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HİKMET A YERDEM'İN GENERAL ALİ 
GAZETErJltZE BEYANATI 

Bcrlin olimpiyadlarına türk spor _ 

cularının nasıl ve hangi şubelerde iş
tirak edecekleri hakkında malumat 
rica eden bir arkadaşımıza Türk spor 
kurumu reisi General Afi Hikmet Ay
erdem şu beyanatta bulunmuştur: 

- Berlin olimpivadlarına bizden bir 
kısım ısporculnr gönderilecektir. Bü
tün dünya milletlerinin toplanacağı 

bir yerde türk bayrağının da dalga
landırılması ve türk varlığının göste
rilmesi elbette arzu edilecek şeyler
dendir. 

r. <'\sen biz de sporla menul mil
let' " .. deniz. Ve bizim de sporda ken-

• dimize göre bir mevkiimiz ve mevcu· 
diyetimiz vardır. Bundan evelki olim-

Gcneral A Ji Hikmet A.~y~e~rc=le=m======f=S=o=n=u=2=·='=· n=c=i=s=n=v=f=a=d=a=)=== 

Fi istinde Araplar İngilizlere 
harbı yapıyorlar cete 

J 

Kudiıs. 31 ( A.A.) _ Nablustaki 
· · b" b anname arabların grev komıtesı, ır ey 

çıkarmıştır. Bu beyannamede şiddete 
başvurmak suretiyle tecavuzlerde~ do·. 
ğacak mesuliyetlerin İngiliz _. p~lı~l:rı 
ile ingilız askerlerine düşecegı bıldırıl· 
m tedir. 

Bu beyanname u· 
mumiyetle arapla
rm yahudi göçümıi
nü kontrol husu· 
sunda itidal ~öster. 

meğe ve uzla5maya 
yol açmağa karar • 
vermis olduklarını 
gösterir mahivette 
sayılmaktadır. 

dığını söylemi~tir. 

Son yirmi dört ıat içinde yiye1..ek 

nakleden kamyonlara birçok taarruzlar 

vuku bulmuştur. Bilhassa Aka'da yapı· 

lan bu taarruzlar neticesinde araplar 

adeta bir ~rte muharebesi yapmağa kal 

1ngiliz ali komi

seri dün akşam arab 

sarbaylarından mü - Kudüste kargaşa/Jk korkusundan kapa nan. dükkanlar 

rekkeb bir dele- d 19 k' 
• ... ., .. 011 1 kınmı~ olduklarından bunlar an ı-

oasyonu kabul ctmıs ve bu dele,_/\ J • • d'l · · 
" ~ . . • cıı tevkıf e ı mıştır. 
konuc:rn~' ·• • • •,., .. ,..aga ır :r -

Dünkü spor hareketleri 

Ankaı'a.,ücü lik . şampiyonu oldu~ C. H. P, 
şildini Gençlcrhirliği kazandı 

BI IKLET KOSULARI 
lHlJV A FF AKlYETLl: 

NETICEl,ENDl. 

istanbıılda : 
Finlamli~alı giirc·~<;ilnlt• 

atlt·tlcrinıiz 
ilk kar~ıla~ınalarını yaptılar 

hıanlml ..;anıı)iyona~ı uıadarına 
), . ~ 

-
,ıc,·am c,liJ,Ji 

(}'azısı 5. irıci sayada) 
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Son haberler ücüncü • 

sayf amızdadır 

lngi t re dış işler bakanlığı 
e : peri erinin f ·krine gö. e 

Zecri tedbirler ya büsbütün kaldırıl
' alı yalıud da tadil edilmelidir 

1 ngiliz 'fış bn ':am 
B. Eden 

Londra. 31 ( A.A.) - Sıyasal mah
filler, aşağıdaki üç nokta dolayısiyle 

diplomatik inkis.afların pek faal bir 
devreye girdiğini söylemektedirler: 

1 - Romanın, Büyiık Britanyaya bir 
yakınlaşmanın tahakkuku yolunda iz • 
ha: ettiği arzu; 

2 - Arjantin'in, Milletler Cemiye
ti c:samblesinin ısüratle toplantıya çag
rılması hakkındaki isteği; 

3 - Yeni fransız kabinesinin yakın· 
da kurulması keyfiyeti, 

Resmi mahfiller Milletler Cemiyeti 
(Sonu 5 inci sayfada) 

ltalyanrn Londra 
elçisi B. Grandi 

oın mü adelesi 
l(ö köv dolasan le lavi otomobilleri 

.1 ' 

~e!~cle s~ ğlı i ve şifa götürınel\.tC(lir 

Seyyar tralıom mücadelesinde kullanılan ambülans otomobili 

M cnıJe.kctin inşası ve modern icab. 

Fıkra 

Lüks ve ihtiyaç 
iki İnsanın veya cemiyetin me

deni seviyesini ölçmek için onlar .. 
da lüks listesi ile ihtiyaç listesinin 
nerede ba§layıp nereye kadar u
zandığını muhakeme etmelisiniz. 
Çünkü nihayet İptidai ihtiyaç d~ 
yacak kadar yemek, dış tesirler .. 
den zarar görmiyccck kadar gi
giynmek ve çatı altına girmekten 
ibarettir. Böyle bir iptidai, bun-' 
dan fazla her §eyi lüks sayabilir. 

Bir garb medenisi foin yalrıız 
bu ihtiyaç/an tatmin haline düı
mck ise, ölüm kadar acıdır. Onun 
için, onda sıcak ulu hamam oda
sı bir ihtiyaçtır: lüks, onun mer
mer/isi, zengin layanslısı, pahalı 
cihaz/ısıdır. Dö§eli, rahat ev bir 
ihtiyaç, konak ve saray lükstür. 
Deniz sporu bir ihtiyaç, yat bir 
lükstür. Kıravatına kadar giyin. 
mek bir ihtiyaç, onların son moda
sı, azı ve kıymetlisi lükstür. Düz 
yol, neles alacak bahçe, arasıra 
rastgeleceği heykel hepsi garblı 
ihtiyaçlarıdır: maıast üstünde b~ 
har çiçeklerini koyduğu vazo bir 
ihtivaçtır. l~üks olan s er nebat
ları ile süslü, kıymettar vazolardır. 
Bir memlekette medeniyet halini 
ihtiyaçların çokfoğu gö~ferir: T e
ma§a ekmek gibi bir ihtiyaçtır! 
Bir memleket, ancak bu ihtiyaçlar 
artarak, hayat ve kazanç zevkini 
elde eder ve her türlü endüstriye 
r?lah veren iç pazarı vücuda geti
rır. 

Hayat, sayısız. ihtiyaçların tat
mini savaşı olduğu zamandır ki 
kahvede pinekli.ven adam, esni)er. 
delikanlı, haftada iki saat çalışan 
kanantli şarklıyı !!Örmez olursu
nuz. Kanaat, artık, mahrumiyet 
manasına gelmez.: ihtiyaçlarını 
basit ve ucuz olarak tatmin etme
ğe razı olmak manasına gelir. 
Mahrumiyet, mutlaka, bir ledaka,... 
lıktır; onu normal hayat artlan 
içinde istemek bile doğru olmaz. 

*~ 

lara göre cihazlanması işi, bütün iş sa
halarında aynı hız ve ehemiyetle devam 
etmektedir. Cumuriyet rejiminin, en 
büyük biı dikkat ve alakayla girişmi~ 
olduğu çalışmalar arasında, yurdun sı
hat ve sağlık bakımından inkişafı mü
him bir mevki alr. Asırlarca müddet ih. 
mal yüzünden yeryer memlC'kette bula
şık ve müzmin bir denl h'\line gemli~ 
olan hastalıklarla müca-:.ele büytik ~ 
dımlarla ilerlemektedir. 

Paris grevi yatışmak •• 
ıızere 

Artık kasaba ve köylerimizde 
sıtmadan sarartnı çehreler, firengiden 
harab otmuş vücudlar, trahomdaıı kızar
mış gözler gittikçe azalmakta ve hatta 
hiçe inmektedir. P:ogram!ı ve düzenli 
bir çalışmanın temın ettiği başarımlı 

netice Jerden duyduğumuz sevinci fır
sat buldukça kaydediyoruz. Bugün de 
Sıhat Bakanlığının trahom mticadele· 
sinden bahc;edeceğiz. 

Sıhat Bakanlığı trahomun münkeşif 
olduğu verlerdc birer dispanser açmıs· 
tır. Bu diı:;paııserlere gelenler ayakta 
tedavi edilmektedirler. Adana, Kilis, 

(.'j""" 3 iinrı"i ~'lvfntl") 

.Paris, 31 (A.A.) - Maden endüstri
si işçi ve patronları arasındaki anlaş· 
mazlık, yatışmak yolundadır. Bu sana· 
yi fabrikalarının en mühimlerinden on 
beşi, işçi ile bir anlaşma imza ederek 
onlara mühim menfaatler temin etmiş· 
lerd/ 

Pa.ris, 31 (A.A.) - Henüz fabrika.. 
Jarı işgal etmekte olan 10.000 grevcinin 
bu akşam fabrikaları bırakacakları sa· 
nılmaktadır. Patorn delegeleri ile işçi 

delegeleri anlaşmazlığın halline çalıJ· 
mak üzere saat 16 da iş bakanlığındı 

buluşacaklardır. 

İlkbahar at yarışlarının 

dördüncü haftası 
İlkbahar at yarıslarının dördüncüsü 

de dün kosuldu. Yarış alam o kadar 
kalabalıktı ki tribün seyircilere kafi 
gelmiyordu. İkinci mevki tribün bittik
ten sonra herkes rahat edebilecek. 

Müşterek bahsin Muvmanı her haf
tadan cok fazla idi. Kalabalık yüzünden 
bilet almadan dönenler çok oldu. Önü
müzdeki beşinci ve altıncı hafta yarı§· 
larmda ki<ıe adedi fazl:ılaştırılabilirse 

bahsi müsterek çok daha rahat ve iyi 
işler 

Dünkü kosularda mühim urprizler 
olmamakla beraber bahsi müsterek az 
p~ra. vermedi. Cifte hah iste kaz.ananlar 
hır lıralarına mukabil on ür b k ı· 
ld 1 

~ ucu ıra 
a ı ar. 

BİRİNCi KOŞU: Halis kan ingiliz 
a~ ve kısraklara mahsus satıc; koşusu i-
dı. Mesafesi 2000 metre idi K . 
halis k . . . OŞU}'d uc 

.. an ıştırak etti. Yanstan evelki 

" ·ı ö kurulu tara lrndan konulan büyük şild. - Aşağıda, 1934 • 35 o;enesi ı:i/d ı:amp: 1 
• ukarda: C.H.P. Ankara ı Y n . . " "' .yon u. 

B
. r·i _ Aşağıda sağda: 1935. 36 senesı Ankara lu tbol şampıyonu olan An.kara Gücu

ğumı kazanan Gençler ır ıg • 

nusha~rzda tahmin etti ~l:r;z gibi Ba

yan Bınsin Barcı birinciliği kazandı. 
Yarıştan sonra Barç müzayedeye çıka- Brı~bakanrmız ipodromu yapan mimar 

B. Victti Violli ile konuşuyor (Sonu 6. rncı sayfacla \ 
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HABERLER 
Muhafızgücü on dört yaşında 

Bu verimli spor yapısı, kuruluşunun 
yıldönümünü bugün kutlıyor Fransız donanması kuvvetleniyor 

Deııiz hal{anı B. Pietı·i donanmanın 
şimdil{i vaziyetini an latan bir nutuk vereli 

Drest, 31 (A.A.) - B. Pietri. dı.in 
Yeni deniz mektebinin açılma töreni 
dolayısiyle bir nutuk söylemiş ve lrn 

nutkunda fr:'r ız filosunun inşaaund'lr 
hahsetmiştır. 

B. Pietri. demi:ıtir ki: 
'• - Milli donanmaya 130 cüzmrın•a 

rtıal olmuş olan büyük harbın arifesin. 
de cumuriyet, on iki sene içinde }eni-

ve "Bearn" tayyare gemisinde tadilat 
yapılması da. deniz kuvvetlerinin art· 
urılması için yapılan gayreti kuvvet -
Jendirecektir. 

