sıhat 
teşkilitr tarafından sıht vaziyetleri
nin kontrol ediltmkte olduğu, bütün 
köylünün kuvvetli bir iman ve sarsıl
maz bir azim ile iş ve güçleriyle uğ
raştıkları hükUmetimizin yüksek ala
ka ve şefkatine karşı sonsuz minnet ve 
9ükran hissi besledikleri sevinçle mü
şahede edilmittir.,, 

Not: Zelzele fel§ketinden ölen va
tandaJların isimlerı'ni yarınki sayı· 
mızda neşredeceğiz. 

Brezilyada bir ıok 
sllih deposu bulundu 

Riyo dö Janeyro, 14 (A.A.) - 11 ma
yıs hareketi üzerine polisçe yapılana
raJtırnıalar neticesinde ''nümune,, ola
rak ecnebi memleketlerden getirilmiş 
çok milt'darda bomba, tüfek ve cebha
ne bulunmuştur. 
Nazırlar meclisi 11 mayıs haerketi 

müteşebbislerinin süratle mahkemeye 
ıevkedilmesine karar verilmiştir. 

Reis Vargas sendika mümessillerin
den mürekkep bir heyeti kabul ederek 
bir nutuk ıöylemit ve ezcümle demiş.
tk ki: 
"- Memlekete ekzotik bir ideoloji 

tahmil etmek gayesiyle hareket eden 
bazx mUteassıplar her vasıtaya müraca
at eden bir fesad ocağı vücuda getir
mifkr ve dışarıdan gelen bir yardım
la Brezilyanın hakimiyetini tehlikeye 
düşürdüklerini dü~.ünmemişlerdir.,, 

Yeni damğa pulu levhalan 
Finans Bakanlığı, bayilere verilen 

(her nevi damga pulu) ibaresini havi 
levhaların daima ezilip bozulmağa 

müaaid çinko üzerine yazılmış olma
sını göz önüne almış ve pirinçten 
yalnız (damga pulu) ibaresi yazılı 
levhalar yaptırtmıştır. 125 kuruşa sa
tılacak olan bu levhalar damga pulu 
ruhsatnamesi almış olan bayiler tara
fından alınacak ve dükkanın görüle
cek bir yerine asılacaktır. Yeniden 
bayilik vesikası alanlar bu levhalar
dan birer tane almağa mecbur tutu
lacaklar, mevcud bayiler ar.zu ettik
leri takdirde bu levhalardan alacak
lardır. 

Ankara, Kırşehir ve Eskişehir 

bölgesinde yeniden sarsıntılar oldu 

Zelzele Kırşehir çevresi 
binalarında hasarlar yaph 

Kı.rıehir valiliğipden Baıbakanlığa gelen bir telgraf, dün sa
bah birincisi 7 ve ikincisi 7.30 da olmak üzere iki defa zelzele ol
duğunu bildirmektedir. Sarsıntılar, ikiter saniye ıürmii1 ve tid
detli olmuştur. 

Zelzele bütün vilayette hiasedilmiı, köyler ve tehirlerdeki bi
nalarda yeniden zararlar yapmıttır. 

Esk~ehirde 
Ba!}bakanlığa Eskişehir valiliğinden 

gelen bir telgrafa göre saat 7 .50 de Es
kişehirde de bir sarsıntı olmuştur. Sar
sıntıyı barograf kaydetmi§, fakat his
sedilınemi!}tir. 

Şehrimizde: 
Diln şehrimizde de birincisi 6,47; 

ikincisi 6,56, Uçüncüsü 8.56 da olmak 
üzere üç sarsıntı olmuştur. Birinci aar
smtI, birçok kimseler tarafından his~
dilmiştir. Bu sarsıntı 7 - 8 saniye de
vam etmiştir. İkinci sarsntı 4, üçüncü 
sü 2 saniye sürmüştür. 

lswnbul Rasathanesinin kayd 
ettiği zelzeleler 

İstanbul, 14 (A.A.) - Rasathane -
den bildiriliyor: Bugün biri saat 6 yı 
42 dakika 27 saniye geçe, diğeri saat 

altıyı 56 dakika geçe ve üçüncüsü de 
saat sekizi 56 dakika 36 saniye geçe ol
mak üzere üç zelzele kaydedilmiştir. 
Aynı merkezlerden geldiği talunin edi
len ve birin(:isi nisbeten §iddetlice olan 
bu zelzelelerin merkez üssü İstanbul -
dan 510 kilometre mesafede olduğu tah 
min edilmektedir. 

Akaaray' daki saraıntı 
Akearay, 14 (A.A.) - Kır§ehir yer 

saraıntııından beri hafif hafif ve muh
telif zamanlarda tekerrür edip duran 
yer sarsıntılarından sonra, bu sabah 
Aksarayda şimdiye kadar olanlardan 
daha fazla şiddette saat 6.40 da şark
tan garba yarım dakikaya yakın devam 
eden orta şiddette, diğerleri 5-10 sani
ye devam eden hafif yer sarsıntıları 
duyulmuştur. · 

Nüfusça zayiat Y e binaca hasar yok
tur. 

B. Musolini Cenovada 
büyük nutkunu dün 

beklenen 
söyledi 

(Başı 1. ı'ncı' sayfada ) la karşılamı~tır. Bu sözler ciddi veya 
ki: siyasi beyanat mahiyetinde değildir. 
"- 11 Martta İtalya bir kere daha Mihver diğer itiltıflara 

yolların tel§ki noktasına gelmiştir. 
Filhakika İtalya sulhu veya harbı in- mani değil 
taç ve Avrupanın mukadderatını ta- Bunlar tarihe geçecek aleni ve kati 
yin edecek bir karar vermek mecbu- sözlerdir. Sadakatla bağlı kalacağımız 
riyetinde kalmıştır. Fakat bu hadise- mihver bizimle itilaf akdetmek isteyen
ler evvelce derpiş edilmiş olduğu i- lere karşı bir ittifak siya.seti tatbik et -
çin, böyle fili bir vaziyet karşısında mekliğimize mani değildir. Bu ciimle
birçoklarından daha lüzumsuz olan den olarak geçen sene mart ayında Yu
diplomatik bir harekette bulunmak- goslavya ile bir itilif imza ettik. O za
tansa derhal ve sarahaten "hayır,, di- mandan beri Adriyatik sahillerinde 
ye cevab vermeği terc:ih ettik. ltlyan sulh hüküm sürmektedir. Bundan b<l§· 
düşmanları her nevi fa9ist aleyhtar- ka İngiltere ile de bazı itilaflar akdet ~ 
lan inkisara uğrayarak hiddet ızhar l tik. İki millet arasındaki münasebetle .: 
ettiler. Bunlar 1üpheaiz totaliter dev- ri büyük bir tehlikeye düşüren ihtilaf -
et er arasında r çarpışma o masmr a " e.. mn mı sıyı 

ve binnetice ihtilatlar çıkmasını, bil- cehalet eserleri birçok ecnebiler için, 
hassa Avrupada bolşevizme zafer ka- İtalya adi bir folklorist edebiyatile fe -
pılarınr arkalarına kadar açacak bir na taıvir edilmiş bir memlekettir. 
harb zuhur etmesini arzu etmekte idi- "lwlya'yı tanımalı'' 

ler. Nihayet çalışkan ve silahlanmış t -
"Köprülerin altından çok talya'yı tarumak zamanı gelmiştir. 20 

3U geçti.'' sene içinde bir imparatorluk fethetmek 
Tutacağımız yolu iddia edildiği gibi suretiyle tetevvilç e~§ ~uazz~m kuv

bir zaruret neticesinde değil, kendi vet v~ kudret eserlen gösterıını§ olan 
arzumuzla bu şekilde çizdik. o zaman~ bu milleti tanımak zamanı çoktan gel
danberi cereyan eden hadiseler hare- miştir. İngiliz başvekili tarafından söy
ketimizin basiretkar olduğunu iabat !enen son nutuk mütearifelere bir ni • 
etmiştir. Dağların öbür tarafında hiç hayet vermek ve f~şizm ve siyah göm -
masumane olmıyan bir melankoli ile lokliler ihtilalinin boğduğu İtalyayı 
1934 senesinde yaptıklarımızı hatırla- bütün haşmet ve kudretiyle tanımak i
tanlara huzurunda ve bizi dinleyen oo- çin yapılmış bir teşebbüstür. Roma -
tlin italyan milletinin kar~ısmda 934 Londra anlaşması Akdenizden kızıl de
seneıinden 1938 senesinin martına ka- nize, Hint denizine kadar uzayan iki 
dar, Tiber, Tuna, Spe, Taıyınis hatta imparatorluk arasında akıdedilmiş bir 
Sen köprülerinin altından birçok su- itilaftır. Biz bu anlaşmaya dikkatli bir 
lar geçmiş olduğu cevabını veriyoruz. tarzda riyaet etmek istediğimiz ve in • 
Bu sular gürültü ile akarken kanlı ve giliz devlet adamlarının da aıym şeyi 
muazzam bir işi başarmağa uğraşan 1- yapacaklarını takdir ettiğimiz için bu 
talyaya karşı zecd tedbirler tatıbik e- anlasmanın devamlı olacağı thmin edi
dilmekte idi. Zecri tedbirleri biz he- lebilir. 
nüz unutmadrk. 

Bu müddet zarfında Stresa kelime
sinde siyasi ve diplomatik mahiyette 
ne varsa hepsi bizim için ölmüş ve gö
mülmüş idi. Bizim için bir daha da di
rilmiyecektir. İtalya meşum bir akibe
te, milli bir ihtilale mani olmak için 
muntazam fasılalarla dört senede bir 
seferberlik ilan etmek gibi cidden fu
zuli bir lüks göstermeği kabul edeme- . 
di. Bu sebeplerle beraber daha yüksek 
mahiyette ve burada Giuseppe Mazzi
ni'nin doğduğunu görmekle meşru bir 
gurur duyan bu şehirde memnuniyetle 
söyliyeceğim bir sebep daha vardır ki 
o da şudur: 

I tal yan • alman i~birliği 
Faşist İtalya il! nihaye e11ki Habs

burglar ve Metterniıh Avueturyasının 
deruhte ettiği menfur ve lüzumsuz va
zifeye pek benzi yen bir i~i. milletlerin 
birliklerini temine matuf hareketleri
ne mani olmak işini yapmağı teahhüt 
edemezdi. Binaenaleyh, ihtilatlar çı· 
kar korkusu ile bu şekilde hareket et
medik. Böyle bir korku hissetmedik ve 
kalıbimizde hiç.bir zaman da hisaetmi
yeceğiz. Namus ve hie ve Almanya ile 
aramızdaki samimi: dostluk bu şekilde, 
hareket etmekliğimizi icab ettirdi. Bu
giln Cermen ve Romen alemleri daimi 
temas halinde bulunuyor. Bu asırda 
bir iz ıbırakacak olan iki inkılab arasm
daki iş birliği ancak velUd ve feyizli o
labilir. İtalyan milletinin alman dev
let reisine yaptığı hararetli resmi ka
bulün manası budur. Geçen 7 mayrs 
gecesi Venedik sarayında söylenen 
sözleri iki milleti 9uurlu bir heyecan-

Fransız • iwlyan konuşmaları 
Bu anla~aya karşı bütün dünyada 

gösterilen iyi kabul onun hakiki, tari
hl değerini isbat etmektedir. Fransız
larla ~reyan etmekte olan mükaleme 
ler hakkında ihtiyatlı söz söyliyece
ğim. Bu mükalemelerin bir neticeye 
varıp varmıyacağını bilmiyorum. Çiln 
kü İspanya muharebesi gibi tamamile 
günün hadisesi olan bir meselede ay
m safta bulunuyoruz. Fransızlar Bar 
selonun muzafferiyetini biz ise aksi
ne olarak Frankonun muvaffakıyetini 
istiyoruz. 

Musolini son seneler içinde İtalya ta
rafından tahakkuk ettirilen şeylerin bir 
merhale teşkil ettiğini, çünkü millet
ler ve kıtalar arasındaki bir mücadele 
de mahvolmak tehlikesine maruz kal
madan tevakkuf edilmiyeceğini söyle
miş ve bilhassa kendi kendine yet
mek hususundaki mücadelenin şid
detle takib edilece~ini kaydederek 
şöyle devam etmiştir. 

Herkesle sulh iıtiyoruz 
Politika hedeflerimiz sarihtir. Her 

kesle sulh istiyoruz. Size temin ede
rim ki nasyonal soayalist almanyası 
da Avrupa sulhunu aynı hararetle ar
zu etmektedir. Fakat barış ve emni -
yette olmak için silahlı olmalıdır. Bu
nun içindir ki italyan deniz kuvvetle
rinin Cenovada toplanarak size deniz
deki mı kudretimizi göstermesini ia
tedim. Sulh iııtiyoruz, fakat bilhassa 
Atlas denizinin öbür tarafından gel • 
mekle beraber, bizi dü,ünmeğe mec
buı eden nutukları i§ittiğimiz zaman 
bütün kuvvetlerimizle sizi müdafaa 
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Baıbakanımız 
Be/graddan 
dönerken .• 
(Başı 1. inci sayfada) 

yet ve emniyetinin, hususi ve 
münferid menfaatlerin çok fev
kinde, umumi ve hayati bir dava 
olduğu her balkanlı devlet tara
fından takdir edilmemek imkan
sızdır: daimi bulgar menfaati 
dahi, bir balkanlılık menf aaıti, 
ve bundan dolayı, hep beraber 
içinde yqadığmıız bölgenin em
niyet müdafaası menfaatı de
mektir. 