Tulon ve Bizert son derece modern 
birer deniz üssü haline gelmiştir. Kıyı· 
!arın müdafaasına aid tC'şkilat yeni baş
tan tensik edilmiştir. Karburanla&ın 

mevcudu iki misline çıkarılmrştır. Yer 

F d d ''kı' cüz..ütam. - Yukarda: "Dönknk", 
ransız onanmasın an . . 

Aşağıda: "G/uar". Köşede: B. F. Pıetrı 

d~n kendi ihtiyaçlarını karşılayacak 
bır filo meydana getirmiştir. Yalnız 
zırhlı kuvvetlerinin arttırılmaması kal
ını, idi. Hacimlerinin yekunu 125.000 
tonu bulan dört kuvvetli zırhlı, yeni 

baştan tamir ve ıslah edilmiş bulunan 
"L f' orraine" ler serisi ile birlikte key ı· 

Yet bakımından istisnai bir hattı harb 

filosu kurarak bu suretle pek yakında 
rn~teveffa B. Leyg'in metodik çalış· 

l'rıalarını tamamlıyacak ve fransıc: filo· 
sunu muvazene. tecanüs ve kuvvet ba· 
k~mından şimdiye kadar eşi olmryan 
b~ model filo haline geti:ccektir Ila· 
fıf Yinni cüzütamın kızağa çekilmesi 

altında büyük petrol depoları vucı:de 
getirilmiştir. Bu depola.r, her türlü teh· 
likeden uzak bir vaziyettedir ... 

Bakan bundan sonra, deniz tayyaı"e
lerinin ehemiyetinden bahsetmiştir. Ye
ni fransız tayyareleri, yabancı devletle
rin en mode.rn tayyarelerinden hiç bir 
suretle geri kalmamaktadır. Vaktile 
Vaşingtonda kabul edilmiş olan ag:r 
ipotek kaldırılmıştır. Eskiden bitkin 
bir hale gelmiş olan fransrz filosunun 
dünyaya ancak vücudunda açılmış ya • 
raları göstermekten başka bi.r şey Y~tıa· 
madığı zamanlar geçmiştir. Vaşington· 
da vücude getirilmiş olan meratip ~İl • 

sitesi ortadan kalkmıştır. ________________ ................................... -----
Türk-Bulgar cemiyeti toplantısında 

Türk dostu hulgar vatandaşları kültiirel, 
sosyal ve ekonomik saha da iki taraflı ça1ış
nıalarda bulunulması diJeğini izhar ettiler 

Sofya, 31 (A.A.) - Sofya Türk· Bul
gar cemiyeti bu sabah tecim odası sa. 
lonunda bir toplantı yapmıştır. Toplan· 
tıda drş bakanlığı genel sekreteri orta 
elçi B. Nikolaef ile Türkiye orta elçisi 
~· Berkez ve elçilik memurları, bulga· 
rıstanın yeni Ankara elçisi olup An
karaya gitmek üzere olan B. Todor 
kristaf, dış bakanlığı siyasal işler şu
besi direktörü B. Balabanof. Türkiye 
dostu bir çok türk ve bulgar şahsiyet· 
ler ve cemiyetler ve cemiyet azası ha· 
zır bulunmuşlardır. 

Cemiyyeti başkanı profesör Petko 
Stoyanof, Kültür ekonomi ve siyasal 
sahadaki büyük türk _ bulgar münase· 
betlerini uzun uzadıya tetrih ettikten 
sonra iki memleket arasındaki menfaat 
beraberliğini kaydetmiş. komşu ve 
dost iki ulusu birbirine bağlıvan bağ· 
ları dalı · · · b"' .. a zıyade sıkıstırmak ıcın utun 
§artların mevcud olduğunu bildirmiştir. 

Bundan sonra cemiyetin ikinci baş· 
kanı B. Dimitri Pandof söz alarak. ye· 
ni T·· k' .. ur ıyenin kooperatif. tarım ve kre· 
dısı hakkında izahlar vermiştir. Her iki 
hatib de türk • bulgar dostluğu için ha· 
!!-tetli dileklerde b11lunmuslardır. 

500.000.000 liret 
llabeşiMtanm ekonomik irıki-:af ı 

icin harcanacak 
ko Ro~, .3t (A.A.) - .Habeşistanı~ e. 

noınık ınkişafı bu memlekete ıtal-
tan çiftçileri ile aylelerinin yerleftiril· 
ine · · "'"e harcanmak üzere SOO milyon lı-
tetıik bir kredi bbut edilmlttir. 

Cemiyet nutuklardan sonra ittifak. 

la aşağıdaki karar suretini kabul et

miştir: 

••- Türk ulusu ve onun cumuriye· 
tiyle, kültürel, sosyal ve ekonomik sa· 

hada sulhçu münasebetlerin ve iş bera· 

berliğinin hararetli taraftarı olan biz 

bulgar vatandaşları, Türkiyedeki dost· 

larımıza samimi selamlarımızı gönde

rir ve kendilerini aynı amaç için verim. 

1i bir surette faaliyette bulunmaya ça
ğırırız .. , 

Litvanva ·Leh 
ol 

sınırında l)ir hadise 
Varşova, 31 (A.A.) - Leh ajansı 

bildiriyor: Suvalki yakınındaki Burnis

kide Lehistan - Litvanya sınırında bir 

hadise olmuştur. 

Litvanyalı bir gümrük memuru Le

histan toprağına geçmiş ve sınır kara

kolunun çavuşu tarafından yapılan ih

tara karşı rovelverine sarılmrştır. Bu

nun :izerine çavuş kendisini müdafaa i -

çin iki el silah atmış ve litvanvalıvı ya

ralamıştır. Bununla beraber litvanyalı 

kerıdi toprağına kadar gidebilmiş ve o

rad:ı dü,müştür. 

Suvalki'de alakalı makamlar Litvan

ya makamları nezdinde protestoda bu

Junmuflardır. 

SOVYET HALK KOMiSERLERi 

KONTROi, KOJ\llSYONUNDA 

İşçilerin şikayetleri, 
0·özdeıı o·eciı .. ildi r' o ...> 
•• ıoskova, 31 (A.A.) _ Sovyetler 

birlıgi halk komiserleri meclisinin kont. 
rol komisyonu 22 mayıstan 26 mayısa 
kadar toplanmıştır. Toplantıya BB. Mo· 
lotof ve Çubar da istirak etmişlerdir. 

Komisyon işçileri şikayetlerini göz
den geçirmiş ve geçen sene istihlak 
kooperatiflerinin şehir dışındaki çalış
maları hakkında komiserler meclisi ve 
parti komitası tarafınôan kabul edilen 
emirnamenin kooperatifler merkez bir. 
!iği tarafından ne suretle tatbik edil
diği meselesiyle meşgul olmuştur. 

Komisyon verdiği kararda. işçilerin 
beyanat ve •ikayetlerine karşı gösteri
len a~ırlık ve kırtasiyeciliğin kabul e
dilemiyeceğini bildirmekte ve sovyet 
ekonomik kurumlarının. kanunlarda 
yazılı haller dışında, sosyal men'e ve 
yahud ana. baba veya oğullarının ceza. 
landırılmış olması gibi sebeblerle işçi
ye yol verilmesine nihayet vermelerini 
emretmektedir. 

İdari tasfiyelerde yol verilen işçile· 
rin muameleleri tekrar gözden geçiri
lecek ve bundan sonra kontrol komisyo
nunun izini olmadrkça tasfiye yapıla
mıyacak ve isd sorguya cekilmeden 
hakkında hic bir ceza tertib edilemi
yecektir. 

lranın ~·eni Moskova elçitci 
Moskova, 31 (A.A.) - lranın yeni 

büyük elçisi Anuşirvan Sepahbodi dün 
Moskovaya gelmi,tir. 

B. Musolini 
Oğullarına ve dama

dına madalyalar 
verdi 

Muhafız gücü bu
gün on dördüncü 
yıl dönümünü kut
luyor. 

1923 de Muhafız 
taburunun göğsün
den, küçük bir spor 
teşekkülü halinde 
doğan Güç, bugün 
çalışmakta o 1 a n 
(12) spor kolu ve 
yüzlerce faal üyesi 
ile, varlığını kuv
vetle hissettiren 

Muhafrz Gücü birinci takrnıı 

bir müessesedir. 
Bu verimli spor, yapısı, coş -

kun spor heyecanlarını asker disiplini 

ile keskinleştirmesini bilen, değerli 

başkanı Yarbay İsmail Tekçenin idare

si altında bir kulüb olmaktan ziyade 

bir mektebtir. Öyle bir mekteb ki, yur

da, tuttuğunu koparır, her türlü engel

leri kırmasını bilir, gözü pek gençler 
yetiştirir. 

Tarihçesine bir göz atarsak, Muha. 
fız G~cünü daha ikinci yılında Ankara 
futbol, atletizm ve güret birincisi ola
rak görürüz. Bu dercelerini devamlı yıl
lar içinde tutan Güç 926 ve 927 de Ordu 
gene 927 de Türkiye futbol birincisi ol-
muştur. 

Bu arada Güç sporcuları, her sene 

programlı ve -muntazam seyahatler ya. 

pıyorlardı. Öyle seyahatler ki, daha zi

yade, yurdun, sporu yok veya pek zayıf 

olan kö,elerindeki gençliği hareketlen

dirmek, halkı spor heyecanına a,ıla· 

mak gayesini güdüyurdu. Bt• yüksek 
gaye şuurlu bir idare ik canlanınca 
büyük sonuçlar verdi. Karstan Edir. 
neye, Samsundan Mersine kadar ya bi
siklet tekerleklerinin yahud at nalla
rının izleri ile yurd haritasını dokuyan 
Muhafız sporcuları her uğradıkları 

yerde, her zaman güzel ve faydalı iz
ler bırakmışlar, zaman zaman kulübler 
ve mıntakalar kurlumasında, spor alan. 
ları yapılmasında amil olmuşlardır. Güç 
bisikletçilerinin 933 ve 934 yıllarında 

tamamladıkları büyük Türkiye turu. 
h'esabh bir programın çetin bir irade i
le yürütülmesinden doğan başlı başına 
parlak bir eserdir. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1- ha. 

ziranda Muhafız Güçlü gençlerin töre

nini seyredeceğiz. Daiam daha dolğun 

daima daha toplu gördüğümüz bu spor· 

cu kütlesini alkışlarken, Muhafız Gü. 

cünü ve onun başarıcı başkanını kut. 

lar, tuttukları yolda daha da yükselme

lerini dileriz. 

Trahom mücadelesi 
Köy köy dolaşan tedavi 

memlekete sağlık ve ~ifa 
(Baıı 1. inci sayfada) 

Gazianteb, Nezip, Besni, Adıyaman, 

Malatya, Maraş, Urfa, Siverek'te dis
panserlerden başka 10-20 yataklı tra. 
hom hastahaneleri vardır. Şehirli ve 
köylü bu hastahanelerde muayene ve 
tedavi olunmaktadırlar. 

Bakanlık trahom mücadelesi ıçın 

seyyar köy teşkilatına büyük ehemiyet 
vermektedir. Seyyar teşkilat dispan
serlere bağlıdır. Her seyyar kolda bir 
doktor ve 4sıhat memuru vardır. Bu 
doktor ve memurlar mıntakalarına rast
hyan 40 ile 60 arasındaki köylerde şe
hirlere gelemiyen trahomluları muaye

ne ve tedavi ederler. Esasen trahom 

otomohilleri 
götürmek.tcdir 
~ 

. mücadele mıntakalarmdaki halk, yılda 

B. Musolininin oğulları Vittorio ve 
· Bruno ile damadı (ortada) 

Roma, 31 (A.A.) - Bu sabah Çen. 
tocelJo tayyare meydanında yapılan bir 
tören sırasında B. Musolini, oğulları 
Bruno ile Vittorioya, basın ve propa
ganda bakanı B. Ciano, faşist partisi
nin sabık umumi sekreteri B. Farinaçi 
ve doğu Afrikası harbına iştirak etmiş 
olan başka bir çok tayyare subaylarına 
askeri liyakat madalyn.sı vermiştir. --------

iki defa umumi bir muayeneden geçi· 
rilmektedir. Seyyar doktor lüzum gör. 

düğü zaman ufak ameliyatlar da yap• 
maktadır. Gezme vazifesini kolaylaştı· 

mak ve çabuklaştırmak için seyyar dok· 
torların emrine birer de ambulance oto
mobili tahsis edilmesi tensip edilmiştir. 