Tıürkiye ve Bulgaristan müna
sebetlerinin samimiyetini ve te
zadıızlığmı bir defa daha teyid 
eden iki hükümet reisinin beya
natları her tarafta müeaair bir 
akiı bırakacak, Balkanlarda an
cak beynelmilel sulh ve elbirliği 
teıebbüs ve hareketlerinin mu
vaffak olabileceğine delil olaraık 
aln:ıacaktır. 

F. R. ATAY. 

Başbakanımız 
bugün geliyor 

(Başı ı. inci sayfada ) 
bu samimi tezahürlerine muhabbetle 
mukabelede bulunmuştur. 
Başbakanımızla doktor Araa \re me.

iyetleri erkanı otomobillerle doğruca 
Perapalas oteline giderek istirahata 
çekilmiıılerdir. ' 

l swnbul' dan hareket 
latanbul, 14 (Telefonla) - Ba§ba· 

kan B. Celal Bayar'la Dış lşleri Baka
nımız doktor Araa bugün akşama ka
dar Perapalas otelinde kalmı,lar ve 
akııam saat 19.10 da Anadolu ekspre
sine ilave olunan huıusi bir vagonla 
Ankaraya hareket etmişlerdir. 

Devlet adamlarımız Hayoarp~a itı
tasonunda Vali, askeri komutanlar, 
emniyet müdürü, bankalar ve diğer 

mali ve iktxsadi müesseseler direktör
leri ve daha diğer birçok zevat ve genif 
bir halk kütlesi tarafından samimi U. 
zaıhürlerle uğurlanmışlardır. 

Mızıka ve asker ve polis milferzele
ri selam resmini yapmışlardır. Tren 
Haydarpa9adan ayrılırken ıhalk Ba,ba
kanı şiddetle alkışlamıştır. Anadolu 
ekspresi yarın saat 9.12 de Ank:arada 

B~bakanımızın B. StoyadF 
noviçe telgrafı 

Belgrad, 14 (A.A.) - Avala ajansı 
bildiriyor: Tzaribrodda yugoslav hu
dudundan geçel"ken Türkiye Başveki
li Ceial Bayar Yugoslav Başvekili ve 
Hariciye nazırına setamlannx bildiren 
bir telgraf göndermiştir. 

POLİSTE 
Zorlu bir ev sahibi 

Hacettepe mahallesinde oturan Şa
kir oğlu Mecit Özcan'ın evine evelki 
gün oda kiralamak için bir erkek ve 
iki de kadın gelmiştir. Ev sahibi, bu 
kadınlardan Mahire tnan'a taarruz ve 
tecavüz etmek istemiş, fakat Mahire
nin arkadaşları Mehmet Çelik ile 
Lütfiye Erişçi araya girip mümanaat 
etmelerinden ötürü ev sahibi Mecit 
tarafından dövilldilklerini ve 250 ku
rut da paralarının ahndığmı iddia et
mişlerdir. Suçlu Mecit yakalanmıt ve 
tahkikata girişilmiştir. 

Kumar yüzünden kavga 
Bozkurt mahallesinde oturan Tah

sin Ayaç Ali Soyer ve Mehmed San
ır kumar oynarlarken aralarında kav
ga çıkmış ve Tahsinle Ali birle9erek 
Hasanı dövmü!lerdir. Suçlular yaka
lanarak cumhuriyet müddeiumumili· 
ğine teslim edilmi§lerdir. 

için hazır bulmağa mecburuz. 

T owliıer devletler ıonuna 
kadar yürümeli 1 

Büyük demokrasiler ismi verilen 
milletlerin hakikaten bir akide muha
rebesine girişmek için hazırlandıklarx 
hakkındaki ihtimalleri belki de hesa
ba katmamak Iazrmdır. Bununla bera· 
ber, böyle bir ihtimalin tahakkuku ha 
lindc, totaliter devletlerin, derhal bir 
tek kütle halinde birleşerek sonuna 
kadar yürüyeceklerinin bilinmesi fay 
dalıdır., 

Musolininin her cümlesi sürekli al 
kışlarla kesilmiştir. Cenova halkının 
çalışkanlık itibariyle değer ve evı;ahnı 
sena ederek sözlerine nihayet vermiş 
tir. 

B. Muaolini'nin tefıi~leri 
Ceneve, 14 (A.A.) - B. Musolini 

bugün öğleden aonra limanı ve bahriye 
tezgdhlarını teftiş etmiştir. Ansaldo 
fabrikalarında İtalyanın en yeni ve mo
dem gemisinin inşaatına bu münase -
betle bugün başlanmıştır. 35 bin toni
latoluk bu zxrhlr kruvazör İmpero "im 
P,aı:atorluk'' ismini taşır.acaktıı:. 



H 1 K Ay E 
Hatıralar 

Y acın: Mrıolla BORA 
' . ... . 

Gen~ yeienin not dttlterinden: 1 mak için ne kadar gilçlük çekiyorum. 
Geceler, &{inler karanlık ve derdli .. 

"'Yapmak için evvela hayatı ıev- Artık ne bekliyorum .. Yeni bir ha· 
ınek liz:, ~eleceğine inanıyorum. tıra yaratamıyacak kadar gençlikten 
Fakat ne yazııc ki onu sevemiyorum.. uzaklaıtım. Onu, içinde iken de he

Sevemiyorum.. Çünkü: Sevmenin der etmiıtim. İhanetten, vefasızlıktan 
ne demek olduğunu anladım. Ondan korkmuı, hiç kimsenin yilzüne baka-
o kadar çok korkuyorum ki.. mamııtım ... Ne çıkardı ıanki? .. Uziln-

tnaan kalbi ne garip .. Dünyada hiÇ! tülerim bugüniln hatıralarını tetkil 
bir .;naddenin onun kadar tahammül ettikten ıonra .. Elbet o acı dakikala
kudreti yok .. Kalbim yanıyor, kalbim rın da tatlı geçecek bir kaç saniyesi 
acıyor, kalbim eriyor ... Bütün bunları olacaktı. Boı geçecek bir ömilr için 
biaaetmekle beraber gene atııını bu kadarı da yetmez miydi? .. 
nıuntazam buluyorum .. Ve ben gene) Gençler, yaflıların bu hicranlarını 
)'atıyorum.. duyabilaeydiler acaba hayatlarında 

Zavallı inaanlar f .. lnsanhfın bu ka- bot bir dakika bırakırlar mıydı? .. 
dar ıUç oldufunu bllHlerdi acaba au Bir kup, bir ıuya, bir yeıilliğe 
lrenarlarmda bir nilüfer, ince bir sak. verdiğim gUnlere öyle acıyorum ki ... 
O.tünde acı bir karanfil olmak iıte-~ İnsanlar dünyaya ikinci bir defa ge· 
mezler miydi? lebilıeydiler acaba gene aynı hatayı 

Batiia hi.aeftaMa ....miQ eden yaparlar 'Y ıt. 
taptue, yepyeni bir inan olmak tati- Bu aabah beyu eflvercinlerimi bi-
yorum. Ah onları unutabilıem.. rer birer uçurdum. Hem içimde hiç 

Kalbimi bu çarpıntılardan kurtara- bir ıız~ama duymadan .. Onlardan nef
bilmek için hafızamı kaybetmeği is- ret edıyorum ... C?.nla~ın k~d. çırpıt· 
terdim.. Tabiat kalbi, onu iyi iıtima1, larıncia koca bır omrUn linetını duyu· 
etmeıini bilenlere haıretseydi ne o- yorum .. 
lurdu? O vakit bana kalbsiz yaıamak En hain, en vefuız bir kadın kalbi, 
dUıecekti Kim bilir ne kadar bahti· en zarif, en güzel bir beyaz güvercine 
yar olacaktım ... Fakat kalbimden tiki hasredilen ıevgilerden daha içli, d~
... t h kk 0 b acıları hfa Ustün bir ıevıiye ltyık delil mı-,,. e ene a ım var. na u d' ? ., 
çektiren ben değilmlyim? insanlar ır ... 
dünyaya iki defa gelebilselerdi, ikin- -----~--------
ci yqayıtlarında böyle bir hata yap
maları mümkün olur muydu acaba? .. 

Dünyada mevcud olanlar aruında 
inilecek ayle çok ıeyler var ki .. Bi11 
inun kalbinin ıene bir insan kalbine 
talrılmuma hayret ediyorum.. ı,ıkb 
~eleri terennüm eden bir bülbül, 
beyaz: kar puçalarmı gaplayan bir 
aerçe, yeıil bk yaprak, akan bir au, 
renkli bir çiçek, yere düten bir ııık 
parçuı, esrarlı ormanlar, yıldızlı 11-
hiller, hattA bozkırlar, çöller, susuz 
nehir kaynakları, hatti hattl beyaz 
çakıl tatları sevilebilir .. Ve sevilme
ye llylktir da.. Fakat bir kadın kal
bi? ... 
Yuık ... Geçen ömrilme pek yazık ... 

Gelecek, nasıl gelecek bilmiyorum .. 
Fakat batı bot olan bir ömrün ıonu 
dolu olamu ya.. Sevmemi§ olanlara 
rıbta ediyorum. .. 

Allamak iıtiyorum... Fakat biliyo
nun ki derd~den kiınae anlamıya. 
calr; berkesin hücumu• neıeye .. Kede-
re ve derde aldıran yok. 

Bundan sonra ben de amcam gibi 
bUtiln hayatımca bir inzivaya çekil
nıek, küçi.ik yavru gilvercinlere gönül 
Yererek ömilr geçirmek istiyorum .. 

Bir beyaz güvercin en cazip kadın
dan her halde vefalı ve daha aadık-
tır.• 

* 
ihtiyar amcanın not defterinden : 

"Belki bugün belki yarın göçüp git
nıelr Usereyim. Diltünüyorum da. 
bunca senelik hayatımdan elimde ka· 
lan bir tek oyalayıcı hatıram yok. Ma
dem ki ölecektim ne diye kendime .ıa. 
zım ıelen kıymeti vermedim. Ne dıye 
nefıimi her ıeyden mahrum ettim ... 

Omrilmü havaya, güneıe. kırlara, 
hayvanlara hasrettim ... Ne budalalık· 
nııt bu ... Gönlümü batı boı bırakmak· 
taıı11 hain, vefasız, hırçın bir kadına 
~rmit olaaydım timdi bu kadar dü· 
ıüncesiz, hatırasız kalır mıydım? .. 
Gareceğim ihanetin, çekeceiim acı· 

ların bu bot saatlerimi doldurmasmı 
iıterdim. O saman içimdeki bu huzur
•uzluk kalmazdı .. 

lafakla blflayan ıünlerimi karart-

... ...,. ... "'°"' •. h~ ..., lıod 
- elılliyor, .... - ,_., 
blllll ............ bu çolı k610 ......_adan ..... bi&cletı il&~· 

lıt• burada 

VAllDOL l•ctactıınııa yeıı,ırı 
Onu Wr ıı.. ı.cıObe edinıı1 oııdon IOllra 
..,.... bir ... ... 101.ı g6recelıtlnlı. 

YA LI D O L ı domlcı, 1ob1et ve 
hap lıaliııd9 ı.r ec&eınede bulunur. 

2396 

NAS1Q1lAC1 
KANZUK 

En eıkt naırlan bile pek kıaa biı 

ı:amanda tamamen ve köldlndcn sıka· 
rır. 

Umumt deposu: İngiliz ttamulr ec· 
ıaneai. Her eczanede bulunur, cid ı 

ye müeuir bir n11u il&cıchr. 596 

-------· 

Ut;US -9-

Nöbetçi Ecaaneler 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarpmba 
Perıembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Yeni •e Cebeci eczaneleri 
: Halk n Sakarya • 
: Ese ve Çanka,.. • 
: Sebat ve Yeniıebir • 
: htanbul eczaneal 
: Merkez .. 
: >.nkara .. 

riALK Ye YENl 
S1NEMALAR 

Seans saatleri 

YEN1 
Her IÜD 

HALK 

ıuo 
16.30 

14.45 
16.45 
18.45 • 18.30 

Camarint dnlerl 
HALK 

• 13 
1uo 
16.30 
18.30 

YEN1 

13 
14.45 
16.45 
11,45 

Puar sinleri 
HALK YEN1 

11 
13 

ıuo 
16.30 
11.30 

11 
ıs 
14.45 
16.45 
11.45 

Geceleri saat 21 de 

Lüaumla Telefon 
N amaraları 

Yaqm ihbarı: (1521). - Telefon, milra· 
cut tehir: (1023-1024). - Şehirlerara. 
11: (2341-2342). - Elektrik n Havas~zı 
Ansa llemurlatu: (1146). - MesaJeri 
Şehir Anban: (3705). - Tak• i Te
lefon aamaralan: Zincirli cami cinn: 
(2645, 1050, 1196). - Saman.puan civa
n: (2805, S259). - YCD,ltebir, Havuba
ıı, Bizim tabi: (2323) - Havubap: 
Gll•en tabi: (3141); Birlik taksi: (2333) 
- Çanlan caddesi, Ulus taksi: (1291). 

Otobüılerin ilk·•• ıon 
Seferleri 

Sabah Akpm 
İlk Son 
sefer sefer ----Ulus M. dan K. dere'7e 6.4~ 23.00 

K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'71 7.25 23.00 
Cantan'dan Ulus M. na 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 7.SO ıt.00 
Dikmen'den Ulus M. na ı.oo 19.30 
Ulus M. dan Keçiören'e 6.30 21.00 
K~lören'den Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulu M. dan Etlik'e 6.SO 20.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.00 
Ulus M. dan Cebeci'7e 7.00 23.00 
Cebecl'denUlaa il. na 7.00 23.00 
Cebeci'den As. fabl. ra 7.00 -.-
AL fabL dan Cebeci'ye -.- 17.00 
Yenltehir'dm Ulu il. u 7.00 2S.OO 
Ulua il. dan Yeniaeblr'e 7.10 U.00 
8. puar(adan Aldr6pril':re 6.45 7.30 
Alddlprtldm 8. puan'na 8.00 9.45 
§ U. Me7daru ile !stal)'On araunda ber 

bet dakikada bir sefer olup tren 11&• 
manian seferler daha sıktır. 