Bunlardan bir tanesi yaptırılmıttır. 

Gazianteb köylerinde birkaç aydanbe-

ri çalışmaktadır. Mücadele işlerinde 

bu otomobilin pek çok faydaları görül
düğünden 1936 mali yılı içinde daha 
birkaç tane yaptırılması düşünülmekte. 
dir. 

Otomobilin içindeki hasta sediyesi 
kullanılmadığı zaman ufak bir mekaniz· 
ma ile yukarıya kaldırılmakta ve oturu· 
lacak peykeler yükseltilerek hastaların 

Otomobilden çıkarılan çadırdı 
muayene ve tedavi 

muayene yerlerine nakilleri temin edil· 
mektedir. 

Otomobilde bundan başka bir çadır. 
bir ameliyat masası, bir portatif yazı 

masası ve dört sandalye, bir ameliyat 
ve bir ilaç sandığı ile güzel bir lavabo 
bulunmaktadır. 

Gidilen köyde çadır derhal kurul
makta, muvakkat ve ufak bir dispanser 

vücuda getirilmektedir. 

Doktorun yanında bir şoförü ve bir 

sıhat memuru vardır. Şoför aynı za

manda yapılacak işlerde vardımcılık 
vazifesini göı mektedir. 

Seyyar trahom müca,lc:.-sindc kullan lan çadırlar 
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, bir kadının yanında yürüyen bir 
türk genci var. Bozuk bir fransız
ca ile yanındakine o kadar yüksek 
sesle bir §eyler anlatıyor ki, söz
lerini istemiyerek ben de işitiyo

Filistin hadiselerin e ·talyan parnıağı 
r 

rum. 
Bir bar artisti olduğunu ve bu 

itibarla da yanındakinin "conli
denses" ma bıyık altından güldü
ğünü tahmin ettiğim kadına, bu 
genç, bu türk genci neler anlatı
yordu, biliyor musunuz? Türk ka
dını kabaymış, çabuk §i~manlar, 
yaşamasını bilmezmiş. Her türlü 
zevkten mahrummuş. Daha !az ~ 
lasını dinlemiye tahammül ede
medim. 

Avrupa'da bir çapkınlık turne
si yaptıktan sonra, memleketinin 
hiç .bir şeyini beğenmemek azmiy
le dönmüş olan bu gencin türk ka
dmr hakkındaki düşünceleri beni 
alakadar etmez, esasen bu bir kıy
met de ifade etmez. 

Fakat bir yabancıya, nihayet 
varlığımızın yarısını teşkil eden 
türk kadınrnr bu derece çirkin bir 
manzara altmd a tasvir etmek bir 
kelimeyle, yurd ve millet sevgi
sindPn hiç nasibedar olmamanın 
ifadesidir. 

Kendi aramızda kendi kendimi
zi tenkid edebiliriz. Otokritik hat
ta bir meziyettir de. Fakat 1her ya
bancınrn karşısına, derhal memle
ket müdafaası silahlariyle müceh
hez olarak çıkmak mecburiyetin
deyiz. Bu, her insanın, hususiyle 
genç milletlere mensup her in
sanın tatbik ettiği bir vazife, bir 
borçtur. 

Memleketimiz işlerinden konu
şurken, bir yabancı ile, kendi ·ara
mızdaymışrz gibi laübali olama
yız. Ne kadar esefe değer ki, ara
mızdan, memleketimizi görmiye 
gelmiş bir yabancı muharrire ken
disini bir üstün insan göstermek 
kaygusiyle milletini kötüleyenler 
bile çıkmıstır. Fakat böyle açılış
ların, o yabancılar üzerinde kendi 
haklarında ne kadar menli bir te
sir bırakmıs olduğunu tahminden 
bile aciz bulunan bu gibilerine 
yurd sevl!isinin kıymet ve ehemi
vetini anlatmava calışmak boş bir 
t?ayret de~il midir~ 

YASAR NABİ 

r···hlııibekii~rsi~·ri··! 
~ Ankara ve latanbul Oniverei- i 
: telerinde R. Peker'in verdiği inkı- ~ 
!:: lib deralerinde tutulan talebe i 

notları, gözden geçirildikten son· i 
: ra, ULUS Basımevince kitap ha- i 
i tinde basılmıştrr. 124 sayfa tutan i 
: eser yalm:z basma masrafı kar• f 
i. • N KURU . şıhğı olarak her yerde O · ~ 
~ SA satılmaktadır. i . ······················································· 

lngiliz gazeteleri Filistindeki 
ayaklanma hakkında uzun uzun 
yazılar ve makaleler rıeşrediyor
lar. 

Bunların içerisinde Filistin ida
resine nasıl bir şekil verilmek la
zım geldiğini gösteren yazılar ol
duğu gibi, bu hareketlerin Mısır
da ve Filistinde çalışan İtalyan 
propaganda şebekesinin bir eseri 
olduğunu söyliyenler de vardır. 

Filisıinve Mısırda iUılyan 
propogandası 

26 Mayıs 936 tarihli Taymis gaze
tesine Kahire' den yazılıyor: 

İyi haber alan kaynaklarda söylen. 
diğine göre italyan propagandacıları 

Filistinde fazla faaliyet göstermekte
dirler ve son on beş gün içinde İngiliz 
otoritelerini oldukça müşkül bir mev
kie düşüren hadiselerden bu propagan
da gayretini bilvasıta mesul tutmak 
icab etmektedir. 

Bunların maksadı ara bozmaktır. O
ralardaki hıristiyanlar Habeşlere fazla 
sempati beslemekte oldukları için ital
yan propagandası daha ziyade yahudi 
düşmanı olan müslüman arablarla, ihti· 
lalci siyonis-t yahudiler üzerinde tesir 
Ii olmuştur. 

Yafa'da bu hareketler, bir yahudi 
faşist grupunun polise hücumu ve nü
mayişi ile başlamıştır. 

Öte taraftan Mısırda yapılan İtal
yan propagandası pek az muvaffakıyet 
kazanabilmiştir. Bu propaganda, İngil
terenin müstakil bir Mısır ile herhan
gi bir muahede imzalamak niyetinde 
olmadığım etrafa yaymaktadır. buna 
birkaç mısırlı inanmıştır. Bununla be
raber yakında bu faaliyetin büsbütün 
canlanacağına dair alametler de görül
mektedir. 

Bu propagandada italyanların pek 
yakında bir zafer kazanacağı söylen
mekte idi ki hadiseler de bu noktayı 

doğru çıakrmış, bu yüzden Mısır ka
moyu üzerinde tesir bırakmıştır. 

İtalyanların Habeşistanda merha

metsizce zehirli gaz kullanmaktan çe- 1 
kinmemeleri, mısırlılar üzerinde nef
ret hissi yerine, eğer günün birinde Mı
sırla İtalya arasında bir harb çıkacak 

.olursa o zaman, aynı usulün tatbik edi. 
leceği korkusunu uyandırmış, mısırlı

lar italyanların bu hususta İngiliz dost
larından daha kuvvetli olduklarını dü
şünmeğe başlamışlardır. 

Bundan dolayı gayri resmi bir ta
kım ingiliz nutuklarile gazete makalele. 
rinde bir takım şiddetli tedbirler ahn -
masının tavsiye edilmesi tahsil görmüş 
bir takan mısırlıları telaşa düşürmüş -
tür. Bunlar mensup olmadıkları Millet· 
ler cemiyetinin hatırı için, kendilerinin 
tayyare bombalarına hedef olmalarını 

doğru bulmamaktadırlar. Bu sebeble in
gi1izlerin karşılıklı propagandalarının, 
muvaffak olabilmek için, çok ihtiyatlı 
yapılması lüzumu ileri sürülüyor. 

Son zamanlarda İtalyan resmi ma
kamlarının da gayri resmi ~ahıslar ta
rafından yapılan propagandalara yar
dım ettiği, destek olduğu görülmüştür. 

İtalya dıs bcıkanlığı Mısırla İtalya 
arasında bir sulh ve saldrrmazhk mua

hedesi imzalamak için gayret sarfet_ 
mektedir. 

Bu hareket, Mısır delegelerini ve 
kamoyunu ikiye ayırmak ve bir defa 
İtalya Mısırın toprak bütünlüğünü bir 
muahede ile garanti altma aldıktan 

sonra, artık, ingilizlerle konuşurken 

onlara askeri imtiyazlar vermeğe lüzum 
kalmadığı kanaatini uyandırmak için 
yapıimaktad ır. 

Bu takdirde Mısırın Trablus tara
fından hiç bir kaygusu kalmıyacaktır. 

O halde ingilizler, ne diye, Mısırda 

fazla asker bulundurmak istiyecekler
dir? Dava budur. 

Herhangi bir Mısır hükümetinin 1-
talyanla:-la iyi geçinmek istemesi gayet 
tabiidir. Fakat Mısır dış bakanlığı, Ha
beşistanın İtalyanlar tarafından zapte
dilmesinin Mısır için ne gibi bir mana 
taşıdığını anlamaz değildir. Sonra Mı
sır diplomatlarından çoğu da bu yolda 
verilecek herhangi bir garantiye büyük 
bir ehemiyet vermemektedirler. 

On iki ay içinde Milletler Cemiyeti 
paktındaki, Kellog paktındaki, 1925 yı. 
lında yapılan ve zehirli gaz kullanma
mayı vadeden arsıulusal anlaşmadaki ve 
nihayet 2 ağustos 1928 de imzalanan ve 
ilk maddesinde ''İtalya kıralhğı ile ha
beş imparatorluğu arasında sürekli bir 
sulh ve devamlı bir dostluk hüküm sü
recektir" diyen muahededeki imzasını 

tanımıyan bir hükümetin yeni teahhüd
ve garantilerine de nasıl güvenilebilir 

ltalya ve Filistin arabları 

Kudüsten Kuriyere della Sera gaze
tesine gönderilen bir telgraf haberinde 
denfüyor ki: 

''Bugünkü günde Filistin arabları. 

nın sempatisini kendilerine çekmeğe 

muvaffak olan iki millet, İtalyanlarla 

almanlardır. Almanlara olan sevgi ya
hudilere karşı takındıkları tavurdan 
ileri geliyor. 

İtalyanlara karşı beslenilen sevginin 
se'tıebi de bu milletin bütün dünyada 
yenilmez bir kuvvet sayılan İngiltere 

imparatorluğuna karşı koyabilmiş biri
cik millet olmasıdır. 

Kudüste'ki itaJyan Başkonsolosu, 

eskiden bir teşrifat kaidesi olarak her
yerde İngiliz muhafızlarından istifade 
ederken şimdi, en müteassıp müslüman 
merkezlerinde bile İtalyan bayrağını 

daha tesirli bir hami ve muhafaza gibi 
kul1anmaktadır. Bu, artık bir sır ol
maktan çıkmıştır. 

Önünde üç renl<li İtalyan bayrağı 

dalgalanan otomobilile bu konso
los tek başrna her tarafa gitmekte, et
raftan herhangi bir taarruz görmek ~öy. 
le dursun, güler yüzle karşılanmakta ve 

selamlarunaktadır. Bu. hakikati göste
rir bir hadise olarak ele alınabilir. 

Filistin Kargtı§alıkları ve 
ingiliz hükümeti 

22 Mayıs 936 tarihli Mançester Gar
diyen gazetesinden: 

Arabların Filistinde yaptıklarr grev 

dolayısiyle üç hadise vukua geldi: İn

giltere hükümetinin teşkil etmeğe karar 

verdiği komisyon, orada sükun ve ni

zam avdet edindye kadar kurulmıya

caktır. Arablar, işi yatıştırmayı reddet
mi§ler ve yahudi muhaceretinin önüne 
geçilmediği takdirde bu hareketlerine 
devam edeceklerini bildirmişlerdir. Fa· 
kat bu muhaceret durdurulmıyacaktır 

ve şayet arablar bir komisyon teşkil e· 
dilip kendi derdlerini incelemesini isti
yorlarsa her şeyden evel bugünkü grev
lerinden vaz geçmeğe mecbur olacak
lardır. 