Ş U. Meydanı ile Ycniıehlr, Bakanlıklar, 
Cebeci, Sam.anpazan arasında saat 8 
d. "° .,. 1ıradu ll'U&Ü her Ha dakika
da; uat 20 den 21 e kadar her on da· 
kikada; uat 7 den 1 e •• 21 den 2S e 
kadar her 15, 20 •• 30 dakikada bir 
mmıtuam seferler n.rdır. 

§ Aktamlan Ulu lle>'danından saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulu Me:r· 
damna döntltlerl sinemaların datıhl 
saatlerine tlbldlrler. 

Posta Saathrl 
Posta saat 19 a kadar !stanbal cihetine 
mektub kabul eder . 
Teabhlltlfl 11 • kadardır. 

Tren Saatleri 
Haydarpap'711 : Her ubab 1.20.Rer 

attam 19.15 •• 19.50 
de pazartesi, pertembe 
cumartesi Toroa 

Samsun battma sUrat.) 
: Herciln 9,S5 (Ka)'Se

rl, SIYU, Amas711 ba 
bat lizerindedir.) 

Diyarbakır battı : Herciln 9.35 
Zonruldak battı : .. 15.00 
Kınkkale'ye ra7otobila • 16.05 

GONDELIK 
Hicri· 1357 
RebiUl'evvel: 15 

S. D. 
Güneş: 4 42 

Ruml .1354 
Ma)'ls: 2 

S. D. 
Akıam: 19 19 

Vakıflar Umum Md. • 

Kirahk daireler 
Vakıflar Umum Mücfürlüfünden : 

Senelik muhammen 
kira bedeli Teminatı Akar 

Lira Lira numarası 
1800 135 3/4 
1800 135 3/5 
1968 146 3/6 

Senelik kira mikdarlariyle teminatı 
muvakkatesi ve numaraları yukarıda 
yazılı Gökçeoflunda ikinci vakıf 
apartımanın-daki Uç daire teslim gü
nünden 31 mayıs 939 ıüni.ine kadar 
kiraya verilecefinden 10 ıün müddet• 
le açı.k artırmaya konulmu9tur. ihale 
21 mayre 938 cumartesi günü aut 11 
de ikinci vakıf apartmanında varidat 
müdürlüğünde yapılacaktır. Tutmak 
ve flrtlarını öfrenmek iıteyenlerin 
adı ıeçen mildürlüie müracaatları. 

(1392) 2814 

Diplomalı bir miden mühendisi 
ıranıyor 

Mulla villyetinde krom ve zmpa
ra madenlerinde çalıpnak Usere dip-
lomalı bir maden mWıendwine ihtiyaç 
vardır. Taliplerin ,eraiti öğrenmek 
bere nı ıibi ifletmelerde bulundufu
nu izah eder bir mektubla Mullada 
madenci Cemal adreeiM müracaatları 

2548 

Ankara Borsası 

14-5-1938 

ÇEKLER 

Londra 
NeV)'ork 

6.30 6.30 
0.719310 0.719380 

Par is 28.205 28.205 
Milano 15.0050 15.0050 
Brüksel 4.69 4.69 
Atina 86.7460 86.7460 
Cenevre 3.4580 3.4850 
Sof ya 63.5714 63.5714 
Amsterdam 1.4255 1.4255 
Pras 22.6875 22.6875 
Madrid 13.0158 13.0158 
Bertin 1.9646 1.9646 
Varıova 4.1857 4.1157 
Budapeıte 3.9180 3.9180 
Bükreı 105.8730 105.8730 
Belcrad 34.68%5 34.6825 
Yokoama 2.7250 2.7250 
Moıkova 23.1275 23.1275 
Stokolm 3.0790 3.0790 

ESHAM VE TAHVILA T 
1933 ikramiyeli Ercan! 95.50 95.50 

.. ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL.. -
~ Dr. Bôsıt Ürek ~ - -- -- -5 Cebed Merkez Hastanesi 5 - -: iç Hastabklan mütehassıısı : 
: Her gün baatalannı Y eniıe- : 
S hir Meınıtiyet caddeai Ürek: 
5 apartmanında aaat 13 den: 
: aonra kabul eder. Tel: 1694 : - -.,11111111111111111111111111111111111111,. 

Bozmamak ve az para vermek 
isterseniz 

Gözlüklerinizi fenni gaz. 
lükçü SELAMI GÖRDÜ· 
REN den temin ediniz. Aym 
Z&IDMlda her cina aaat aatıı 
ve tamirab da ucuz ve temi· 
natlı olarak yapılır. 

Anaf artalar caddeıi Çift. 
lik mağazaaı kartıımda 
No.7 2659 

Nahiyeler 

Yatıh okul insaatı 
(Mutia - Turgut nahiyesi yatılı 

Okul lnıaat Komisyonu Batkanh
tmdan : 

l - Kapalı zarf uıulile eksiltmeye 
konulmuı olan (16075) Ura (21) kurut 
ketif bedelli yatılı okul inpatına la -
tekli çıkmadığından eksiltme müdde
ti 28 gün daha uzatılmıttır. 

2 -Eksiltmeye ittirak edebilmek 
için (1205) lira (64) kurut muvakkat 
teminat parasının köy sandığına yatı-
rılması ve Nafıa Vekiletlnden alın
mıt müteahhidlik veya vilayet nafıa 
müdürlüğünden ahnmıı ehliyet veıi
kuı göstt.rilmeıi ve teklif mektubları 
nın ihale aaatinden bir saat evel ko. 
misyona verilmiı olmaeı lizımdır. 

3 - Yapılacak eksiltme liyık had
de görilldilğü takdirde, 20. 5. 938 CU· 

ma günü aaat 16 da Leyne köyünde 
inpat komiayonunca ihalesi yapıla
caktır. 

..---REÇETELER1Nizi----• .. 
(Sakarya eczane) ıinden yaptmnıs. Her lMedi· 

tiniz yerli n Avrupa illçları bulunur. Resmi buaust mUes
..... a-r lmlaybk g&terilir. Balık yağı kilosu 85 kuruıtur. 

Ulus. Halk ılnemaeı ııra.ında. Telefon 2018 1-613 

2 ev yıkhrdacak 
C. H. P. Genel Sf'kreter,iiinden: 

Cinıi Kroki No. Kendi No. Muhammen keıif Muvakkat teminat 
bedeli 

Hane 5 28 894 60 67 
Hane 6 6/4 1196 77 90 

l - Parti merkezi kurağı yapılmak üz, te Parti adına vakıflar 
idaresinden satın alınan Bi.iyük Millet M~clisi cadd~inde Gökçe· 
oflu mahallesinde kiin yukarıda göaterilen mevcud iki hanenin 
yıktırılmuı ve enkazının belediyece gösterilecek mahalle ~ 1ldırıl· 
ması ayrı ayrı veya birden açık artırma suretiyle ihale edil~ektir. 

2 - Yıkma ve enkazının nakil işine aid ke'if bedelleri ve muvak
kat teminat mikdarları hizalarında gösterilmiştir. 

3 - Bu iki evde bulunan kalorifer tesisatı yıkıldıktan sonra ta· 
mamiyle Partiye bırakılacaktır. 

4 - Açık artırma mayısin 20 inci cuma günü öğleden sonra saat 
ıs de Parti Genel aekreterliği muhasebesinde yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin muvakkat teminat akçelerini ihale günü saatin• 
den bir saat evvel Parti muhasebesine yatırmaları f1rttıt'. 

6 - İhale parası ihale gününden itibaren nihayet 3 gün zarfında 
Parti muhuebesine nalı::id olarak tamamen 6denecektir. 

7 - Yıkılacak binaların partice isteklisine teslimi tarihinden 
itibaren nihayet bir ay zarfında yıkılması ve enkazının kaldırılma· 
aı me9ruttur. Bu enkazın muayyen müddet zarfında kaldırılmasını 
temin için partinin her eve göre bildireceii mikdarda banka kefa. 
let mektubu vereceklerdir. 2681 

Adana Milll Mensucat Fabrikası 
Ltd. Sosyetesinden : 

Fabrikamız mamulib kaput bezlerinin fiatlan. 
Geniflik Top kurut 

Aslanlı Tip 2. 75 an. 36 metre 725 

" " ~ 90 .. ~ .. ~9 
Şapkalı ., 4. 90 .. ~ .. 725 

.. "15. 90" ~" 766 
l - Yukardakl fiatlar fabrikamız teslimi bedeli pe,ın tediyelidir. 
2 - Bir balyadan nonan olan perakende aevklyat ve aatıtlara 

" 2 um yapılır. 3 - Tip 2 bezin balyası (20) top tip 4 ve 6 bezin 
balyası (25) toptur. 4 - Kabul edilen sipariıler sırası ile gönderi
lir. 5 - Siparit kabulü ve ıevki fabrikamızın 1 mayıs 19~ 11rihli 
tamimine miiltenittir. 2566 

llU11111111111111111llllllll1111111u1111u111uuuıtt1uıuıu1111111Ulll.Hll1Stttttllltl1llt 

4 ev yıktırılacak 
C. H. P. Genel S.kreterliiinden: 

Cimi Kroki No. Kendi No. Muhammen ketif Muvakkat teminatı 
bedeli Lira K.. Lira K. 

Hane 
Hane 
Hane 
Hane 

1 
2 
3 
4 

2 
32 
30 
1 

570 93 42 
635 1 47 
556 53 "4(Z 

488 65 36 
ld 1 -1~artl merkezi kurağı yapılmak i.izere Parti adına vakıflar 

area en aatm alman Büyük Millet Mecliıi caddesinde Gökçe· 
oflu mahalleılnde klin yukarıda .. t .1 .. ..a 4 ,,___ . goa erı en mevc~ ~ıenın 

yıktmlmuı ve enkazının belediyece gösterilecek mahalle kaldırıl· 
ması ayrı ayrı veya birden açık artırma suretiyle ihale edilecektir. 

2 - ~ıkma ~e enkazının nakil itine aid ke9if bedelleri ve mıuftk· 
lı::at temınat mıkdarları hizalarınd :.ı~ •1 • t' 

3 
A k a guuerı mıt ır. 

- çı artımıa nıayısın 20 inci cuma gUnli 8ğleden 11<>nra saat 
15 de Parti Genel aekr t 1• ıı.· h b . l . . e er ı.,ı mu aae esınde yapılacaktır. 

d 
4 -: stekhlerın muvakkat teminat akçelerini ibale pnü eaatin-

en bır ıaaat evvel p i . İ art mubasebesıne yatırmaları f1Ittır. 
5 - .hale parası ihale gtlnünden itibaren nihayet üç &{in zarfın· 

da Partı muhasebesine nakid olarak tamamen ödenecektir. 
e - Yıkılacak binalarm partice istekliıine teslimi tarihinden 

itibaren nihayet b' f ır ay zar ında yıkılmuı ve enkazının kaldırılma-
11 ~e9~u~ur. Bu enkazın muayyen müddet zarfında kaldırılmasını 
temın ıçın partinin her eve giSre bildirec:eii mikdarda banka kefa-
let mektubu vereceklerdir. 2682 

Cankava Eczanesinde 
Dalma aofuk mad;n suyu bulununuz. Reçetelerinizi ucuz yaptı· 

rablllrainiz. Yenitehir Bakanlıklar kartllı me9rutiyet caddesinde 
2787 

Kasaba haritasının eksiltme ilinı 
Alaçam Nahiyesi Belediye Reisliiin

clen: 
l - Taluninen "40" hektar mesktın 

:'40" hektar pyrimeak\tn kısımdan 
ıbaret Alaçam nahiye merkezinin 
1: 1000, 1 : 500, 1; 2000 mikyasmdaki 
halihazır haritalariyle Alaçamdan sa
hile kadar takriben "2" kilometre tul 
ve "200" metre genitlilindeki takri· 
ben "40" hektardan ibaret güzergahın 
l: 1000 mikyuındaki haritası 16·4-
938 tarihinden 7-5-938 tarihine kadar 
20. ıtın mOddetle, kapalı sarf uıuliyle 
münalrua,. çılrarılmıf lae de talip 
zuhur etmediğinden mOnakaA 10 

3 - Bedeli muhammen 1600 liradır. 
Muvakkat teminat 120 liradır. 

4 - MUnaka11ya girmek istiyenle
rin bu İ§İ yapabileceklerine dair Na-
fıa veklletinden ahnmıı ehliyet vesi· 
kalarmı ibraz etmeleri prttır. 

5 - Haritalar Nafıa Veklletinin 
13-3-936 tarih ve 29 aayıh bükümleri 
dahilinde yapılacaktır. 

6 - Yaptırılacak kıımın budud 
krokisiyle prtname ve teferruatı A· 
laçaın belediyesinde giSrülebilir. 

7 - Mi.iteahhidinin istihkakı 938 
finanı yılı bildcesinden ödenecektir. 

8 - İhale Alaçam belediye encüme
ninde yapılacaktır. 

4 -Proje, prtname ve evraıkr ~ &iin usatılmıttır. 
fiyeılnl ıarmek ve daha fula bilgi e- 2 - Mealran kısımların beher bek-

9 - Taliplerin ihale cünü olan 17-
5-938 tarihine rastlayan 11lı günü 
saat 11 de Alaçam Belediye encüme
ninde hazır bulunmaları 1 57. ımdır. 