İkin<:isi, bu komisyon asla manda 
meselesini konuşmıyacak, sadece gerek 
arab; gerek yahudi görüş noktaların

dan bugünkü mandanın nasıl işleyip yü. 
rüdüğünü araştıracaktır. 

Eğer bu vaziyette İngiltere manda· 
sının zayıfladığı hissi arablara gelecek 
olursa o zaman bu hissin yanlış oldu
ğunu ispat etmek ve onlara anlatmak 
teşkil edilecek komisyona düşecektir. 

Üçüncüsü, hükümet önümüzdeki ya
rım yıl içinde muhaceretin hangi ölçü
de yapılabileceğini gösterir bir cedvel 
neşretmi,tir ki bundan da 'bu mesele
den kork.mağa lüzum olmadığmı anla. 
mak mümkün olabilir. 

Bu rakamlarda ancak 1250 kişilik 

bir artış vardır ki buna Almanyadan 
gelmiş ve orada muvakkat bir surette 
yerle,tirilip de masrafları Sir Herbert 
Samuel'in başkanlığındaki heyet tara
fından esasen ödenmiş bulunan 1200 sı
ğıntı da dahildir. 

Eğer hükümet, başka türlü bir karar 
vermeğe kalkışacak olursa bu arabları 
ve - eğer varsa - onları fışkırtanları şı

martacaktır. 

Filiatinde sağlam idare 
kurmak lazım! 

21 Mayıs 936 tarihli Deyli Meyl ga
zetesinden: 

Hükümetin aldığı kati tedbirlere ve 
bir takım arab liderlerinin muayyen 
bölgelerden dışarı çıkmaması için veri
len şiddetli emirlere rağmen Filistinde 
çarpışma ve vuruşmalar, hala devam 
etmektedir. Bundan anlaşılıyor ki vazi· 
yete sükun getirecek olan derecede ki
fayetli tedbirler almağa imkan hasıl ol
mamıştır. 

Şiddetli tedbirler alınmalıdır; fa
kat bu tedbirler Britanya imparatorlu
ğunda yaşamakta olan 80,000,000 müslü
manın ağırına gitmiyecek şekilde olma
lıdır. 

Bundan başka !nc;ilterenin Mısırda· 
ki hususi durumu da bu sırada unutul· 
mamahdır. 

1 HAZIRAN 19:;6 PAZARTESİ 

Roına yanılıyor 
25 mayıs 936 tarihli Deyli Herald 

gazetesinden: 
B. Musolininin hala anlamağa baş• 

]amadığr görülüyor. 
Kendisi bir fransız gazetecisine ver· 

diği beyanatta Habeşistan fethini mad· 
di olarak tanıdığı takdirde Mısıra 

ve İngilterenin Afrikadaki sömürge. 
]erine dokunmıyacağı hakkında garan· 
ti vermeğe hazrr olduğunu söylemiştir. 

Hala onun kafasında İngilterenin 
habeş harbma itiraz etmesinin, İtalyan· 
ların Adisababadan sonra Hartum'a, ya· 
hud Nairobiye doğru bir yüniyüş yap· 
ması korkusundan ileri geldiği kanaati 
vardı r. 

Hala onun hayalinde bir defa ingi· 
liz menfaatlerine dokunulmıyacağı te· 
min edildikten sonra artık 1ngi1tereni11 
ne habeş meselesine, ne de mil .!tler ce· 
miyeti paktının çiğnenmesine ses çı• 

karmıyacağı efsanesi yaşamaktadır. 
Bu, tehlikeli bir yanılmadır. Du~e 

bum; kafasından çıkartp atmayac<tk o· 
Jursa bu, kendisini felaketlere sürükli· 
yebilir. 

İngiliz milleti, italyanların istikbalde 
İngiltere imparatorluğuna bir hücumda 
bulunacakları tehdidlerine ciddi olarak 
hiç de kulak asmamaktadırlar. 

Onlar, B. Musolininin vereceği her• 
hangi bir inanca ve vaid ile de alakadar 
değillerdir. 

Bugün orta yerdeki mesele, hiç de 
Doğu Afrikasında kuvvetlerin muvazC• 
nesi meselesi değildir. Mesele, kanunun 
bütün dünya üzerinde otoritesini tanı· 
maktır. 

Dava, faşist İtalyanın Britanyayıı 
bir başbeJası olması değil, onun muhak· 
kak bir saldırgan olduğudur. 

Zecri tedbirler, bir saldırganlık sı.t• 

çu işlendiği içn konulmuştu. Bu tedbir• 
ler, saldırganlık durdurulunc:ıya kadat 
devam etmeli, hattı\, icab ederse, arttı• 
rılmalıdır. 

Çünkü bir saldırganı ortada mevcut 
kanunlara baş eğdirmedikten sonra ye• 
ni anlaşmalar, yeni paktlar yapmak fay· 
dasızdır. ' 

Milletler cemiyetine karşı gelerek 
bütün kaideleri ve teahhütleri bozan bit' 

memleketin burnunu kırmadıkça alına• 
cak tedbirlerin hiç bir değeri olmamak 
Jaz ım gelir. 

Bu böyledir ve ortada İtalyanın Su• 
dana ,yahud Kenyaya saldırması diye 
bir mesele yoktur. 

1930 yılında Filistinde arablarla ya· 
hudiler arasında çatışma baş gösterdi· 
ği sıralarda Kahirede ve öteki arab 
memleketlerinde Filistinde döğüşen a· 
rab dindaşlarına yardım olsun diye. kül• 
Jiyetli ianeler toplanmıştı. 

Eğer vaziyet gene acemice idare e. 
dilecek olursa, o zaman, aynı hareket 
telfrarlanacaktır. 

Bugünkü ayaklanma, büyük harb sı· 
ralarında arablara ve siyonist yahudile• 
re biribirini tutmaz bir surette yapıtaıı 
vaidlerden ileri gelmiştir. 

1919 yılında ırk münaferetlerinin ca• 
bucak ortadan kalkabileceği, pek acele 
olarak, düşünülmüş, kabul edilmişti. 

Hadiseler, bu türlü düşünüşü yalana 
çıkarmıştır. Bugün yapılması gereken 
şey, Filistinde sağlam bir idare sistemi 
kurmaktadır. 

Tefrika: No: 66 

Yazan: ]AK ŞARDON 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

-·-
- İzah eder misin? Şu hale bir nihayet 

verir misin? Konuşur musun? Bana: "Ma
dam dö Buatel'i düşünüyorsun," dedin. Ben 
de: "İşte senin manasız kıskançlığın!" ce
vabım verdim. Bu zırva sözler için mi böyle 
deli gibi bir köşeye büzülüp Susuyorsun? 
Yoksa ben mi divane olmak üzereyim? 

Odadan çıktı, salonun lambalarını yaktı. 
Bir kanapeye oturdu, gazeteyi yerde göre
rek Bert'in saten elbisesi ile salona girdiği 
anı hatırladı. ''Ne kadar zaman geçti!,, dedi. 
Etrafında, bu ilerlemiş saatte ve yalmz duvar 
saatinin tıkırtısının işitildiği sessizlik içinde, 

yerlerinde olmıyan döşemelerde, eşyadaki his· 
solunur karışıklıkta alışkın olduğu, fakat cid
di, acayip bir hal vardı. Düşünüyordu: "Ya
nn J antiyyo davası!.. fakat vazifelerim Bert
in umurunda mı? Bütün düşündüğü kendi 
çılgınlıkları. Ne çaresizlik! bu zavallı hasta 
kafa karşısında, kendimin de yıkılıp harab 
olmuş olduğumu, onunla birlikte her şeyin 
sarsılmakta bulunduğunu, hiç bir mesnedim 
kalmadığını, hiç bir şeyden zevk duymamak
ta olduğumu sanıyorum... bu kadar tanıdı
ğım şu eski salonda bile bir kabus manzara
sı var. Sarsıntıları böyle insanın içini bulan
dırmak için iki insanın iştiraki acaba ne gibi 
şeylerden terkib edilmiştir ki?" 

geçti ve J antiyyo dosyasını açarak: "Okuya
lım, Moren, pekala, geceleri de çalışıyor," 
dedi. 

Notların bir parçasına göz gezdirdi. Yor
gunluğu geçmişti. Sanki intibah halinde O· 

lan zihninde daha ince anlayışlar uyanıyor
muş gibi: "Daha iyisini bulabilirim,'' dedi. 
J antiyyo'nun bulmuş olduğu bir delili hatır
ladı. "Fena fikir değil, ben bunu neden dü
şünememiştim?" ve, -mukaveleyi tekrar oku-

nın üzerine dökülen ışık çemberi etrafındaki 
gölge, evin sessizliği onu rahatsız ettiği ici1: 
arada sırada kapıya kadar gidip gene esk• 
yerine dönüyordu. Koridorda ayak sesleri 
işittiğini sanıyor, görmediği bir varlığın te· 
maslarını duyuyor ve yeşil örtülü hayaletirt 
tekrar görünmesini bekliyordu. 

Bert, ıstırabından çok uzak olan bu söz
leri bir çılgının konuşmalan gibi işitti. 

Alber koltuğuna oturdu. Kendini kaybet
miş ve sözlerini anlamaz olan bu kadın, et
rafına bir emniyetsizlik, bir zavallılrk havası 
yayıyordu. Alber: "Hayatım iğrenç!0 diyor
du. Yüzünün takallüslerinde ıstırabın yer
leştiğini hissediyordu. Fakat karşısındaki 
aynada, bir kanapeye gömülmüş, saçı başı 
dağnık, beyaz bir siluet görüyordu. 

Kalktı, yatağa baktı. Kendi heyecanı için
de katılıp kalmış olan bu vücudu tekrar koy
nunda hissetmenin korkusiyle yavaş yavaş 
giyindi. 

Sonra ayağa kalkarken şunları zihninden 
geçirdi: 

"Fakat bunlardan bana ne? Ben ki yal
nızlığımın gururu içinde yıllarca yaşadık

tan sonra şimdi sinirli bir kadınm çılgınlık
larından mı müteessir olacağım?" 

Çalışma odasına girip masasının başına 

du. Bir fihrisi karıştırırken yeni bir müdafaa 
tarzı bularak hemen kaydetti. 

Kapıya bir elin değmekte olduğunu his
sederek başını o tarafa döndürdü. Kapı açıl
dı. Bert, sırtında yeşil bir sabahlık, soğuk 
soğuk hakan gözleri kamasarak göründü ve 
hemen kapıyı kapayıp cekildi. 

Alber, ''deği!'?memiş !" diyerek ~ene fih
risi tetkite devam etti. Böyle sakin ve kü
çükseyici vaziyet takınmış olmasına mem
nun oldu. Tezini tekid etmekte bulunan ye
ni bir mahkeme kararın ı hatırlıyarak: ''Şö
nonso" diye mırıldandı ve dergilerini sakla
dığı bir kartonu açtı. 

Şimdi eski hukuk kitablarından birini 
okuyordu. Okumağa çabalıyor, fakat kulak
larında bir oğultu, gecenin serinliği, masa-

Kalktı, yatak odasına geçti, ışığı söm ti.i· 
rüp karanlıkta uyudu. 

Kastanye alçak sesle sordu: 
- Mösyö evde mi? 
Hügo cevab vermeksizin salonun kap1sr· 

m açtı ve Kastanye'yi içeri aldı. 
Bert, çabuk çabuk: 
- Alber şimdi gelir, dedi. Bugün bir mi.i• 

dafaası var. Öğleden sonra gitti. Zanneder~ 
sem kapıyı açan anahtarının sesi geliyor .. • 
hayır. O değil. 

Kastanyeyi istemiye istemiye ahkoya.Il 
Bert sordu: 

- Cay içer misiniz? 
Kastanye odanın ortasında ayakta durı.ı· 

yor ve hiç gülümsemeden cevab veriyordtl~ 
- Hayır, teşekkür ederim. 

(Sonu var) 
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Berlin olimpiyadlarına hazırlık 
Dün giiı'eşçileriınizle Fenlaııdiyalı atletleı 

arasında ille liarşılaşma yapıldı 

Müsabakalara salı gecesr devam olunacak 
Nurı ile finlandiyah Hakko güreşdler. 

Gen
rler Birliği JfJaçından bir enstantane. - Sa~da: Ankara Gücü - Muhalrz Gücü maçı 

Solda : A Jtınordu - :s 

İstanbul, 31 (A.A.) - Berlin olim
piyadına girecek güre çilerimizi dene
mek için çagırılan finlandiyalı güre".ç i
ler bugün geldiler. Milletlerarası bi.r 
şöhrete malik olan bu güreşçilerin cu -
ma günü gelmeleri ve müsabakalarına 
cumartesi başlamaları mukarrerdi. Fa
kat önceden kestiırilemiyen zaruri bir 
gecikme, finlandiyalıların ancak bugün 
gelebilmelerini emri vaki haline sok -
mu tu. 

Nuri kuvvetli rakibini bastırmakta 

gecıkmedi. Fakat Finlandiyalı hem 
tecrübeli, hem de kuvvetli bir güresçi 
idi. Nurinin bütün !lalışmalrını netice
siz bırakan bir gayret gösteriyordu. 

İlk on dakika Nurinin lehinde bit
ti. Nu.ri ikinci on dakikada da rakibini 
bastırdı. Ve puvan itibariyle galib gel
di. A ı .. ·· lik S'tmpiyonu oldu, C. H. P, 

ıı \.ar gucu ~,~ 

ildini Gene]lerbirliği kazandı 
ş d . "f d . 24 .. ·· e vaziyetten Altınor u ıstı a e ettı. 

Dün Ankara canlı bir spor gunu g - üncü dakikada Tarhan olması muhak -
çirdi. Hipodromda at koşuları, Orman kak bir golü atamadı. 27 inci dakika -
çiftliği yolu üzerinde olimpiyada ha- da Resai soldan gelen bir topa başiyle 

. . . · · · yarışları 
zırlanan bısıkletçılerımızın vu.rdu avut oldu. 29 uncu dakikada 
yapıldı. Muhafız 'Gücü alanında, Altın- Mustafanın güzel bir ş.utunu Rahim 

ordu - Gençler Birliği arasında 1934 
- çeldi. Korner oldu. Regainin çektiği bu 

193S senesi Cumuriyet Halk Partisi şil~ korner de avutla neticelendi. 
finali maçı ve bu yılın mıntaka şa~~~ Bundan sonra, Gençler Birliği tek-
yonluğunu tayin edecek Ankara Gucu rar üstünlüğü kurdu. Bir aralık Selim 
• Muhafız Gücü karşılaşması vardı. . sakatlanarak oyundan çıktı. Tek.rar 

Muhafız Gücü alanının geniş tn· girdi. Fakat bu sefer de hakem Sadi 
bünleri bu iki mühim maçı görm~~e ~: ile beraber kendilerini dışarı çıkardı. 
)enlerle dolmuştu. Adliye ve Gumru 36 ıncı dakikada İhsan, Münir, Sa-
Bakanlarımız, T. S. K. idarecileri ve l.fı.haddin, güzel bir paslaşma ile Altın-
daha birçok zatlar da seyirciler arasın- ordu kalesine kadar indiler. Salahaddin 

da idiler. uzaktan güzel bir c:.ut çekti, takımının 
· ~ 1 geçen 'S 

Birkaç zamandanberı yagış ı üçüncü golünü kaydetti. Bi.raz sonra 
Ankara havası dün futbola çok müsaid d~ Münir dördüncü golü yaptı ve ma -
idi. Riizgar oyuna mani olmıyacak de- rın neticesini değiştirecek bir vaziyet 

d G.. de alanın :ı 
recede hafif esiyor u. uneş hasıl olmadan oyun bitti. Gençler Birli-

.. f f tbolcularını 
g~~bına .duşen takra. ı~ ar~sıra bulut • ği 1934. 1935 yılı C. H. P. şildi şampi-
muteessır etmeme ıçın yonu oldu, 
lar arasına saklanıyo.rdu. Alana gelen- Partimizin gençliği teşvik için koy-
ler, bu dekor içinde oynanan maçları duğu, manevi değeri büyük olan. bu §~1-
zevk ve heyecanla seyrettiler.. di kazanan Gençler Birliğini tebrık 

Altınordu-
Gençler Birliği 

Hakem beşiktash Hakkının idare -
x "k" t f şöyle sinde oynanan bu maç.a ı ı ara 

birer takım çıkarmışlardı: 
ALTINORDU: 

Yahya, Mehmet, Murad, Sadi, Se-
dad, Se.rvet, Hasan, Mustafa, Reşid, 
Tarhan, Resai. 

'GENÇLER BİRLİÔİ . 
Rahim, Ke;;fi Halid, Ahmet, R~sım, 

Ahmet, İhsan. Münir, Niyazi, Salahad-

din, Selim. 
Kaleyi Gençler seçtiler. Oyuna a~- . 

tınordulular basladılar. tık dakikalar ıkı 
taraf da mütere~ddid oynuyorlardı. Ha • 
kemin düdüğü biri biri a.r kasına favul 

için çalıyordu. 
İlk müessir akını Altınordu yaptı .. 

Bu akın, beşinci dakikada Gençler Bir." 
liği aleyhine korner ile neticel.en.~ı: 
Korneri Hasan çekti. Gençler Bırhgı 
müdafaası topu kolaylıkla uzaklaştır • 
dı. On bi.rinci dakikada Altınordu aley· 
hine. ceza çizgisine yakın bir mesafe -
den firikik çekildi. Rasim'in şutu üst 
direği sıyırarak avut oldu. 

On beş dakika böylece avut. taç 
ve favulla kesilen karşılıklı akınlarla 
geçti ve müsavi bir oyun seyrettik. 
Bundan sonra Gençler biraz üstün oy
namağa başladılar. Fakat Altınordu mü
dafaası çok canlı idi~ Sadi ve Seırvel 
açıklariyle oynayan Gen~lerin forved· 

!erini tutabiliyorlardı. . 
21 inci dakikada idi. diriblinkJe ıler

liyen Müniri Sedad hatah bir çıkış ile 
kesti. Hakem Altınordu aleyhine ser
best vuruş ve.rdi. Niyazinin güzel b!r 
şutu kalenin üst direğine çarparak ag

lara takıldı. 
Bu gol, iki tarafın da güzel oyna -

masına sebeb oldu. Altınordulular can
la başla çalışıyorlardı. Fakat Gençler 
Birliği emin bir vaziyette oynuyo.rdu. 
İki taraf da birçok defalar gol fırsatla
riyle karşılaştılar. Netice deği~~~~ :e 
birinci devre o _ l ·Gençler Bırlıgının 

lehine bitti. 

ikinci clt•Yre 
Bu defa oyuna Gençler Birliği baş • 

ladı ve derhal hiikimiyeti tesis ettiler. 
Oıı dakika kadar yapıtkları akınlar ne
ticesiz kaldıktan sonra 11 inci dakika • 
da Münir karışık bir vaziyetten istifade 

ederek ikinci golü yaptr. 
Bu golden sonra altınordulular da

ha iyi oynamağa başladılar. 14 üncü da
kikada hakem sert ve hatalı bir çıkış 
Yanan Ş. Ahmedi dışarı çıkard~. ?n k~
şi k"' an G neler Birliği Niyazıyı gen· 
ye · · i ~i~ akınları biraz durdu. Bu 

ederiz. 

Ankara Gücü -
Muhafız Gücü 

Bu oyunun hakemi beşiktaşfı Nuri 

idi. Takımlar: 
ANKARA GÜCÜ : 

Natık, Enver, Ali Rıza, Orhan, Se
mih, Nazmi, Salih, Bilal, Abdi, Fahri, 

Hamdi. 
MUHAFIZ 'GÜCÜ : 

Mahir, Saffet, Naci, Gazi, Bekir, 
İbrahim, Fahri, Naim, Ahmet, Sedat, 

Ali. 
Oyuna Muhafız Gücü başladı ve ilk 

beş dakika üstün bir oyunla Ankara 
Gücü kalesini sıkıştırdı. Üçüncü daki
kada sol açık Ali karşısındakileri atla
tarak ilerledi ve Sedada pas verdi. 
Sedad şutu çekti. Top di;-eği yalaya ~ 
rak avuta gitti. 4 üncü lakikada Alı 
ikinci bir gol fırsatı kaçırdı. .. 

Beşinci dakikadan sonra oyun m~

savileşti. Ankara Gücü de ~uk~b.ıl 
akınlar yaptı. 6 ıncı dakikada Fahrının 
güzel bir şutu dıŞ;arı gitti. 

Onuncu dakikadan sonra. Ankara 
Gücü yavaş yavaş hakimiyetini kurdu 
ve Muhafız Gücü kalesini birkaç defa 
sıkıştı.rdı. Bu sırada Mahire çok i~ düş
tü ve kalesini cidden müdafaa ettı. 20 
ve 24 üncü dakikada Hamdi ve Bilalin 
şutlarını kurtarışı çok alkışlandı. 

ıs inci dakikadan itibaren muhafız
hlar açıldılar. Soldan ve sağdan birkaç 
defa güzel ini.,Jer yaptılar. Bu akın -
)ardan birisinde 32 inci dakikada Anka
ra Gücü aleyhine korner oldu. Ali 
çekti. Ali Riza muhakkak bir golü kur-

tardı. 
34 üncü dakikada Natık güzel bir 

kurtarış yaptı. Top ortalara doğru gi
diyordu. Fakat Bekir karşıladı ve uzu~ 
bir vuruşla birinci golü Natıkın ellen 
a.rasından ağlara taktı. 

Bundan sonra oyun süratlendi ve 
güzelleşti. Heyecan arttı. Ankara Gü
cü şampiyon takıma yakıfır bir oyunla 
galibiyet için çahşmağa başladı. Fakat 
neticeyi deği~,iremedi, birinci devre 
ı . o Muhafızın üstünlüğiyle bitti 

ikinci dc·,·rc· 
lkincı devreye Ankara Gücu ba~la· 

dı. İlk dakikalar, bi.rinci devrede ol -

duğu gibi, mütereddid vuruşlarla geç

ti. Muhafız Gücü daha iyi oynuyordu. 
Fakat bu durum uzun milddct deva.-n 
etmedi. Muhafız Güdüler yavaş yavaş 
müdafaa oyununa ve Ankara 'Güçlüler 
de biribirini kovalıyan akınlarına başld· 
dıla.r. 

19 uncu dakikada Abdi, Salihle pas-

laşarak korner çizgisine yakın bir me
safeye kadar geldi ve topu sol tarafa 
attı. Hamdi koştu, topa yetişti ve An
kara Gücünün beraberlik sayısını kay
detti. 

Beraberlik sayısı Muhafız Gücünü 
gayrete gctirecegi yerde bilakis dur -
gunlaştırd?. Ancak, 35 inci dakikada 
gene Hamdinin ayağiylc ikinci golü ye
dikten sonra çalışmağa baş_ladılar. Fa
kat son dakikalardaki bu gayreti zama
nında göstelimediklerin<len 2 - ı yenil
diler, Ankara Gücü alandan Ankara 
mıntakası 1935 - 1936 senesi şampiyon
luğunu kazanarak çıktı. 

Her iki devreyi hiç yenilmeden bi -
tiren ve güzel maçlarla şampiyonluğa 
erişen Ankara Gücünün değerli futbol
cularını candan kutlarız. 

Kulübün son yı1lardaki yükselişin
de emeği ge-çen kulüp reisi B. Fikret 
ev arkadaşlarını tebrik eder ve Güce 
daha büyük muvaffakiyetler dileriz. 

İstanbul şampiyonası 
maçları 

İstanbul, 31 (A.A.) - İstanbul şam 
piyonası maçlarına bugün de devam e
dildi. 

Şeref 8tadmda: 
İlk maçı Anadoluhisar Sümer spor 

yaptılar. Anadoluhisar 2/ 0 kazandı. 