(2697-1412) 2851 

. . • tarı 24 gayri meakan k11ımların be-
dınme kıatıyenler her ıOn komisyona her hektarı ıı " gilı:erıth baritaaı-
miiracaat edebilirler, 2533 nm beher hektarı s linclır. 



ULUS 

'R---E--S~-·M---1~--l-·L--;A~~;~N~~L~~A~~~R~~,H. k ı=~=;=~~: ~va urumu nen teblii edilme.ine karar Yerilmit miaon reislliine talim etmif olmal&-
ft duru.,_ IUnil 3. 6. 938 cuma günü rı lbmıdır. 

Kundura ah nacak Mat 14 e talik edilmit ft ilAn varakası A) 2490 uyılı anunun 16 ve 17 ind 
nm bir sureti de mahkeme divanhane maddelerine uygun 300 liralık mu• 

Bayındırlık Bakanlı~ı ~-

liiPik menderes lsllh 
salmallla lllMt 

Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan ft: 
1 - Kilçilk Menderes mllb aahuın

da yapılacak btıyilk 9Ut, Batyatak ba-
9mdaki tilt ve (5) küçU': k8prii inp
ati, ketif bedeli (213.98':1) lira (42) ku· 
nıttur. 

2 - Eksiltme 20.5.938 tarihine ra• 
tayan cuma li1n liaut ıs de nafıa •e
klleti sular umum mtldilrlilğil au ... ,t. 
ailtme komisyonu odasında ~,,alı 
sarf uauliyle yapılacaktır. 

3 - latekliler: Eksiltme prtname
al, mukavele projesi, baymdırbk itle· 
ri genel prtnameai, f ennt ,.nname ve 
projeleri (10) Ura (70) kurut muka
bilinde sular umum mtldUrlillflnden 
alabilirler. 

dif ~ ıert m aW\Mft ıı de 
temyu binamda vekllet levumı ve 
daire mildilrliliil odmında toplanan 
komitlyıonda yapılacaktır. 

2 - hıtekliıler bu bueuu aid tartna· 
meyi vek&let lwasmı ve daire m6dür-
1Ultlndea her sama par•u alabilir .. 
ler. 

S - Ütekllleria 2490 •tıh' kanunun 
2 - 3 cü maddelerindeki ,eraiti hais 
bulunmaları prttır. 

4 - Beher teneeesi 332.5 klanıttan 
mecmuu için 1662.S lira bedel tahmin 
edilmittir• 

5 - Eblltmeye peceklerin mu
hammen bedelin ~ 7 ,5 tu olan 124 lira 
&9 kurupın nakden veya 2490 uyılı ka· 
nunda kabul edilen tahvilltı mal aan
dıtına tealim ederek alacakl•rı san
dık makbuzlariyle birlikte eksiltme 
komisyonunda hasır bulanmaları ilin 
olunur. (1281) 2617 

Münhal katiblik 
Aclli;re V •aı.tmdea ı 

Tem,U mahkemesi birinci cea 
dairesi 1400 kurut maqlı tlçüncil aı
nıJ kltiblili açıktır. Kanuni prtları 
haiz olanlar aramda 19 mayıs 938 ta
rihine teudilf eden perweznbe pntı 
imtihan yapılacaktır. Talip olanların 
uaulen müracaatları llsımclu. 

2940 

Demiryolları 

TürUuıu Genel .uink .. .:.:-1 .. ··-ua·· ..1--.· uın - aine uılmıt oldutundan Serpin du- nklrat teminat, 
1 - TilrldtUfU iSiretmen Ye talef» rupa pil mahkemeye gelmesi akai B) Kanunun tayin ettiği vesikalar. 

teri için 50 • 60 çift dahill ve 50 - 60 takdirde hakkındaki durupnanm gı· C) Kanunun dprdüncü maddesi 
çift harici kundura yaptırılacaktır. yaben yapdacaiı iJJnen tebliğ olunur mucibince eksiltmeye girmeye bit 

2 - Muhammen bedel olarak da· 2936 mani bulunmadıima dair imalı bit 

Doldurma ve bolaltma bili kunduraların beher çiftine 400 ve ------------ mektub, 
harici kunduraların kesa beher çifti- D) Belediyeler im&r heyeti fen ıef· 
ne 500 kurut kıymet biçilmittir. liğinden münakaaaya sinne için ata-

t 
c:akları veaika, 

D. D. Yollan Umami idaresinden: S - balesi 20 - 5 • 1938 tarihin~ 5 - Teklif mektubları ihale günd 
Ankara deposuna (31/5/1939) to- tesadüf eden cuma pnil mt 15 de Emıılk .. lllllztr lllrlllsllta uat ona kadar makbuz mukabilind• 

mü na kasası 

nuna kadar gelecek takriben (30.000) yapılacaktu. ••••1-f ._.. komiayon reisliğine •erilecektir. 
ton maden ldSmtıriinün bopltılmuı '" tik teminab 4G lira 50 kulllfbır. Ntl HllKm ••rillB Posta ile c&ıderilecek teklif mek-
makinelere yilkletilmeai iti (18/5/ muneler, prtname ve mumele mll• .,...,. v~ ı tublarmm iadeli taahhtıclltl olması .. 
938) çarpmba pil aaat (15) te ihale· vetteai her gün kurum binasında ga. Kaa)'8 ftlillline balh Brmeaak nillayet bu uate lradar komisyona 
si ~pılmak iisere kapalı zarf uaulii ile rillilr. u..ı-mm balı huır baritalarmm ıelmlt bulunması lhmıchr. 
ekaıltmeye konulmuıtur. Muhammen t kili • alımı ı.ı bpal -~ ı· 1 Bu ia bakkmda futa 

1
-'--t -•--'-

bedel
. (

7 
SOO) 

1
• d B . . "' - ate erm muayven glln ve ~ ı MI&"& uau ıy e 'ft top- , uaua ~ ı . ıra ır. u ıte gınnek . . tan ..a.o.11..n. 0 1--'- u 1r .- isteyenlerin belediyeler ı_ .. _ h ti 

iatiyenlerin (
4
30) liralı'- muvak'-•t •.aat.te vesaık Ye te:ni•uıtlarıyle bir- av•unı .ıu-- m naJMya Çaw ~ eye & - rılmlftır fen ıeflifine müracaat etmeleri. 

teminat yatırarak 1. 7. 937 T. ve 3645 bkte huır bulunmaları. 2752 1 - İtin muhammen bedeli 2500 (1433) 2918 
sayılı reamt psetede netrolunan tali- liradır. 
matname bükümleri dahilinde milte· Elbise YI llpU JlpllrlllClk 2 - Iatekliler bu ite aid prtname, 
abhidlik vesika ve beyannameleriyle .. • .. .. .. ve lair evrakı bil&bedel Dahiliye vekl 
birlikte aynı gün aaat (14) e kadar ko- Turldmfu Genel Dırektörlüiiia· leti belediyeler lmlr heyeti fen tefli· 
misyona müracaatları lhımdır. Şart- den : iinclen alabilirler. 
name ve mukavele projeleri komisyon 1. - Kumatı Tiirkkutu tarafından 3 - Eksiltme 31 maym 1938 tarihi· Daldlİ7• Veklletiad- 1 

ca paraaıa olarak gösterilmektedir. verilmek flsere Tilrkkutu menıubla- ne natJayan ..ıı cGnll t onbirde 
(1282) 2559 rı için 100 ili 120 lrat elbise ve ppka DahWye veklleti biwın': toplana- Kutlaya 4.5 kilometre wfed• 

Ank•ı ·Gazi -lıyıı yııltk 

PIZll biınllyö seferleri 
D. Demiryollan U. Müdirliiündea: 

yaptırılacaktır. cak belediyeler imar heyetind leımettin mıeaıbaıiım fehre ialeai 111 
2. - Her takım elbisenin muham· lacaktır. e )'&pi• depoeu inpaı ve fehb' nmutı ile mü-

men kıymeti Ankara veya lnönil tes- 4 - Ebiltmeye pebllmek için la- teferri iflerin yapılnmı kapalı zarfla 
lim olmak ~rtiyle 17.50 liradır. teklllerin apfıda yasılı teminat ve eksiltmeye çıkarılmıttır. 

3. - Bu ıt~ muvakkat teminatı veaaiki apı cUn mt ona kadar ko- 1 - !tin muhammen bedeli 98583 
157.50 liradır. miton reisliğine talim etmit olmala- lira 47 kuruttur. 

4. - Elbiselerde kullanılacak harç rı lbmıdır. 2 - !atekliler bu ife aid tartn.-ıne-

(1478) 

4 - Eksiltmeye cfrebilmek içini• 
teklilcrin (11949) lira 47 kuruttuk mu
ttkkat teminat nrmeai ve (SO) bin Ji. 
ralık nafıa au iflerlni veya buna mu
adil nafıa iflerini taabhlld edip mu
ftf fakiyetle bitirdiiine ve bu kabil 
nafıa itlerini baprmakta kabiliyeti 
oldupa dair nafıa •eklletinden a
lmmıt milteahhidlik veaikaaı ibraz et-mesi, isteklilerin teklif mektublarını _______ .;... ____ _ 

Gümrük ve lnhi::;ar!ar B. 

Vakti hareket cedvelleriyle cüzdan
larındald Ankara - Gui • Kaya, ara
sında 1 hazirandan itibaren yalnız 
puar ıUnlerl i91iyecekleri yazılı ban
liyCS trenlerinin görülen lüzum ve ih
tiyaca binaen 15 mayıs 938 pazar gü
nünden itibaren i9lemete bafhyacak· 

ve saire n~uneleri Tilrk~utu tara- A) 2490 uyılı anunun us " 17 inci me, proje ve uir evrakı 493 kurut mu
f ından verılecektir. lateklıler bu nil- maddelerine uypn 187 Ura 50 kunıt- UbiMnde dahiliye ve.klleti belediyeler 
munelerle eksiltme prtnameaini ve tuk mukavvat teminat, imar heyeti fen tefliğinden alabilir• 
mukavele projesini her gün Türk Ha- B) Kanunun tayin ettiii ·katar ter. ikinci maddede yuılı uatten bir aut 

eveline kadar sular umum mtıdtırlll· 
IGne makbuz mukabilinde vermeleri 
lhmıdır. 

Posta4a olan pdlaneler bbal edll-
mu. (1217) 2492 

Mühlldislik brSI 
Nafia V eületinden ı 

3074 uyılı ve 4.12.936 tarihli kanu
nun 3 üncü maddesi mucibince Nafıa 
nklleti tetkil&ti,.te, uir devlet mtı
easeaelerinde ve belediyelerde veya 
bunlara merbut milet seaelerde de is
tihdam edilenlerden kanunun nepi 
tarihinde .. 40" yqw ikmA1 etmemit 
olan ve Nafıa fen mektebi JMSUDU 
bulnanların latmbul Teknik okuluıl
c1a açmak olan ...._dWUr 1mn1la-: 
nam ltllııld'luftz • 
rl n teraiti lhhneyi haiz olanların 
...aıki mo.biteleriyle Nafıa vekile
tille tahriren müracaatları liizumu 

va Kurumu Genel Me~kezi binumda- C) Kanunun dardUncil v~ddesl 3 - Eksiltme 31. mayı.a . 1938 tarihi 
~1lT1ilrkkuıu ikmal bUroaunda ıöre- mucibince eksiltmeye cfnneye bir ne rutlıyan ulı ıünü aaat 11 de An-

ı 
5 

r er. Kat't ibal i 
21 5 9 

ib. mani bulunmadı ima dair imzalı bir karada dahiliye veldleti binaatnda top 
ı.hi•rlar Um- Müdiirlüjiia- · - es · ·1 38 tar me mektub, lanacak belediyeler imar heyetince 

._ 

1 

rut~ cumartesi Pil mt lZ de D) Belediyeler lmir heyeti fen tef· yapılacaktır. 
1 - Emırum lnblaarlar bqmüclilr· ya:• t tkın rln belll a&ıı Hfinden münakasaya girme için ala- 4 - Eksiltmeye girebilmek için ia-

ınpne batlı Malucfrt kamı dahi- ÇalllClllrlrk ye astarldt te ~ e ı!.. " aut· cakları vesika, teklilerin •taiıda yazılı teminat ve ve-
liıule Sarayak tulumda 7211 lira ga milracaa~e Mtlariyle birlikte 5 - Teklif mektubları ihale pnü saiki aynı pn aaat ona kadar laomi .. 
kunıt kepf becle11l bir idarehane, bez abnacak ı. 2930 

saat ona kadar makbuz mukabilinde yan reislifine te.Um etmit olmaları 
3325 lira 22 kunıt kqlf bedelli bir ça- a· h ·bı b. komisyon reialiiine verilecektir. lhımdır. 
tı altmda ikiıer odalı iki aile evi'" Jaadaama Gmel ICoanatuhiı An· lr mu ası e lr memur Posta lle slnderilecek teklif mek- A-2490 uyıb kanunun 16 ve 17 
5801 lira 77 kurut kepf bedelli 600 lmn S.bn Alma Komiayonundlm: 1 k ~larmm iadeli taahhtldlii olmuı ve iaci maddeleri.De uypn 6179 lira 13 
tonluk bir tuz anbarı iııpatı Z5. 4. 938 1 - Bir metresine yirmi bet kurut Q anaca n yet bu uate kadar komisyona kurutluk muvakka tteminat, 
tarihi d 11 •• , dil d. i fiyat tahm. gelmit bulunmuı lhımdır. n e .uuue e eme ıt nden yeni- ın edilen (iki yi1s dokus T::...L.L.-•• ,. __ 1 D!-1-&or·· ı::.~::.-. Bu i• hakkında fazla izahat al--L B - Kanunun tayin ettiji veeib-
den kapalı zarf uaulile toptan eksilt- bin) metre ftlıf ve lSnıeline unun us.a,.... u.- .._ ...... ır maa Jar meye konmuftUr. .....,Jı.k ve utarbk bes 33. s. 938 elen ı isteyenlerin belediyeler imir heyeti • .. 

JI _ ıı..ı. U/V /n8 torildııo _.. --.- - aada kapolı .n fen pflliJne mllracut em.Jerl. C- Konunun clönl-11 maclclesl 
"'' 

1 
, 1 - lo (1435) 2920 mıuılbbıce -·-,.. ııümeır• bir mani bulunmadıtma dair imsalı bit 

teıe lf komisyonda yapi'tacatiır. '-.,m!l!!lle"ktub~~· ~""'ntrıı..., ... f'l'l""~~-
III - Eksiltmeye girebilmek için mezun olması , - eye ı 1Cil 

isteklilerin 1225.42 lira muvakkat te· 3- Ekailtmeaine ...ı-eL 1-tey-'e- tefliiinden münakanya girmek içiD a" .... & • ~ b) Aalr.erlilini bit'-~· bulnmnaaı, ala--'-
1
-- i'--

Muhtelif in aat lan ilin olunur. (1420) 2853 

Jandarma 

minat paruı .ermeleri lbımdır. ria (3863) Ura (50) kurutJuk Uk te- c) HUmil bal eüab• olmaaı, DaWlbe V........_ ı ~
1 

Ye• -. 
IY - Djf, ........ ve projeler mlut -Jdms 'ftJ& banka plÜtabu d) T. C. tabiiyetinde bulunmMı. Konya ftliliiine ballı Erelli kasa- 5 - Teklif mek1ıubları ihale gi1ntl 

Mlıılldlsll: bnl ......... 12 lıarat lıedel müablJlııde lmmbal- ve ...-..ıe yudı ...u.aıu muı.. e) Jlemur ..-- ..m ıı.ı.ıııı .....,,m ıı.ıı huu 1wtalaruuıı abmı uatoııa kadar mülıus ,,..-...... 
da lnbiearlar umum mtıdilrlillil tuz teri teklif mıektublarmı belli &i1n aa- bulunnMmMı, iti kapalı sarf ueuliyle toptan &atilrll komisyon reiallilne verllec:ektlr. 
fen pbelile Bnurum ve Ankara bat- at dokuza kadar komisyona Termit ol- f) Evelce bqka bir yerde çallfllllt- olarak mUnekauya çıbrılnuftır. Poeta ile g6nded1ecek teklif me~ 

Oh olunur. (1401) 2916 

N6V~ı 
3074 uydı kanunun S Uncl ma41le

al mucibince, tatanbul Teknik oku
lunda açılacak olan mtıhendlalik 
lınınlarmm kabul imtiban1an 24 ve 
25 mayıa 938 ulı ve çarpmba pleri 
uat dokuzda Ankara inpat uata oku· 
lunda yapılacaktır. 

mldtlrlUlderlnden alı.bilir. maları. (1270) 2611 aa hizmet phadetnameai ibraz etmesi 1 - !tin maktu bedeli 3000 liradır. tublarmın ladei taabhUdlU olmaaı ve 
V - EbJltmeye girebilmek için ia- y.rm 1 11.. al L prttır. 2 - latekliler bu ite aid prtname, nihayet bu uate kadar komisyona gel-

teklilerln mUteabhldlik waikaaını •• 1111 IRM llllClll 3 _ Seçim. imtihanla yapılacaktır. '" sair evrakı paruıa olarak dahiliye mif bulunmMı lbımdır. 
on bin liralık buna benser hıpatı iyl Jendm Genel Komatanbiı A-.. İmtihanda birinci derecede muvaffak veklleti belediyeler imlr heyeti fen Bu it hakkında fa.ala izahat almak 
bir surette yaptılıı:lanm iabat eclecek ra Saba Alma Kamiqlllmnhn ı olana (90), ikinci derecede muvaffak tefillinden alabilirler. latiyenlerin belediyeler imar heyeti 
vesikalan ibraz etmeleri prttır. Ve 1 - Bir tmeaine yüz aeben kurut olana (75) lira aylık ve aynca on be- 3 - Eblltme 31 mayii 1938 tarihi- fen ıefliiine milracut etmeleri. 
isteklilerin mthMka• nihale kanu· fiyat tahmin edilen kırk ilç bin ,en ter lira meeken ücreti verilecektir. ne rastlayan ulı ctlnil .. t onblrde (1359) 2766 
nmıda ce.terilea "raitl n enafı tao fmUa kapalı sarf uauUyle 2. 6. 938 4 - lluvaffaldyette muadelet halin Anmada Düiliye nktleti binmm- Tanusla IClllrlk ... zly11 

•11111111 DJllSlllll aid ebillml 
mameıı hab olmalan lbımıdır. perpmbe ctlnil mt onda utm alma- de liun blenlıer w ticaret okulundan da toplmacak belediyeler imar heye-

VI - Teklif qaektublan m caktır. menn olanlar tercllı edilir. tüıde yapılacaktn'. 
mtllıOrltl oldup halde yukarda ikind 2 - Buna aid prtname (387) kurut 5 _ lmtibanlar 19. 5. 1938 cuma ati 4 - Eblltmeye cirebllmek için '9-
maddede yadı saatten bir uat evel karfılıiında komiayondan alınabilir. nil uat 14 te T. H. it. ıenel merkes teklllerln aplıda yuıb teminat ve 
Erzurum lnblaarlar bqmildtırliill 3 - Ebiltmeaine ıinnek isteyenle- binumda yapılacaktır. Aranılan evsa ftSaiki Qftı cUn mt ona kadar ko
ebiltme komisyonu bapanbtma rin (5120) liralık teminat'" kanunun fı bais bul~ isteklilerin 19.5.1938 mlaon reialiiine teslim etmit olmala-
makbm mukabilinde verilecektir ft prtnamede yazılı vesiblan malı· öilen vaktine kadar tilrklwıu genel rı llsandır. 
Pona ile &8ncleri1ecelıı: melmıbların teYl teklif mektÜblarınm belll sOn direktörHliilne bir dilekçe ile müraca A) 2~ sayılı anunun 16 ve 17 inci 

Dahili:re V eületinden : 

bu mtte lromlayonda bulunmaları ll· mt dokusa kadar komisyona nrmit at etmeleri lbımd 2931 maddelrıne uyıun 225 liralık muvak-
2921 sandır. Poltada olacak aecilnneler olmaları. (1417) 2917 ır. kat teminat, 

kabul eclilmes. (2437/1272) 2528 B) Kanunun tayin ettlli vesikalar, C) Kanunun dördüncll maddesi 

imtihanlara lftirlk edecek olan n 
taaitl lkımeyi bals bulanan Nafıa 
fen mektebi mesunu fen memurları
nm merbut oldukları idareler4en a
lacakları fotoinflı hariyet •aibla
riyle 23 mayıs 938 puartai &UnUne 
kadar Nafıa veklleti Zat itleri mil· 
d6rliiğilne miiracaatla kaydolunmala
n ve imtihan hakkmda bllci edinme
leri lllzumu ilin olunur. 

(1438) 

Tanu• Z.5 kilometre meu.f ede bu
luı:wı Berdaa çayı vadıiai üzerinde 
mevcud 50 metrelik kuyunun 75 metre 
daha derine indirilmeai kapalı zarfla 
ebiltmeye konulmuttur. 

1 - İtin muhammen bedeli 6000 lira-

Ynlık elblselt •11 alınarak 
0.-.. tt.... G.ael Komataa • 

hk S.tm Alma KomiaJ'Olltmdaa ı 
1 - Orman koruma genel komutan· 

bk kıtaları ihtiyacı için otu adet 
34909 Ul 52345 metre yubk elblle im· 
IUfl kapalı sarf uaultı ile ibatesi 17. 
5.931üsUaUaut15 Ankarada Ye
Jllltehirde Imomotanlık binaamdald ._ 
tlD alma komiayonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen beclell 28189 - lira 
75 kurut ve muvakkat teminatı (2159) 
Ura 25 kuruftur. 
3 - &umameler bir lira lmk bet ku· 

nlf mukabilinde UtlD a1aa komiayo
•nMn ahubUir. 

4 - htıklllerin prtnameelnde ,a
alı nainlarla benber telllif mektuJ>. 
lannı l.bale uatmdan bir ... t neline 
...._ komla,_ •ermeleri ilin olu-
aur. (1267) 2544 

Adliye bakanhOı 
Benzin alınacak 

Ad&;reVelslletlDdeD ı 
Vekllet binek otomobilinin 938 ma

li yıb ihtiyacı için ugarl 400 uaml 
500 teneke bensin açık ekalltme ile a
lmacaktır. 

l - Dalltııae 2.U38 tarihine tel&· 

Tuz nakliyatı 

1 - tdaremldn ç.ultı Tuzlumdaa prtnameai mucibince eblltilip artı· 
rdmak tlsere : 

A - ltaradenis anbarlan için 
B - Akdınis •• Adalar denizi anbarları için. 
C - Marmara denisi ve İstanbul anbarlan içia 

33.000 Toa 
16.000 Ton 
15 . .,.,., Ton 

54.000 
ki ceman 54~000 ton tuna nakli ıJ>Uarlık usullyle eksiltmeye konmuftur. 
il - Puarhk 16 - 5 • 938 tarthtne rutlıyan pazartesi gilnil uat 14 de Ka· 

batqta levasun •• milbayaat tubeaindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
111 - iutDl!!Mller paruu olarak lıer IÜft İnbiurlar U M. levuım ve mil· 

._,. pbeelyle ı..m, Anma 1-fmildildilklerinden alınabilir. 
iV- tatek111erln puarhk için tayin edilen ıh ve saatte %7.5 ıtnenme 

puMı•t,Se bidlkte yallmcla aidl seçen komisyona plmeleri iJJn olunur .. 
(2439-1273) 2529 

Kiraltk evler ... ..,. ................. , 
Cimi 
Kllf r 
hane 

lllııhafleal Soblı 
Blkl Jlmlm llechul 

14irl uker So. 

No: Sı 
15 

Bir Senelik. Mu. le. 
01z Lira 

• .. .. 891 .. 

1 - Yallanda yudı baaeln l • a • 938 tarihinden 31-~939 tarihine kadar 
bir .... mlddetle icMa ftri-.ı.tlr. 

2 -Talipler~ ı& ık \bert ~r cibı lmar mUclGrlqUne mtira· 
c:aat edeWlirl• • 
S- Jluftkbt temfMtl .......... D bedellerin %7.50 clir. İbaleai 16-5-938 

puartnl IMt 1 da imar mİdlrHlifl alam utma komiayonu husurunda yapı· 

l.aktır. 

mucibince eblltmeye cfnneye bir 
Anlcara 3. 6nci Sulh Hukuk Mala- mani bulunmadıtına dair imzalı bir 

._.... ..... , mektub, 

Mahkemelerden 

D) Belediyeler imlr heyeti fen. tef· 
Anbranın Ayrancı baflarmda 82 illinden münalruaya ıirme içia ala· 

numaralı nde mukim iken bu kere cakları veallra, 
v~fat eden demirci Feyzinin tereke- 5 - Teklif mektublan ihale cGnU 
aıne mahkemece el konmut olduğun- uat ona kam matmas mulrahl1inde 
dan ke~aleti huebile atac:_aklı olanlar komisyon relaHiine verilecektir. 
ela dahil oldutu halde bılcilmle ala- Posta ile candcrilecek te~lif mek
caklı Ye borçlularm ve mirucmm ve- tublarmm iadeli taahbtıdlil olmuı ve 
aaild reamiyeleriyle beraber bir ay nihayet bu .. te lradar komiayona 
zarf mda Ankara 3 üncü Sulh Hukuk celmit bulunmuı lbandır. 
mahkemeabıe mllracaatları ve alacak- Bu it bakkmda fuJa iıahat almak 
larmı vaktiyle pyid ettirmiyenlerin iateyenlerln belediyeler im&r heyeti 
mi..Ucıya ne phaen ve ne de terelteye f• tefllline mGracut etmeleri. 

dır. • 
2 - latekliler bu ite aid ,artnameyl 

hlW>edel dahiliye veldleti belediye
ler imar heyeti fen tefiiiinden alabi
ler. 

3 - Ebiltme 26-5-1938 tarihlae n1t 
lıyan pel'fembe pnil uat 11 de Ank.a
rada dahiliye veldleti binuında top
lanacak belediyeler imar heyetince 
yapılacaktır. 