Anadolunun Eyübü 1/0 yenmesiyle 
biten ikinci maçtan sonra sıra İstan. 

bul spor - Beşiktaş karşılaşmasına gel
mişti. 

Oyun çok heyecanı ıoldu. İlk sayıyı 
İstanbul spor kazandı. Beşiktaşlılar bu -
na cevab verdiler. Oyunun ikinci dev_ 
resi bilhassa son dakikalar bir çekişme 
halinde, fakat neticesiz geçti. Neticede 
iki takım 1/1 berabere kaldılar. 

Fener stadındll: 
tık maç Altın Ordu ile Kasımpaşa a

rasında idi. Altın Ordulular bu maçı 

2/0 kazanarak ikinci küme şampiyonu 

oldular. Fener • Beykoz maçı alaka ile 

bekleniyordu. 

Fenerliler baştan nihayete kadar 

üstün bir oyun oynadılar. İlk devre 

Esadın Fikretin attığı iki golle 2 o Fe

nerin lehine bitti. İkinci devrede Fe. 

nerliler hakimiyetlerini büsbütiin art
tırdılar ve beş gol daha çıkardılar. Bey
kozhılar da buna bir go1le cevab verdi_ 
ler. Ve maç 1 1 Fenerlilerin galibiye

tiyle bitti. 

Güreşlerin mutlaka başlıyacağı ilan 
edildiği için, misafirler muvasalatların 
dan üç saat sonra göreşmek zorunda 
kaldılar. 

Stadyum oldukça kalabalıktı. Saat 
tam 18 de güreşçile.r ringe çıktılar. Fe
derasyon reisi B. Ahmet Fetkeri misa
firleri halka birer birer takdim etti. 

61 kilo - "Serbest" türk Habible 
finlandiyalı Sanner gü.reştiler. Finlan
diyalı rakibine göre çok tecrübeli güre
§İyordu. Nitekim 10 dakika 31 saniyede 
tuşla galib geldi. 

56 kilo - ''Greko - Romen" ikinci 
güreşi türk Kenanla finlandiyalı Pert
nnen yaptılar. 

Güreş Ç<>k çetin oldu. Finlandiya
lı da Kenan da çok iyi bir gü.reş çıka

rıyorlardı. İlk on dakika müsavi bitti. 
Kurayı kaybeden Kenan alta düştü. 

Fakat finlandiyahya oyun fırsatı ver -
meden bu devreyi bitirdi. Fakat üstte 
güreştiği için ikinci üç dakikada tuşla 
yenildi. 

66 kilo - "Greko - Romen" türk 
Yusuf Aslanla finlandiyalı Kando gü
reştile.r , 

Finlandiyalılın ağır bastığını göste
ren bir güre«.ten sonra, Yusuf 9 dakika 
31 saniyede tuşla yenildi. 

72 kilo - ''Greko • Romen" türk 

79 kilo "Greko-romen'' Türk Ad. 
nanla Finlandiyalı Veksten güreştiler 
Müsavi bir çalışma ile ilk on dakika be
rabere bitti. Kurrayı kaybeden Adnan 
alta yattı. Fakat ikinci üç dakikada gü. 
zel bir tuşla müsabakayı kazandı. 

87 kilo, "Greko-vomşn" Türk Mus
tafa ilet Finlandiyalı Karhanen güreş
diler. 

Günün en çetin savaşması bu oldu. 
Çok kuvvetli bir vücuda malik olan 
Mustafa, cidden yüksek bir tekniğe sa
hih olan rakibini ye.rden yere buruyor, 
finlandiyalının bilgisi onu çok güç va
ziyetlerden kurtarıyordu. Bir defasındc: 
oynunu serbestçe tatbik: etmek isteyen 

Mustafa kolunu kaptırdı. Finlandiya: 

lr, müsabakayı tuşla kazanmak üzerey
di. Fakat Mustafa, harikulade kuvve • 
tiyle bu tehlikeyi atlattı. Ve sonuna 
kadar hakim bir güreşten sonra sayı 

hesabiyle galip geldi. 

Ağır sıklet. - Sonuncu güreş türk 

Necmi ile Yervinen yaptılar. Güreş m:.i

tevazin geçti. Fakat Nccminin zaman 
ağır bastığı görülüyordu. Neti. 

cede Necmi sayı hesabiyle galib geldi. 

Bu suretle takımımız, ilk maçta fin. 

landiyalılara 4/3 galib geldi. Müsaba· 

katara salı gecesi devam edielcektir. 

Dün 120 kilometre üzerinden yapılan ili 
sil\:let yarışları tam ]}i r muvaffakıyetle lıitti 

Olimpiyad hazı .. lıkları olarak bisik
let federasyonunun tcrtib ettiği 120 ki
lometrelik ikinci yarış da dün yapıl
mış ve tam bir muvaffakiyetle neti
celenmiştir. 

Yarışa giren Talat, Orhan, Eyüb, 
Kirkor, Kazımın birbirlerine pek yakın 
olarak yarışı bu tertible bitirdiklerini 
kaydettikten sonra bundan bazı netice
ler çıkarmak isteriz: 

l - Koşuculanmızın ilk yarışta el
de ettikleri 100 kilometrelik rekoru 2 

saat 46 dakika ve 43 saniye olduğu halde 
bugün, yarışın 100 kilometre üzerinde
ki mUddeti 2 saat 42 dakika 51 saniye. 
dir. Buna göre 4 dakikaya yakın bir 
fark göze çarpmaktadır. 

2 - Koşucularımız 120 kilometreyi 
pek dinç ve taze bir halde bitirmişler
dir. Buna göre önümüzdeki iki ay için 
de hızlarını daha çok arttırmaları bek-

lenebilir. 

3 - Fransızların olimpiyad hazırlı. 
ğı olarak yaptıkları son yarış müddeti 
bugünkü 100 kilometre müddetinin he· 
men aynıdır. 

Öte taraftan koşucularımız Roman
ya turuna iştirak ettikleri vakıt onlar. 
la beraber koşmuş olan bir framnz koşu· 
cusu sonradan Avto gazetesine aynen ş~ 
sözleri söylemişti: 

''- Bu büyük yarışa giren bütün 

milletler arasında fransızlarla koşabile. 

cek yalnız türkleri gördüm.,, Bunetice 

ile bu söz yanyana getirilirse bisiklet

çilcrimizin olimpiyad için iyi bir tarz

da hazırlandıklarına ve kendlerinden, 
galibiyet, demiyoruz, fakat iyi netice
ler beklemek hakkımız olduğuna h.ü. 
küm edebiliriz. 

Bugünkü 120 kilometrelik yarışın 

müddeti 3 saat 12 dakika ve S4 saniye
dir. 

Zecri tedbirler ııa büsbütün kaldırıl
" alı yalıud ela tadil edilmelidir 

Övr gazetesi diyor ki: 

''Fransz ve İngiliz bakanlarının bu 
teşebbüsten oldukça tevahhuş ebniş ol. 
duklarr görülmektedir. Bu bakanlar 

(Başı 1 inci sayfada) 

konseyinin her hangi bir karar almak -
sızın bir kere daha talik edilmesini hiç 
arzu etmemektedirler. 

Öğrenildiğine göre İngiltere Dış 
Bakanlığı eksperleri hükümete, zecri 
tedbirlerin ilgası veya tadili şıkların

dan birini muhakkak surette seçmek 
lazımgeleceği hususuna işaret eden bir 
rapo.r vermişlerdir. Bununla beraber 
Britanya hükümeti, Milletler Cemiyeti 

azalarını Habeşiatanın İtalya tarafın -

dan ilhakını kabule ve resmen mahkum 
ettikleri İtalyan politikasını tasvibe 
mecbur etmeksizin İtalyanın kollektif 

emniyet sistemine dönüşünü kolaylaş
tıracak bir formül bulmağı hata ümid 
etmektedir . 

İngiltere hükümetinin zaman ka . 
zanmak için Arjantinin zecri tedbirle
rin Milletler Cemiyetinde değil, asam 

blede konuşulması yolundaki talebini 

kabul etmesi ihtimali vardır. Fakat bü

yük Britanya asamblenin Arjantinin 
talebine nazaran biraz daha so nra top . 
lanmasını istemektedir. 

Lon<lra, 31 (A.A.) - İyi haber al
makta olan mahfiller, B. Grandi'nin B. 
Eden'e yapmış olduğu ziyaretin ingi. 
)izlerle İtalyanlar arasmd:;. yakında ya
pılacak konuşmaların ilk merhalesini 
teşkil etmekte olduğunu söylemekte
dirler. Her iki taraf da IS hazirandan 
önce İngilizlerle İtalyanların daha iyi 
bir surette anlaşmalarının acil bir za
ruret olduğunu kabul ve teslim etmek. 
tedir. 

Sunday Dıspaç, diyor ki : '·B. D:tld
vin ile B. Eden milletler cemiyetine 
yardım siyasasından vaz geçmeksizid 

İtalyayı milletler cemiyeti içinde tut

?"ak teşebbü~ü~de bulunmuşlardır. Dış 
ışler bakanlıgı ıle yanıl?-:ak danışmala
ra pantkot tatailleri biter bitmez baş_ 
!anılacaktır." 

Arj.a~tin'in konseyin tovhnmn a 

ıçın yaptığı tuleb etraf mda 

.. Pari~, 31 (A.A.) - Gazeteler Arjan
tının mılletler cemiyeti asam'ole . . 
t 1 w ~ının 
op antıya çagırılması için yaptığ ı mü-

racaatı hakkında fikir y Urütmcktcd ir. 
lcr. 

, 
Cenevrede haziran ortasında toplanacat 
olan konsey için bile pek nazik olan va
ziyetin büyük devletler arasında ka
rarlaştırılmış bir plan olmaksızın çağı. 
rılacak asamble karşısında daha tehli
keli bir hal alacağı düşüncesindedir. 

Dış işle.r bakanlığının asamblenin 

topl~~t~ya çağırılmasından kaygıya dü~ 
mesı ıçın başka bir sebeb daha vardır. 

D. Suvis ile B .Drummond arasın
daki görüşmelere dair yapılmıt olan 
ısmarlama tekziblere ragv men B S · , . • . . . uvıç . 
;n ıngılız büyük elçisine zecri tedbir-
er ıs haziranda kaldırılmadığı takdir

de .İtalyanın milletler cemiyetinden 
çekıleceğini söylemiş olduğu tamamiy

le doğrudur. Bu sebebten dolayı dış iş. 
le r bakanlığı, önce haziran ortasında 
konseyi ve haziran nihayetinde de a 

sambleyi toplantıya çağırmayı ihtiyata 
muvafık bulmaktadır. Arjantin ile u

yuşmuş olan cenubi Amerikanın öteki 
d evletleri, B. Ru~velt'in tamamiyle a
merikalr bir milletler cemiyeti ihdas 
etmek tasavvurunun pcşind.• ltoşmaktan 
ise Cenevrede kalmağı istemekteJir-

ler.,. 



SAYFA 6 

llkbahar at yarışlarının 
dördüncü haftası 

(Başı 1. inci sayfada) 

rrldı. Fakat artıran olmadığı için gene 
sahibine kaldr. Koşunun ikincisi Erol, 
üçüncüsü Talu idi. 

İKİNCİ KOŞU: Yerli yarım kan in
gili?. taylara mahsustu. Mesafesi 1600 

metre idi. Sekiz tavın i ştirak ettiği bu 
koşuyu B. Kazrmın 
Kontes ismindeki 
tayı kazandı. Co -
key Davud güzel 
bir koşu yaptı . Gül
•zar ikinci. Bay
burt üçüncü oldu. 
Miişte rek bah iste 
en çok oynanan i
kinci haftanın bi
rincisi Teho. dör
düncü kaldı. Bu 
yi.izdeı • Kontese 
ganyan oynayanlar 
beş lira aldılar. 