' 4 - Ebiltmeye girebilıııek için ia
teklilerin qaiıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı &Un aaat ona kadar ko
miayon reialiiine talim etmit olmala
rı lbımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 .e 17 izafeten taldb edemiyecekleri ve ib- (1434) 2919 
• inci maddelerine uyıun 450 liralık ru edecekleri veaaik için makbuz ia

tdyebllecekleri lllzumu ilin olunur. ıı, ullhaı1r muvakkat teminat, 
2914 B - Kaı;ıunun tayin ettiii veaib-

Aalrua Alli:re Mahk~ laca· llllffasl llldel ftlilllklSISI lar. 
nt daireai reialili-cle. DMUl,e VM' llsadıin : 5 - Teklif mektubları ilıale gUntı 

lltlddei Konyacla cevis altında 69 Çorma ftlllillae bajb Ükilip ka- saat ona kadar mald:>us ..mukabil.inde 
No. bane4e mukim Rifat Vekilleri a- ........ 1lali huır bartamm alımı komisyon reialltlM •erilecektir. 
vubt lluatafa Kemal Olıun ve Şilk- ip lıapalı .sarf uauliyle ,.. toptan 1~ Poeta ile &hderilecek teklif mek
ril Halil Beybaa tarafmdaa 938/163 tilril olarÜ mUnablaya çıkarıllnıt- tublarmın iadeli taabbildlii olmuı ve 
No. dosya ile müddeialeyh Denbli· tır. Din tnDllai -halhetllde ı.ın par 1 _ itin maktuu bedeli 4000 lira· nihayet bu saate kackr komisyona ıeı-
oiuJlarmdan ve ttıccardan Artin otlu dır. mit bulunması lhımdır. 
Sergi• ve mali,. "Weti aleyhine ib 2 - lateklller bu ite al4 prtname, Bu it hakkında fazla izahat almak 
me ettikleri Aksaray noterlifinden Ye lair enala billbecle1 Dahillye vekl iatiyenlerin belediyeler imar heyeti 
tlMikli 29. 5. 937 tarihli 1enet muh· led belecUyeler imAr heywti tm tefli· fen teflifine müracaat etmeleri. 
teviyatı olan .8355 lira alacak davum· finc1en alabilirler. (1360) 2767 
~ müddeialeyh Serciz Denblideld 3 - Ebiltme 31 maym 1938 tarihi· --.----------
ıkametcthmı terkedip balen nerede ne rastlayan aalı pi ... t onbirde .alllllllllllllllllllllllllllllllllllll 11. 
ikamet ettlli anlaplamamıt " bu da- Dlhiliye w1rlleti blnumda toplana· = M ksika Gül• •• :: 
.. ,. taalluk eden anuba1de 20 sin cak belediyeler hnlr heyetinde yapı· = e u = 
mtlcWetle lllnen teblll edllditi halde lacalmr. : Gtady Sftrthout i 
mldcleialeyh Jerp yeni lıdrwlni bil 4 - ıı:ımıtme,. pebilmek için la- ,1111111111111111111111111111111u11111r 

• 
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~ -s - 1938 

A .. Levazım Amirliği 

Pirine alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon mUe&Seseleri 

için 70000 kilo pirincin pazarlığında 
talip çıkmadığından 19-ma.yıs-938 sa
at 15 de pazarlıkla eksiltmesi Ankara 
levazım amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 
Z- Muhammen bedeli 14000 lira ilk 

teminatı 1050 lira.dır. Şartnamesi ve 
nümunesi komisyonda görülür. Kanu
ni vesika ve teminatla komisyonda bu-
lunulması. (1375) 2769 

Sade yağı olanacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al· 

ma Komisyonundan : 
1 - Pınarhisar garnizonu için 18000 

Alpullu için 12000, Vize için 12000 ki
lo sade yağı kapalı zarfla eksiltmesi 
20 mayıs 1938, Pınarhisar saat 16, Al
pullu saat 11, Vize saat 15 de Vize til· 
men satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

2 - Pmarhisarın muhammen bede
li 17100 lira, Alpullu ve Vizenin 10800 
lira, Pınarhisar ilk teminatı 1283 lira, 
Alpullu ve Vizenin 810 liradır. Şart
namesi hergün komisyonda görülür. 
Teklif mektuplarının belli saatlerden 
bir saat eveline kadar komisyona ve-
riltnesi ( 1305) 2629 

Çamaıu makineleri ahnacak 
Ankara Levazun Amirliği Satın 

Alma Komiayanundan : 
1 - Maltepe ve Bursa askeri lise

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

2 - Bu makinaların tahmin bedeli, 
İstanbul için 4300, Bursa için 4700 li
radır. İlk teminatı 937 !ira 50 kcruş
tur. Şartname ve evsafı komisyonda 
görillür. İsteklilerin kanuni vesikala
riyle beraber belli saatta komisyona 
gelmeleri. (1250) 2502 

7000 kilo tavuk eti 

ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma. Komiayonundan : 
1 - n ar aıııizo bitlik v m · -

eaaeseleri için 7000 kilo tavuk etinin a-
çık eksiltme11i 25 mayıı 938 ıaat 15 de 
Ankara Lv. amirliği Sa. Al. Ko. da ya· 
pılacaktır. 

2 - Muhammc~ ' ,...-deli 3850 lira ilk 
teminatı 288 lira 15 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sika ve teminatla komisyonda bulu· 
nulması. (1237) 2517 

Yogurt ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İstanbul levazım ~irliğine 

bağlı müesaesat için 113316 kilo yo
ğurdun kapalı zarfla eksiltmesi 17 
mayıs 938 •aat 15 te Tophanede İstan
bul levazım amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Hepsinin tahmin bedeli 18130 
lira 56 kuruş ilk teminatı 1359 lira 79 
kuruştur. Şartnamesi komiıyonda gö· 
rülür. Yoğurdun hepsi bir müteahhi
de verilebileceği gibi Anadolu ciheti, 
Rumeli ciheti ve Sur harici olmak ü • 
zere Uç grupa da ayrılabilir. İstekli -
lerin kanuni vesikalarile beraber tek -
lif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evel komisyona vermeleri. (1252) 

2518 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 _ Lüleburgaz tümen merkez bir· 

likleri için 190.000 kilo sığır etinin 
kaplı zarfla eksiltmesi 19 mayıs 938 
ıaat ıı de Lüleburgaz tümen satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 _Muhammen bedeli 57.000 lira 
ilk teminatı 4100 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görUlUr. İsteklilerin 938 
senesine aid ticaret odası vesikalarile 
ihaleden bir saat evel teklif mektubla 
rını komisyona vermeleri. (1265) 

2523 

içme suyu eksiltmesi 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : . . . 
1 - Cebeci merkez hastanesı ıçın 

200.000 litre içme suyunun açık ek
siltmesi 24 mayıs 938 saat 15 de An
kara Lv. amirliği Sa. Al. Ko. da ya-
pxlacaktır. . . 

2 - Muhammen bedeli 1400 tıra ılk 
teminatı 105 liradır. Şartnamesi ko
miıyonda görülür. Kanuni vesika ve 
teminatla komisyonda bulunulması. 

(1235) 2477 . 
Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabo Al· 

ma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ~ mü-

eaeetıeleri isin 200.000 kilo koyun eti
nin kapalı zarfla ekııiltmeai 23 mayıı 
938 aaat 15 de Ankara Lv. Amirliği Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 90.000 lira 
ilk teminatı 57 50 liradır. Şartnamcai 
450 kuru9 mukabilinde korni•yondan 
alınır. Kanuni ve ti.caret odası ve ,art
nameıindıe yazılı ve•ikalarda bulunan 
teklif mcktublarının saat 14 c kadar 
komisyona verilmeıi. (1183) 2429 

Sade yağ ı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al· 

ma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri için 92.000 kilo sade yağın 
kapalı zarfla eksiltmesi 20. mayıs. 938 
saat 15 de Ankara Lv. amirliği Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bc<ieli 90160 lira ilk 
teminatı 5758 liradır. Şartnam.e11i 451 
kuru! mukabilinde komisyondan alı· 
nır. Kanuni ve ticaret odası ve şart· 
namesinde yazılı ve•ikalarda bulunan 
teklif mektublarınm saat 14 e kadar 
komisyona verilmesi. (1184) 2430 

Sahhk boı benzin tenekeleri 
Ankara Levazım Amirliğ i Satın 

Alma komisyonundan : 
H~rb okulunda mevcud 500 boş 

benzın tenekesinin 19.5.938 saat 10 da 
pazarlıkla Ankara levazım amirliği 
satın illma komisyonunda satılacak
tır. Tenekeleri görmek istiyenlerin 
harb okuluna ve pazarlığına iştirak 
için belli vakitte komisyonda bulun -
malan. (1471) 2937 

M. M. bakanlığı 

Askeri Okullara 
talebe ahnıyor 

1 - 938 - 939 ders yılı için tstan
bulda bulunan Kuleli ve Maltepe as
keri liselerile Buraa askeri lisesi, Kı
rıkkalede bulunan askeri sanat lisesi 
ve Konya, Erzincan askeri orta okul
larına talebe alınacaktır. KaydU ka
bul şartları hakkında malilmat asker
lik şubelerinde ve okullarda vardır. 

2 - Kayıd ve kabul için müracaat 
zamanı 1 haziran ile 25 temmuz ara 
•ındadır. Talebe hangi okula ginnek 
istiyorsa bir dilekçe ile doğrudan doğ 
ruya o okul müdürilne müracaat ede
cektir. Dilekçeye iki fotoğraf ile bir 
tane 6 kuruşluk posta pulu iliştirilmiş 
bulunmalı ve menıub olduğu askerlik 
~ubesi. babasının adı ve mesleki ile 
kendi adı, okudufu okulun ismile han 
gi ıınıfta bulunduğu, yabancı dil o
kuyorsa hangisini okuduğu ve okulun 
daki kayıd numarası. boyu. yaşı, ağır
lığı ve oturduğu yerin adresi vazıh o
larak yazılmalıdır. 

3 - Mekteplerin bulunduğu şehir -
ler haricinden müracaat edecek tale • 
beler ayrıca ikinci bir dilekçe ile de 
askerlik !!Ubelerine bat vuracaklar
dır. Askerlik !fUbcleri 11ht muayenele
rilc ltuumlu kayıd ve kabul kağıdları 
nı tamamlattrracaklar ve 1 temmuzda 
talebenin gireceği okul müdUrUne 
yalnız kağıdlarını gönderecekler ve 
talebeler mekteb müdürleri tarafın
dan çağrılmadıkça mektebe gönderil· 
miyecektir. 

4 -Okullar yatılı ve parasızdır. Ta 
lebenin iaıeıinden başka giydirilme. 
si, techizatı okul tarafından temin e -
dilir ve her ay bir mikdar da maaş ve-
rilir .(1222) 2515 

Pavyon ve komulanhk 
binası yaptır1la<ak 

M. M Vekaleti Satın Alma Ko
nıiıyonundan : 

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

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

3 - Eksiltme 17 mayıs 938 salt gU.
nil aaat 15 de Ankarada M. M. V. sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İlk temnat (13.577,76) on Uç 
bin be! yüz yetmiı yedi lira yetmiş 
altı kuruştur. 

5 - Keşif, proje ve şartnameler 10 
lira 08 kuruşa M. M. V. satm alma ko. 
dan alınır. 

6 - Eksiltme~ girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılt kanunun iki ve 
ü~üncü maddelerinde yazılı belgeler
le idari şartnamenin dördüncü mad
desinin (F) fıkrasında yazılı belge· 
lerle birlikte teklif mektublarını iha
le saatmdan behemehal bir saat evve
line kadar Ankarada M. M. V. satın 
alma komisyonu riyasetine vermeleri. 

(1209) 2490 

Hangar yaptmrılacak 
M. M. M. Vekileti. Satın Alma Ko

miıyonundan : 
1 - İzmir tayyare alayında yaptırı· 

lacak bir çift (F) tipi hangar İnfUtI 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmut
tur . 

2 - Keşif bedeli (252.901,25) iki 
yüz elli iki bin dokuz yiiz bir lira 
yirmi bet kuru1tur. 

ucus 
3 - Eksiltme 23 mayıs 1938 pazar

tesi günü saat 15 dedir. 
4 - İlk teminat (13.866,0S) on üç 

bin ıekiz yüz altmış altı lira beş ku
ruştur. 

Hapisane binası yıklırllacak 
l.tanbw Na.fıa Miidürl\itünden : 
Kapalı zarf uaulile eksiltmeye ko· 

nulan (22959,35) lira keıif bedelli 11-

~11 

5 - KeJif proje ve şartnameler 12 
lira 65 kurup M. M. V. aatın alma 
Ko. dan alınır. 

tanbul umumt hapiahane binası yıkıl- Satılık : 
maıının 2. S. 938 pazarteli günil saat ------... 
15 tc ihale.i yapılmak il.zere ilhı edil Sabhk- Yenitehir Cebecide Kilç·Uk 
mi9 iac de yapılan ten.ıillt nükdarı çapta 1atıhk lnJaata elveritli analar. 

Küçük ilôn şartları 
6 - Ekıiltmeye girecekler kanunt 

teminat ve 2490 aayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
idart prtnamentn 4 UncU maddesinin 
(F) fıkrasında yazılı vesikalarla bir· 
likte teklif mektublarını eksiltme sa
atından behemehal bir saat evveline 
kadar M. M. V. aatın alma Ko. na ver· 

haddi itidal g8rWmcmiı olduğundan Telefon 2406 2427 Bir defa Lçin 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 

Dört satırlık küçük illnlardan : l 
mel eri. (1296) 2618 

Vilayetler 
Sıhi tesisat yaptırılacak 

Manisa Valiliğinden : 
1-48709 lira 50 kuruş ke9if bedelli 

Manisa memleket hastahanesi sıhht 
tesisatı kapalı zarf usulü eksiltmesin
de teklif edilen fiyat haddi layık gö
rülmediğinden bu iş 28. 5. 938 perşem
be glinü saat onbire kadar olan bir ay 
müddet içinde çıkacak ve liyık had 
fiyat teklif edecek talibine pazarlık 
suretiyle verilecektir. 

2 - Bu işe aid 9artname, plan, ke
şif ve aair evrak Ankara, İstanbul, İz
mir vilayetleri nafıa ve sıhat müdür
lüklerinde mevcuddur. Daha fazla 
tafsilat Manisa nafıa müdürlüğünden 
istenebilir. 

3 - Eksiltme pazarlık suretiyle ya. 
prlacaktır. 

4 - Talihlerin 938 yılına aid ticaret 
odaıı vesikalariyle on bin lira değe
rinde yilksek tazyikli buhar kazanı 
tesisatı ve çama§ırhaneyi memnuni· 
yetbah9 bir şekilde yapmış oldukla
rına dair vesika ibraz etmeleri şarttır. 

5 - Pazarlık için tatil günlerinden 
mada bir ay mUddet içinde her gün 
vil!yete mUracaat olunabilir. 

(1286) 2568 

Kapah zarf usuliyle 
eksiltme ilônı 

Gümüıane Nafıa Müdürlüiünden: 
1 - Ebiltmeye konulan it: Gümüşa

ne viliyetinin Pirahmet - Kelkit, Pö. • 
ke - Erı:incan yolunun muhtelif kilo -
metrelerinde yaptırılacak 38 adet be
tonarme menfez ingaatı olup bedeli 
kegfi 17697 lira 23 kuruıtur. 

2 - Bu i§e aid tartnam.e ve evrak 
şunlardır: 

A - Ebiltıne ıa.rtnamesi, 
B - Mukavele projesi 
C- Nafıa işleri ıeraiti umumiyesi 
D - Tesviyei tUrabiye ve kirgir in· 

şaatina aid fenni §artname 
E - Huiust ıartname, keşif cetveli. 

metraj cetveli, iatiyenler bunları GU
milşane Nafıa Müdilrlütllnden alabi • 
lirler. 

3 - Eksiltme 23 - mayıı - 1938 pa -
zartesi eUnU aaat 15 de. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uauliyle yı 
pılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is • 
teklinin 1328 lira muvakkat teminat 
vermesi, bundan baıa ticaret odası ve • 
sikası ve Nafta yüksek Bakanlığının 
müteahhitlik veıikaBiru göstermesi şart 
tır. 

6 - Teklif mektupları UçUneü mad· 
dede yazılı saatten bir saat evveline ka· 
tar GümUşane Nafıa MüdUrlüğUnde te· 
şekkUl edecek komisyona makbuz mu· 
kabilinde verilmi~ olacaktır. Postada 
vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

(2698 - 1413) 2835 

Kapah 
yapı 

zarf usuliyle 

eksiltmesi 
Manisa Valiliğinden : 

bu işin 2490 uyılı kanunun 31 inci 
maddeıi mucibince yeniden e.kl §llrt 
lar dahilinde kapalı zarf u.ulile ckailt 
meye çıkarılmaıı ve eksiltmenin 3. 6. 
938 cuma aUnU aaat 15 te nafıa mUdilr 
lüğünde yapılmuma karar verilmi9 
tir. 

Mukavele, ekıiltme, baymdırlık: it 
leri genel ,husuıt ve fennt prtnamele 
ri, proje, keıif hülbuile buna milte 
ferri diğer evrak daire•inde ıörille 
cektir. 

Muvakkat teminat (1722) liradır. 
İlteklilerin teklif mektubları ve dn 

az (15.000) liralık bu işe benzer iı 
yaptığına dair Nafıa Vek!letinden a 
hnmıı ehliyet ve 938 yılına aid ticaret 
odaaı vesikalarını havi kapalı zarfla 
rını 3. 6. 938 cuma gUnü saat 14 e ka 
dar nafıa müdürlüğilne vermeleri. 

(2631/1381) 2781 

Yeni ıose inşası 
Eakiıehir Nafia Müdürlüj'ünden : 
Sarıköy • Mihalıccık yolunun 4 + 

400 - 13 + 450 kilometreleri arasında 
yapılacak 11571 lira 19 kuru§ ketif 
bedelli yeni §Ole inıaatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmelerindc talih ıuhur 
etmediğinden 2490 numaralı kanunun 
40 ıncı maddesine tevfikan evvelce i· 
ltn edilen ıerait Uzerinde 13. 5. 938 
tarihinden 30 mayı• 938 tarihine ka
dar pazarlıkla ihaleıi takarrUr etmlt· 
tir. lsteklilerin evvelce il!n edildiği 
tekilde viliyet daimt encümenine mil· 
racaatları. (2785/1458) 2926 

Granit parke taşı ahnacak 
İzmir Belediyeainden : 

Yeni yapılacak ve tamir edilecek 
yollar için ince kumlukları tercin c • 
dilerek alınacak 150 bin adet granit 
parke taıı 13. 5. 938 tarihinden itiba • 
ren on bet giln müddetle kapalı zarf
lı ekıiltmeye konulmuıtur. Muham· 
men keşif bedeli 21262 lira 50 kuruş
tur. Belediyenin talebi {berine milte· 
ahhid ihale bedeli ilzerinden ayrıca 

yüz bin adet taş daha vermeğe mec
burdur. Ketif ve tartnamcıi ba§ mti· 
hendislikten Ucretaiz olarak tedarik 
edilir. Taşradan istiyenlcr posta üc
retini gönCiermelidirler. 

Kapalı zarfla ihalesi 31. 5. 938 
salı giinil saat on altıda belediye en • 
cümeninde yapılacaktır. Ve muvak
kat teminat mikdarı 1594 lira 75 kuruş 
tur. lttirak edecekler 2490 aayılı ka· 
nunun tarifi dairesinde hazırlanmış 
teklif mektublarını ihale günü olan 
31. s. 938 &alı günü aa.a.t on bete kadar 
encümen reisliğine vermelidirler. 

(1594/1473) 2938 

500 gö(men evi yaptmlacak 
Tekirdai iskan Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan İ§: Çorlu 

kazası dahilinde (500) aded göçmen 
evi inşaatı olup muhammen bedeli 
(132645) liradır. 

2 - Bu ige aid 9artnameler plin ve 
ke~if evrakı vil!yet i•ldn daireıinden 
alınacaktır. 

3 - Eksiltme 26. S. 938 perşembe 
günü saat 14 de vil$.yet iıkan daire
sinde kapalı zarf uıuliyle yapılacak
tır. 

4 - Talib olanların (7883) lira te
minat akçasını vilayet mal sandığına 
yatırarak tanzim edecekleri mUhürlU 
zarfları eksiltme saatinden bir saat 
evveline kadar komisyon başkanlığına 
tevdi eylemeleri ilan olunur. 2927 

Şose tamiri 
1 - Manisa Atatürk bulvarı üzerin

de bir sinema binası inşası (56802) li· 
ra 50 kurufluk keşifnamesi üzerinden 
ka.palr zarf usuliylc eksiltmeye konul- Eskitehir Nafia Müdürlüğünden : 
.rnuş•ur. Eskişehir • Çifteler yolunun 3 + 

2 - Bu i şe aid keşifname, şartname 080 - 13 + 000 kilometreleri arasın· 
ve tef~ :rütı (285) k ... ruş mukabilinde da yapılacak 17597 lira 18 kuruş keşif 
Manisa nafıa mü<lüdüğünden alınabi· bedelli ıoae esaslı tamiratınıo. kapalı 
lir. zarf usuHyle yapılan ekıiltmelerinde 

3 - Eksiltme 26.5.938 perşembe gU- işe talib zuhur etmediğinden 2490 nu
nli saat o:. birde Manisa vilayeti dai- maralı kanunun 40 mcı maddesine 
mi encümeninde yapılacaktır. tevfikan ve evvelce ilan edilen ıerait 

4 - Muvakkat teminat (4090) lira üzerinde 13. 5. 938 tarihinden 30 ma-
13 kuruştur. yıs 938 tarihine kadar pazarlıkla iha-
5- Bu eksiltmeye girecek olanların lesi takarrür etmiştir. lateklilerin ev-

1938 yılına aid ticaret odası vesikası velce ilan edildiği şekilde vilayet da
ve 1938 yılına aid olarak naha ve!<a- imi encümenine müracaatları. 
letinden alınmış ve yaptığı en büyük (2784/1457) 2925 
bina bedelinin elli bin liradan aşağı 
01~dığını bildiren yapı müteahhi~lik Moterin ve vakum yağı ahnacak 
vestkası göstenneleri ve bizzat yilk-
sek mühendis veya mimar olması ve· Afyon K. Hiaa.r Belediyeainden : 
Y,a bunlardan biriyle müştereken tek· Belediye elektrik santralının 938 
lıf yapıp mukaveleyi birlikte imza et- yılı 45.000 kilo motörin ve 1500 kilo 
mesi lazımdır. vakum yağı ihtiyacı ıo. 5. 938 tari-

6 - Teklif mektubları 26.5.938 per- hinden 27. 5. 938 tarihine kadar 15 
?er;,ıbe g~nü saat ona kadar vilayet da- gün müddetle açık eksiltmeye kon-
ımı encumenine verilecektir. muştur. 

7 - Kapalı zarfların ihzarında, tek- Motörinin beher kilosu muhammen 
lif mekt~bunun yazılı§ıtnda, bu z~rfla· bedeli 10 ve vakum yağının 35 kuruıı
rın tevdıınde ve posta ile gönderılme- tur. 
sinde talihlerin 2490 sayılı kanunun lhalesi 27. 5. 938 cuma günü saat 14 
32, 33 ve 34 üncü maddelerine harfiyen de encümeni belediyece icra edile. 
riayet etmeleri lüzumu ilan olunur. cektir. Şartlarını ve sair hususatını 

(1387) 27~ öğrenmek isteyenler her gün beledi· 

Sabbk - Yenilehir Cebecide irat 
getirir .atıhk apartımanl.ar ve evler Te-
lefon 2406 2428 

Sabbk- 37 model 2 Şevrole 1 Ford 
acele ıatılrktır. Bankalar caddesi Çi
çen Yur1j ıokak No. 9 Ahmet Raif. 

2772 

Satılık araa - Y eniıehir Mimar Ke· 
mal okulu karısında Ovunluk •oka.k ve 
Yilkael caddeıi köıesinde 27 M. cephe-
li 630 M. Murabbaı. Tl. 1477 2786 

Acele tatıhk ar .. - İametpap ma· 
halleıinıde Aykut ıokağmda 302 M. 
Murabbaında bir araa Sebat otelinde 
Nihat Temiz•e mUracaat. 2798 

Saldık Motoıiklet - Az kullanılmış 
Triumph marka dokuz beygir sepetli 
motosiklet. Ankara Postrestant Ziyaya 
mektupla mUracaat. 2811 

Acele ıablık hane - Devlet ŞQrasr 
yanında 800 M. bahçe içinde Elgün so
kağında S No, 1ı haneye müracaat. 

2829 
Acele •ahlık ev - Dikmende en na -

zır yerde 6 döntim bağlı. Telefon. 2487. 
Vahdi Doğruer. 2838 

Satılık Motoıiklet - İyi kullanılmış 
AkUmUlitör, elektrik komalı 3 vites 
küçU.ktUr. Kooperatif arkası Eaendemir 
apartıamm akşamları müracaat. 2870 

Acele aatılık arıa - Yeniıehir Se
linik cad. 423 - 590 M. uygun fiatla ve-
rilecektir. Tl. 1538 2901 

Satılık ana - İ•taayon arkaaında İ
marca paraellenmiı muhtelif çapta H. 
Alıcıoğlu Tl. 1538 2902 

Acele ıabbk ev- Yenişehir Onur
luk ıokak 5 odalı uygun fiatla. H. Alı-
cıoğlu Tl. 1538 2903 

Acele aablık arıa - Dikmen asfalt 
caddesi, yapılmakta olan Fahri apartı -
manı ittisali 722 M2 cephesi 20 M. dir. 
T . 2527 ye veya Paıalar tepe&i Ekono-
mi sokak No. 1/A haneye. 2935 

Kiralık: 

Uç defa iı;.in 70 Kuruı 
Dört defa ic;in 80 Kuruı 

Devamlı kiic;ük ilanların her defaaı içini 
10 kuruı alınır. Mcaell 10 defa neıredi
lecek bir illn için 14a kuruı alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her aatır, ke-
lime aralarındaki boısluklar müıtcsnaı• 
30 harf itibar edilmiıtir. Bir küçük ilan 
120 harften ibaret olmalıdıru 
Dört aatırdan fazla her satır için aynca 
10 kuruş alınır. 

Kiralık Bağ - Seyrandadır. 4 odalı, 
evi, kuyusu meyvalı ağaçları da vardır. 
Tel: 2092 ye müracaat. 2869 

Kiralık - Dikmen deresine nazır ka
ğir bina ile on dönilm mamClr bağ kira
lıktır. Ticaret odasında Suphiyc müra
caat. 2871 

Kirahk - Demirtepede zemin kat 2 
oda kiler, banyo, mutbak kömürlük. 
Akbay soakğı No. 9 2877 

Devren kiralık daire - Atatürk 
bulvarında her konforu havi iki oda bir 
hol bir taracadan ibaret bir apartıman 
dairesi devren kiralıktır. 3454 den 45 
telefona müracaat. 2934 

Kiralık - Yeni şehir Sıhat Vekale
ti kartısında Çağatay sokak 7 • B No. 
da 2 oda müstakil yaz için gayet ehven. 

. 

Sabahları 9 da müracaat. 2941 

lş verenler : 

Liaan bilen - Yerli veya ecnebi genç 
bir bayan iıteniyor. Posta kutusu 2043 
e müracaat. 2842 

Mühendis yanında çalııacak- Lise 
veya orta mekteb mezunu gençler alı
nacaktır. Son teklifleriyle Ulus'ta mü
hend.iı rumuzuna mektubla müracaat 

2874 

İş arıyanJar : . 
lnıaat ve ıair planlar tanzim, her yer 

den temiz tersim, en kısa zamanda tes
lim edilir. Mektupla posta kutusu 321 
Ankara. 2730 

Kiralık - Dükkan, mağaza, ai"diye F • 
Ve 

·ıki oda t dd • N . Kı ransızca derslen - Diplomalı ve 
pOll a c& eaı acı cmıan 't .. ,_ 1. b' b 

apartımaru Passa 'dak' kah . .. ecruue ı ır ayan tarafından verilir. 
J 1 vecıye mu· İmtihanlara hazırlık. Işıklar caddesi 

racaat. 2812 . 
Ki

--'-k . . .. Necatı bey okulu yaıunda No. 2 birin -
nw - Yenıfdtlrde dört odalı ve ci kat. 2797 

modem konforu havi bir ev kiralıktır. 
Aynca hizmetçi oduı da var<lır. İste
nildiği takdirde derhal yerlefilmek için 
bir aileye lbnn gelen btitiln teferruat
lı mUblcaiyle de kiralanabilir. Klzım
Özalp caddeıi N. 38 2860 
Kiralık ev - Zevk Lokantası karşı

sında No. Q - 11. Uç oda tilt kata milra
caat. 

yeye müracaatla öğrenebilirler 
~steklilerin belli gün ve aaa;te dai

reı belediyede hazır bulunmaların 
ın. 