ÜÇÜNCÜ KO • 
SU: D ört ve daha yukarı yaştaki yerli 
yarım kan ingiliz at ve kısraklara mah
!iustu. Mesafesi 2200 metre idi. Bu ko
şuya yedi yarım kan iştirak etti. B. E
mir Salibin Alemdarı üzerine çifte ba. 
histe ve müşterek bahiste oynanan bilet 
adedi diğer atlardan çok fazla idi, fa
kat kimse bu güzel atın en kuvvetli ra· 
kibi Ayhandan yedi kilo fazla taşıdrğı
ı'ıt nazarı itibara almıyordu. Alemdarın 
~imdiye kadar yaptığı koşular herkese 
kuvveti hakkında kafi bir fikir vermiş
tir. Alemdar dün bu ağır kilo ile koştu
rulmamış olsaydı sahibi herhalde büyük 
bir şey kayb~tmezdi. Bu güzel at ikin
cinin ikramiyesine feda edilecek kadar 
kıymetsiz değildir. Koşuyu B. Rüste. 
min Ayhanı kazandı. Hem de nasıl.. 

Cokeyi İhsan atını okşaya okşaya koşu
yu bitirdi. Alemdar ikinci. Semiramis 
iiçüncü oldu. 

DÖRDÜNCÜ koşu: Halis kan in. 

giliz at ve kısraklara mahsustu. Mesafe
si 2400 metre idi. Önce de tahmin etti

ğimiz gibi bu koşu Grandezza • Bekar 
maçı oldu . Fakat maç berabere bitti. Ko. 
şunun başlangıcmda Şorompo ve Bekar 

önele gidiyorlardı. 1200 metrenin baş· 

langıs yerine doğru Bekar açılmağa 

basladı , cokeyi Davud c;;alrşmadan ga· 

yet güzel götürüyordu. Grandezzaya bi
nen B .İhsan Bekarın önde serbest git
mesine meydan vermeden yanaştı. 1000 
metre kafa kafaya mükemmel bir kosu 
yapan bu iki halis kan tribündeki halkı 
heyecandan ayağa kaldırmıştı. B. Ah
medin güzel kısrağı kendini bir kafa 
kurtarıyor biraz sonra Bekar ':ıu arayı 

kapatıyordu. Kosuyu birbirini geçeme. 
elen başba5a bitirdiler. Her ikisi de ko
~ ıınun ">irincisi addedildi. 

BEStNC! KOŞU: Dört ve daha yu· 
karı ya-:taki verli. varım 1<an ••e halh 
kan .nrab at ve kısraklara mahsustu 
111' esnfe <; İ ?l'iOO rrıf'tre i<li . T""' • '' ı'iniir 

.. _'inde başlayan bu koşu seyircileri ko· 

ilkbahar at yanşlannın dördüncü haftası 
doiayısiyle dün bir çok meraklılar ipt>dro. 

· ma toplanmışlardı. Resimlerimiz, müşte· 

rek bahse iştirak ettikleri için bir kat da
ha heyecanlanan seyircilerin, koşularr 

merakla takib edişlerini gösteriyor 

şuya doyurdu. B. İhsannr bindiği B. 

Yusufun Alceylanı çok güzel bir koşu 

ile birinciliği kazandı. B. İskenderin 

Giileri ikinci, Mesud üçüncü oldu. 

Milletlerarasr aı yarışları 
Varşova, 31 (A.A.) - Milletlerarası 

ı. 

Yarışacak atlarr seyreden halk 

at yarışları dün öğleden sonra başlamış
tır. Yarışlara 112 binici ve 225 atla 10 

memleket girmiştir. Açılış yarışını ro
manyalı Zaşei kazanmştır. 

Bu akşam Avrupa istasyonların
dan dinlenebilecek seç.me progra,11 

(Ankara saati ile) 
Konser: 
19 Bükreş (orkestra) 
19.35 Prag (Org) 
20,20 Varşova (piyano) 

Opera, operet 
21,30 Prag (Şeytan zinciri - opera) 
22 Budapeşte (Tarla kuşu - operet) 

Halil Müzik : 
21,20 Bükreş (Halk şarkİları) 
21,30 Varşova (kuarteto) 
24,15 Varşova (salon M.) 
24,40 Budapeşte (Tsigan) 

Dans Müziği : 
21 B udapeştı 
23,45 Bükreş 

24,25 Prag 
24,55 Varşova 

1.30 Budapeşte 

Ankara radyosu 
19.30 Cocuk saati, 

Oda musikisi 
Pot- pourri plaKları 

İ-1Lanhul radyo"n 
18.- Hafif musiki (plak) 
19.- Haberler 
19.15 Muhtelif plaklar 
19.30 Kızılay namına konferans: Dr. 

Salim Ahmet ( Krzılay haftası) 
20.- <:;ololar (plak) 
20.30 Stiidyo orkestraları 
21.30 Son haberler 

Saat 22 den sonra ""Anadolu a· 
jansmın gazetelere mahsus ha· 
vadis serbisi verilecektir. 

ULUS 

Dünyanın en büyiik • • 
gemısı 

İnşasında 270.000 kişi çalışan «Kraliça Mary1 
transatlantiği hakkında dehşetli rakamlar 

80,773 ton hacminde bulunan "Kıra· 
liçe Mari" transatlantik gemisinin A. 
merikaya ilk seferini yapmak üzere ha
reket ettiğini ajans telgrafları haber 
veriyor. 

İngiltere ile yeni dünya arasında ilk 
seferi yapan gemi, 1620 de hareket et
miş olan "Mayıs Çiçeği" isimli bir yel
kenli idi. Bu geminin boyu takriben 
95 ayak, direk uzunluğu 26 ayak, hac
mi 180 ton, ve Amerikaya götürdüğü 

insanların mecmuu da 102 kişi idi. 
Ondan sonra bu yolu ilk defa alan 

buharlı İngiliz gemisi de 1840 da hare
ket etmiş olan ve Kunrad kumpanyası. 
na aid bulunan ''Britanya" gemisi idi. 
Bu geminin uzunluğu 207 ayak, direk 
boyu 37 ayak. 3 vinç, azami hacmi, 1154 
ton. sürati 8 mil, tayfa sayısı 90 kişi 
idi. 

Bu ilk ingiliz trans-atlantiği hak· 
kında bu malumatı verdikten sonra bir 
de dün hareket ettiği haber verilen 
"Kıraliçe Mari" hakkında biraz izahat 
verecek olursak arada bir kıyaslama 
yapmağa imkan hasıl olur. 

Bu geminin uzunluğu 1018 ayaktır. 
Direk uzunluğu 118 ayaktır. Hacmi 
80,773 tondur. Sürati takribi 32-34 mil
dir. 2140 yolcu taıpr. Tayfa adedi 1100 
dir. 

990 ayak uzunluğunda çıpa zenciri 
vardır ki bunun ağırlığı 145 tondur. Ge
mide her biri 16 ton ağırlığında üç ta
ne çıpa bulunuyor. Geminin ismi üç ta. 
rafına her biri üç ayak uzunluğunda 

harflerle yazılmıştır. Gemide 2000 tane 
Iombaz ve yan ışığı deliği vardır ki 
bunlara 2500 ayak murabbaı cam sarfe

dilmiştir. 

Gemide ciniden ve saksonyadan ya
mlmış 200.000 parça kapkacak vardrr. 
Güvertenin (F) krsmmda bulunan ga· 
raj üç düzine otomobil alır. Gemide 
yolcu hayvanlarının barınmasına ve do-
1 aşmasrna mahsus geniş yerler vardır. 

Geminin içine altı mil uzunluğun· 
da hah dösenmiştir. Geminin her iki 
yanında 6500 ton benzin ve petrol koy
ma~a mahsus 50 depo vardır. 

Geminirı çanaklığı kaloriferle rsıtıl. 
mış ve etrafJ camla çevrilmiştir. Gemi· 

de yanyana üç büyük lokomotifi alacak 

mahaller vardır. Geminin elektrik tesi-
• <;atı Brayton büyüklüğünde bir şehrin 
~Jektrik ihtiyacına kafi gelir. 

Gemide her biri 145 kişi alan ve mo
törle hareket eden 24 can kurtran san

dalı vardır. Gemide hususi telefonları 
bulunan 500 hususi kamara vardrr. İçe

ride 30,000 elektrik lambası yanar. 4000 
mil uzunluğunda elektrik kablosu sarf
edilmiştir. 

Geminin teknesi yapılırken on mil. 
yon burgulu çivi kullamlmıştır. Tekne-

"Queen Mary" vapuru Amerikaya hareket etmek üzere limandan Çikarken 

nin dışnı boyayabilmek için 70,000 ga· 
lon boya sarfedilmiştir. 

Gemiyi kaplamak için kullanılmış 

çelik tabakalarımn ağırlığı 40,000 ton 

tutar. 

Geminin inşasında kullanılan insan· 
Janrı sayısı takribi olarak 270.000 ki~i

yi bulmuştur. Gemideki spor ve tenef· 

füs sahaları 8000 metre murabbaı tutar. 
Esas elektrik tesisatı bir kazaya uğ

rıyacak olursa onun yerine kullanıla. 

cak tam bir yedek tesisat vardır. 
Gemide on iki güverte vardır. 140 

ton ağırlığında olan dümenin içinde 
güverteler ve merdivenler bulunuyor. 
Dört pervaneden her biri 35 ton ağırlı· 

ğındadır. 

Geminin içindeki bardak ve kadeh
lerin sayısı 50.000 dir. Kasık, çatal ve 

bıcak sayısı da 16,000 dir. Bir günde 
gemi içinde 10,000 kişiye yemek veri-

lebilir. İçeride 21,000 masa örtüs~ 

210,000 havlu, 50,000 battaniye. 92,000 

peçete, 8.500 yatak örtüsü, 24,000 el ve 
bulaşık bezi, 30,000 çarşaf, 31,000 yas-
tık yüzü, 3,000 toı bezi vardır. 

Kültür Bakanlığından: 
1. - Devlet Basımevi için yetiştirilmek üzere biri cilt işleri, bi

ri basım ressamlığı ve okul kitapları teknği, biri basrmevi tecim ve 
endüstri muhasebesi öğrenmek için yabancı memleketlere üç talebe 
tahsile gönderilecektir. 

2 - Bu maksatla açlacak sınava gireceklerden şu şartlar arana· 
caktır: 

a) Yaşı yirmi beşi geçmemiş olmak ve evli bulunmamak. 
b) Askerlikle ilgisi olmadığını veya tecil edildiğini gösterir 

belgesi bulunmak .. 
c) Cilt ve basım ressamlığı için Gazi Eğitim Enstitüsü resim -

iş bölümü, tecim ve endüstri muhasebesi için de Tecim Liselerinin 
son iki yıl çıkrşları arasından okul yönetgelerince aday olarak gös
terilmiş bulunmak. 

3 - Sınavların yapılacağı konula şunlardır: 
a) Cilt işleri için: 
Yazılı: 
Genel Tarih, Sanat Tarihi, Yabancı Dil. 
Ameli: 

... 

Sanatkarane yazr, kitap ciltlemek, müzeyyen kağıt yapmak. 
b) Basım ressamlığı ve okul kitabı tekniği için : 
Y~ili: -
Okul kitaplarının pedagojik vasıfları, Çocuk psikolojisi, Ya • 

hancı dil. 
Ameli: 
Kitap kapağı yapmak, fotomontaj, Linolyom işleri, bir hika -

yenin resimlerini yapmak, yazı ve resmi kombine etmek. 
c) Tecim ve endüstri muhasebesi için. 
Yazılı: 

Türk Tarihi, Genel muhasebe ve endüstri muhasebesi, İşletme 
Bilgisi, Umumi Riyaziye ve Kambiyo Riyaziyesi, İstatistik, Maliye, 
İktısat Cografyasr, Ticari muhasebe, Yabancı dil. 

4 - Sınav yazılı ve ameli olmak üzere Ankarada Gazi Eağitim 
Enstitüsünde ve İstanbuJ'da Erkek Lisesinde yapılacaktır. 

Sınav günleri : 
Yazılılar 

Ameliler 

23 temmuz 1936 Perşembe 
24 temmuz 1936 Cuma 

27 temmuz 1936 Pazartesindeıy 
31 temmuz 1936 Cumaya kadar. 

5 - Sınav sonunda her gurup için en çok muvaffak olan talebe 
seçilecek ve bunlar 6 - 12 ay süre ile ayda 45 lira ücretle Devlet Ba
sımevinde kendi şubelerine göre bir hazırlık stajı geçirecekler ve 
cilt işine ayrılan ayrıca Güzel Sanatlar Akademisi Şark Tezyini sa
natlar bölümüne de devam edecektir. 