(2743/1455) 2922 

~ose esash tamirall 
Eıkiıehir Nafia Müdürlüğünden : 

Eıkiıehir - Söğüt yolunun 9 + 500 
- 10. + 830 kilometreleri arasında 
yapılacak 12837 lira 90 kuruı k 'f 
be~el.li şose esaslı tamiratının 9_5i;s 
tarıhmde yapılan kapalı zarf u• 1. 1 

k .1 . d . u ıy e 
e sı tmeıın e talıb zuhur etmediğin-
den 2490 numaralı kanunun An 

dd 
. . -rv ıncı 

ma esının 1 inci fıkras .. ma gore 
13. 5. 938 tarihinden 30 5 938 t .h. . · . arı ıne 

müsadıf pazartesi günü saat 15 kadar 
temdit e?ilmi9tir. Eksiltme kapalı 
zarf .usulıyle olup vilayet daimi encü
m~nınde yapılacaktır. Muvakkat te
mınat 962.84 liradır . 

Bu işe aid evrak: Tafsilat ve hula· 
~a k~şifleri, grafik, sınai imalat pro· 
Jelerı, fenni ve eksiltme şartnameleri, 
mukavele projeleri her zaman nafıa 
~üdUrlüğünde görülebilir. 1ııteklile· 
nn .na~xa vekiletinden alınmış müte
ahhıdlık veaikaıını ve ticaret odası 
vesikasını, teklif mektublarmı ekle· 
meleri şarttır. Teklif mektublarının 
saat 14 de kadar makbuz mukabilinde 
daimi encümen riyasetine tevdii la
zım olup postada vaki olacak teehhür 
nazarı itibare alınmaz. 

(2786/1459) 2927 

Limanda bahk gemiler hakkmda 
Amaıra Liman Riyasetinden : 

Muhasebe dersleri - Tecrübeli bir 
bay tarafından en çok üç ayda mükem
melen öğretilir. Uluscla A. U. rumuzu
na mektubla müracat. 2868 

Yabancı bir bayan - Fransızca, al
manca ve müzik bilir. Çocuklu aile ne~ 
dinde miirebbiyeli karaıtna.ktadır. Ulus· 
ta L. B. 2929 

imha edilmek suretiyle limanın te
mizleneceği alakadarların malUmu ol
mak üzere ilan olunur. 

(2747/1456) 2923 

Ekmek eksiltmesi 
Afyon C. M. U. liğinden : 

Afyon hapishaneeinin 1 haziran 
938 tarihinden mayıs 939 sonuna ka
dar şartname mucibince bir senelik 
ekmek ihtiyacı için beher çifti 960 
gram itibarile günde 600 adet fabrika
da öğütülmüş ikinci nevi safi Anado
lu buğday unundan imal edilmiş ek
mek, kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. Teminatı muvakkate 
900 liradır eksiltmesi C. M. U. liğin
de mütefekkil komisyonda 31 mayıa 
938 ıalı günü saat 15 te yapılacaktır. 
Şartnameyi görmek istiyenlerin ko
misyona müracaatları ilin olunur. 

(1474) 2939 

· Zayiler 
Zayi -Ankara Memurin Kooperatif 

şirketinde hissedar olduğum 1563 nu -
maralı hiBBe senedimi zayi ettiğimden 
hükmü olmadığını ve mezkllr senedin 
hiç bir yere satılmayıp rehin olarak da 
konulmadığı ilan olunur. Edremit Ma
liye memurlarından Talat Tamer 

2933 

Zayi pli.ka - 26-4-938 tarihinde ça
lınan ve el'an bulunarruyan yük araba
nun 631 plaka numarasını yeniden ala
cağımdan eskisinin hükmü olmadığı 
il~n olunur. Ankara lsmetpaşa mekte
bı arkasında Polatlı bahçesinde 7 nu-
marada Cemile Özal 2878 

Amaıra limanının ıeyrUseferin ıe· 
llmetine talih bir hale if rağı mukar
rer bulunduğundan Menderek dahi
linde batık Rize ve Şahin vapurları Zayi- 10-11- mayıs gecesi Havuz· 
enkaz ve eıyaum uhib ve varisleri başında Romanya Sefirinin evi önilnde 
tarihi il~~an itibaren onbeı giln ~ar- altın yaldızlı ve 6 muhtelif nişanrn ufa
fında bılfııl çıkarmadıkları takdırde cık çapta yapılmış minyatürlerini havi 
mezkOr eıık~z ~e eıyanı~ ~i~Jar ka- bir broş iğne kaybolmuştur. Bulan Po
nununun 7 ıncı maddesıı:ıı. tadil :den ı lonya Büyük elçiliği müsteşarrna gidip 
2829 No. lu kanun mucıbınce lıman teslim ederse mükafatlandmlacaktır 
dairesi tarafından lıtcnildifi tekilde 29Z4 · 



-12- · u1.. u·s :ıg - s. 193B 

y 

~. ..,. 
:.:fl''F ' -{i . , ' .... .... ' :! '"'- -

39 ton kağıt ahnacıak 
Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 

Muhammen Muvakkat 
Mikdarı Nevi bedeli teminatr 
39 ton harta ve divar levhaları kağıdı 27.550 lira 2066,25 lira 

Okul ders kitabları ile tarih ve coğrafya divar hartaları, anatomi divar 
levhalarr için lüzumu bulunan % 30 sifonlu 27/ 28 kiloluk 57 X 82 boyun· 
da 24 ton ve 37 / 38 kiloluk 68 X 100 boyunda 15 ton ki ceman 39 ton kağıd 
kapalı zarf usuliylc satın alınacaktır. 

Eksiltme 25. 5. 1938 çarşamba günü saat 15 de İstanbulda Devlet Basım
evinde yapılacaktır. İsteklilerin Basımevimiz veznesine yatıracakları iü: 
pey akçesi makbuzları veya bu mikdar banka teminat mektubları ile birnk
te o gün saat on dörde kadar teklif mektublarını Devlet Basmrevi idaııe 

komisyonu başkanlığına tevdi etmelerj lazımdır. 
Şartname, parasız olarak direktörlüğümüzden alınabilir. (1389) 2915 

Satılık han 
T1."ahzon Defterdarlığından : 

Mahalle~i 

lskneder .P. .. 

•• 

.. 

.. 
•• .. 
" .. .. 
" 

Varidat kapı 
Sokağı Nevi No 

Meyan C. Mağaza 67) .. .. 69) 

.. .. 71) 
73) .. Han 75 

.. Mağaza 77 
79 
81 
83 

H .. 
" Eevak 

•• 
,. 

" 
" ., .. 
" .. 

264 
266 
268 

Tapunun 
tarih No. 

Mayıs 937 161 

.. 162 .. 
" 

178 

.. 
" 

" 
" .. 

Hududu Haz:ıram 

Uç tarafı yol bir 
tarafı Nemli oe*-' 
larırun Cihan oeıo. 
li i1e mahdut.. 

&vak Caddesin • 
de 276 numaralı 

medhaıli var 

Kıymeti 

Muha.mmene.t 

Beş sene için gfıya (garanti) edilen soğuk hava dolaplannrn mrktarı ~:u~ 
.. .. •• .. .. .. 270 

272 
274 
278) 
280) 
282 
284 

" .. 

163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
172 
171 
174) 
175) 
176 
177 
173 

Lira 
2~ 

çoğahrken, verilen teminatın hakiki kıymetini sezmelisiniz. Ticarette 
epeyce uzun sayılan beş sene müddet zarfında birçok yeni vaziyetler 
tahadd üs edebilir ve verilen garantinin kıymetini sıfıra indirebilir. Bu 
takdirde, siz u öksüz ı kalmış bir soğutma dolabına tasarruf etmiş bulu

nursunuz. 

Halbuki FRIGIDAIRE'i seçerken, en mütekamil bir soğutma cihazı almış 
olacağınızdan maada, verilen teminatın sağlamlığını ve münakaşa gö· 
türmez kıymetini dahi nazarı itibara alınız. FRIGIDAIRE'inizle bera
ber, size pullu, imzalı ve hakiki bir kıymeti haiz bir teminat şehadet
namesf verilir. Dolabınızın mihaniki kısmı beş senelik bir müddet zar- · 
fında bozulursa, bu şehadetname, bu kısmın yeni bir mekanizma ile 
değiştirileceğini katiyetle tekeffül eder. 

Bir soğuk hava dolabı alacağınız vakıt, size verilen ıeminaıın hakiki 
kıymetini düşününüz. Teklif edilen tekmil teminatların metinlerini 
mukayese ediniz, ancak o vakii Frigidaire'i seçmekle emniyetli ve mu
hakkak ki elverişli bir muamele yaptığınıza kani olacaksınız. 

i 

BOURLA BiRADERLER ISTANBUL ·ANKARA 
IZMIR 

Terzihane nakli 
Londra Ministir akademisinden 

mezun 

Terzi 
Talôt Akar 

Eski bulunduğu yerden bu defa A
nafartalar caddesinde Yeni sineması
rasındaki 45 numaralı mağazaya nak
letmiştir. Londradan yeni getirttiği 
kumaşları görmek üzere muhterem 
müşterilerin teşrifleri. 2622 

Kiralık daireler 
Ulus meydanında yeni yapılan 

Koç han 
ında 

Resmi ve hususi dairelerle şirket
lere çok elverişli daireler vardır. Bü
yük müesseseler için kat halinde de 
kiralanabilir. Asansör kalörifer ve 
her türlü kolaylığı vardır. Altındaki 
Burla biraderler mağazasına müraca-

2805 at. Tel. 1780 2942 

NEOSTERİN 
Ağız, boğaz, burun yollariyle 

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

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

ULU S-19. uncu yıl. - No: 6030 

İmtiyaz sahibi 
Nureddin KB.mil Suner 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Ulus Basımevi: Ankara 

o I a 
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: En eyi cins damarsız halis mer-: 
: merden yapılmış Karaköy çalı ki-= 
:: reçlerini 2791, 2861, 1446 ve 3300: 
: telefonlardan arayınrz. 2093 : - -.,11111111111111111111111111111111111111 ... 
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maruf yukarda müfredatı ve evsafı yazılı tahtani 18 mağaza fevkani 16 oda 
maa ardiye müştemil eıbniye bedeli pe:;inen tediye edilme.k şartiylıe satıla
caktır. 

2 - İhale 24 Mayıs 1938 taııihine müsadif salı günü saat 16 da Trabzon 
Defterdarlığında yapılacaktır. 

3 - Satış kapalı zarf usuliyle yapılacağından% 7,5 teminat akçesi olan' 
1875 liralrk teminat mektubiyle teklif mektupları artırmanın açılma saatin
den bir saat evveline saat 15 şe kadar Defterdarlıkta müteşekkil kiOl:n.isyon 
reisine ma~uz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile göndıerilenlecde aym saatte komisyonda bulundurulacaktır. 

Gerek postada ve gerek teir suretl-erle vaki gecikmeler kaıbul edıilmiyecek
tir. 

4 - Faızla izahat almak ~ şartnameyi g-örmek isteyenlerin DdterdaI-
Iığa müracaat etmeleri ilan olunur. (2630/1382) 2782 

Kızday Genel Merkezinden 
Son zelzeled~n zarar gören yurddatla·rnnn menfa.atine 

Türk Maarif Cemiyeti ta-rafından 

15 • 5 - 1938 tarihine rastla.yan pazar günü saat 15 ele 

Hal·kevinde 
Gazan opereti temsilleri paralı olarak gösterilecektir. 

Bu temsillerin gelir! tamamen Kızılay Cemiyeti tarafın
dan toplanacaktır. 

Bilet fiatlan: Parter koltuklar 75; 100 localar 300; 400 
Balkon 25 kuruştur. 

Biletler bugünden itibaren Yenişehirde Kızılay Genel Merkez-
binasmda ve Halkevinde satılmaya başlanmıştır. 2640 

SİNEMALAR HALK 
BU GECE 

iki büyük sinma yrldrzrnın iştirakile ... 11111~ 
Uful eden parlak bir sinema yıldızı temsil dilen mevsimin en güzel - -- -filmlerinden - -- Jean Harlov'un son filmi - --

Meehul Kadın -- -- - SARATOGA - --- -- -
BAŞ ROLLERDE - - Gündüz 11 - 1 • 2,30 • 4,39 - 6,30 - ---Joon Cravf ord - Clark Gable -- - ... - - •.eanslannda: ARŞIN MAL ALAN 1 - -- -Seanslar - - c.n - \O - Saat 11 de tenzilath matine 

11 - 1 - 2,45 - 4,45 - 6,45 Gece 21 de .,11111..-

sigortaları yap~ 
~alil Naci Mıhcıoğlu. T"!lcfon: 1230 1 r Anafartalar cad. No. 111 Tel: 2089 

• "Unyon" Ankara accntalığı lr3'M 