6 - Talebeler tahsilden dönüşlerinde 1416 sayılı kanunun 18 in 
ci maddesi mucibince Avrupada tahsil ve staj için bulundukları 
müddetle daha önce memlekette devlet hesabına tahsil müddetinin 
iki misli kadar süre ile Kültür Bakanlığının vazife vereceği yet ler-
de çalışmayı taahhüd edeceklerdir. (1090) 1-2082 

Anl~ara J\lalzemei inşaiye T. A. 
Şirl{eti Tasfiye Memurluğundan: 

Hali tasfiyede bulunan Ankara Malzemei !nşaiye T. A. Ş. nin 
senelik umumi heyeti 17 haziran 1936 çarşamba günü saat 14 de An
kara belediyesi salonunda toplanacaktır. Hissedaranm mezkur gün
de hazır bulunmaları rica olunur. 

1 - Tasfiye muamelatına ait raporun okunması 
2 - Müarkıb raporunun okunması. 
3 - Şirket hesabatın ı gösterir bilançonun tasdik ve tasfiye me. 

mu~ı armın ibrası, 

4 - Yeniden tasfiye memuru seçimi ve ücretlerinin tesbiti. 
1-2247 

Tire Urhaylığmdan: 
Urayımızın (80) lira maktu ücretli fen memurluğu münhaldir. 

İste '.dil.!rin 2799 sayılı kanunun (!t) inci maddesi gereğince memu· 
riyeti Bayındırlık Bakanlığınca tasdik edilmek şartiyle, 10 - Hazi. 
ran · 936 günlemecine kadar gerekli vesikalariyle birlikte yazı ile 
Urayım.ıza müracaatları ilan olunur. (1195) 

1-2232 . 
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Siııoı> Cunıuriyet 
~f üddeiumum ·uğinden : 

. . hkum ve mevkuflara 1/ 6/ 936 G. 
Sinop genel ceza evınde~ı ma .. dP- verilecek ekmek 20/ 5 936 

den 1/ 6, 937 G. ne kadar .. bır ~ıdldı~;~ ~e kapalı Z3rf usulü ile ek
G. den itibaren on beş gun mu e 
siltmeğe çıka.rılmıştır. 1 amsun bir bas unundan ya-l - Verilecek ekmek G:•J randuınanl 1 :k pisirilecektir. 

1 k b h knı k 960 Gram o ar . . .. .. 
pı aca ve e er e e . . . lü<iünün göstereceğı luzum uze-

2- Ekmekler ceza evı .dırektor " da hergün nihayet saat on 
. . .. ·1· bın adet arasın 

rıne yevmıye 7 yuz ı a . 
dörde kadar ceza evine teslim eddill~ce~ı;- buruğu olan 2628 liralık 

3- İstekliler muhammen be e ın ıc ~ 
teminatt muvakkate verecek~.er.?i~aat on besde Sinop C. M. U. li-

4- İhale 5/ 6/ 936 Ct~ma gunu dl" Bak~lığının mezuniyetine 
ğinde müteşekkil komısyonda A ıye 
talikan vap rlacaktrr. C günü saat 14 de kadar sıra 

5- Teklif mektupları _5 ~6/936 .. um_~ maddede yazılı komisyon 
• numaralı makbuz mukabılınde 4 uncu 

reisliğine verilecektir. . . d azılı saatte yetişmek üzere 
6- Mektupların beşıncı madde e Y . . · d' 

• kl" d ·· derılmesı caız ır. 
ıade li teahhütlü mektup şe ın e. gon . · e kapatılması lazımdır. 

Bu halde zarfrn mühür mumu ıle ve ıyıc 
Posta olacak gecikmeler kabul edilmez. · inde sartnamc dışında 

7- Şartnameye muvafık olmayan veya 1~ ~ 
şartlan ihtiva eden teklifler_e it~b~~ 01

1 u~~s~ tekalif ve damga 
8- Eksiltmeden mütevellıt bılcum e hl'l ·· t . . h k ek ve•·a rnun ta ı ucre 

resmi ile ilan ücretlen ve ındel a~e e .r::1 hh. d aittir. 
ve mas.rafı vesair bilcümle mesarıf muAteak 

1 
eC M u li;;.ine ve 

k . t enler n ara . . . " 9- Sartnamevi görme ıs ey . S · c M U liği ka-
daha fazla tafsilat almak isteyenlerın ete mop · 1~2228 
lemine müracaat etmeleri ilfin olunur. (1214) 

Sivas Cumurivet 
l\'liiddeiumumiliğind,~n: 

Sivas cezaevınin 937 senesi mayıs nihayetine kadar bir senelik 
ek k "h · b h "ft" 960 gram hesabiyle en azı 153.000 ve en me ı tıyacı e er cı ı 11 k 1. sarı ba" 
ÇOğu 173000 kilo olarak alınacak olan ekmek yı ı yebr 1

1 
Vde. hy 

· ·k · · i unundan ve e e ıye nar ı 
sert buğdaydan ve fabrıkanm ı ıncı ~~v h . · 1935 T den 
6.zerinden tenziliitiyle ihal eedilmek uzere l • ~~raul • k · 1 · ·· .. ddetle muna <asaya onu • 
ıtibaren kapalı zarf usuliyle 20 gun mu 
mustur. . k k 

T. ı· 1 1 % 7 b k hesabiyle temınatı m:.ıva kate a çası a ıp o an arın o uçu . .. .. t b' 
ve Banka mek:tubu ile haziranın 20 inci cum~rtesı. gı.:nu saa on ır.-
de s· c M U lik dairesinde müteşekkil komı~yo~a ve ~aha zı-

1 vas • · · . . . h · müdürıyetıne muracaat-
yade mal tımat almak ıstıyenlerın apısane 
1 ·ı· 1 ( 13) 1-2243 arı ı an o_unnr.:.. ~12:.'...::!..------------------

Liseler Alım Sabm 
l\.omisyonundaıı : 

İstanbul da bulunan yatılı okulların. ekm~~ ilanındaki ilk temi
nat parasının 3877 50 kuruş olduğu tashıhen ılan olunur. (2933) 

. 1~2245 

Kiiltüı· Bakanlığından: 
1 - Orta okullarda fransxzca, almanca ve ingilizce muallim mu

avini olmak istiyenler için bu sene imtihan ~~ı~acak_tır .. 
2 - lmtihanlar 1 eyllıl salı günü İstanbul unıversıtesınJe başlı-

yacaktır. 

3 - Bu imtihana dahilolacakların: 
A) Türk olmaları. 
B) 20 den eksik ve 45 den fazla yaşta olmamaları, 
C) Hüsnühal erbabından oldukları, cinayet ve cünha neviı:ıden 

mahkumiyetleri olmadığı hakkında mahalli vilayet veya kaza ıd~re 
heyetinden bir mazbata ibraz etmeleri (halen memur v_e m~a~lı~ 
olanlar Lu kayıttan müstesna olup mensup oldukları daıre amırının 
vereceği vesika k;~fidir) . .. A 

D) Her türlü hastalıktan ve muaUimlik etmeye manı vucut. arı. 
:zalarından salim olduklarını isbat eder tasdikh hekim raporu ıbraz • 
etmeleri , 

E) E~ az Hse ve 4, 5, 6, sınıflı öğretmen okulu mezunu veya bun-
ların muadıli tahsil görm:iş olmaları, . . . 

Muallim mektebinden mezun olanların en az ıkı ders senesı mu-
allimli1, etmiş bulunmaları lfızımdır. . 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak oldukları takdırde 1702 nu
ınaralı kanunun ı inci maddesinde gösterilen dereceler dahilinde 
herhangi bir orta tedrisat muallim muavinliğine tayin edilecekler • 
dir. 

.. 5 - Yukarıki şartları lliıiz olan namzetler bir istida ile Vekalete 
tnuracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacaktn. 

A) Nüfus tezkeresinin asıl veya tasdikli sureti, 
B) Tahsil derecelerine ait şehadetname veya vesikalarının asıl 

veyahut suretleri, 
C) Hüsnü hal mazbatası, 
D) Mahalll Maarif İdaresinden nümunesine tevfikan tasdikli 

sıhhat raporu, 
E) Mahalli Maarif İdaresinden tasdikli ve fotograflı fiş, 
F) Altı adet 4 X 6,5 büyükliığündc kartonsuz fotografları, 
Bu vesikaların en son ı - 8 - 1936 tarihine kadar Vekalete gönde

rilnıiş olması lazımdır. Bu tarihten sonra Vekalete gelmiş olan ve. 
Ya evrakı müsbitesi noksan gönderilmiş bulunan istidalar hakkında 
.!!!Uamele yapdmryacaktrr. Keyfiyet ilan olunur. (1215) 1-2244 

Ereğli kömür havzası sağlık 
Komisyonu Başkanlığından: 

Havza sağlık teşkilatının Eczayı tıbbiye _ihtiyacı "1700~'' l~~a 
Dıuhaınmen kıymet üzerinden kapalı zarf usulıJe ve on beş gun mud· 
detıe eksiltmeye konulmuştur. ~ 

İsteklilerin 11-6-936 perşembe gününe kadar Zonguldakta Sa~
lık teşkilatımız baskanhüına teklif mektupları ve muvakkat temı· 
nat akçesi olan 1275 liral;k nakdi veya banka teminat mektubu gön
dermeleri ve teklif mektunlarında sartname hükümlerinin tamamen 
kabul olunduğunu sarahaten kayıt 

0

etmeleri lazımdır. . 
İsteklilerin Türk Vatandası olmaları gerektir. Şartnameler Is

tanbulda 4 ncü Vakrf hanında· ücüncii kat. İktısat Vekaleti Maden 
fr:ibat Memurluğundan, Zonguldakta Sağlık Komisyonu Başkan-
ıgından parasız alınır. (2864) 1-2163 

Adliye Vel~iUr . ı eıı : 
lı _Solu N~~erli · a · • l mıştı. · · ~ ~ "'o' t r olal ilmek şartlarını 
aız taliplerin bir ay i~inde Adlıye Ve aletine müracaatları ilan 

0It11"·~ ( 1198) l-2231 

Elektrik münakasası ilanı: 

Fetlıive Belediyesinden: 
1- Nafia Vekaletinden tasdikli proje, ke~ifname ve şartnamesi 

mucilıince Fethiye kasabasında Elektrik tesisatı yap·' .nası 10/ 5/ 
936 tarihinden 24 ' 6 936 tarihine kadar 45 gün müddetle ve kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmustu.r. 

2- Eksiltme 24/ 6/ 936 çarşamba günü saat 1 ı de Fethiye bele 
diye daire&inde müte~ekkil belediye encümeninde yaptlacaktır. 

3- Tahmin edilen bedel 4520 liralık santral binası inşası ve 
ağaç direkler hariç olmak üzere 16301,05 liradır. 

4- Muavkkat teminat mikdarı 1222,58 Jiraclıır. 

5- Proje ve teferruatı, fenni ve hususi şartname ve mukavele
name projesi suretleri İstanbul Taksim İstiklal Apartmanında 
elektrik mühendisi Hasan Haletten parasız alınabilir. Ve Fethiye 
belediyesinde de görüle bil i.r. 

6-- Teklif mektupları şu vesikaları ihtiva edecektir : 
A - İstekli bir sirket olduğu takdirde sicilde kaydı olduğu ve 

halen faaliyette bulunıbğuna dair bu eksiltmenin ilanı tarihinden 
sonra almmıs resmi bir vesika Şirket sirküllc.ri veya noterlikten 
musaddak vekaletnar •. esi, 

B - Muvakkat t eminat m<:>ltbuzu veya bank mektubu, 
C - Bu güne k?.dar en ac;a!h 16500 liralık bir elektrik tesisatını 

muvaffakıyetle bitirdiğine dair kabul raporu veya musaddak 
snreti, 

İ::it ekliJ r.r in e '<si1tmc c;artnamesi mucibince tanzim edecekleri 
te'·lif mektıınlarrm eksilt..,..,e s?.rtmdan bir saat evveline kadar be
lediye rivase t ine vermel,.ri veya bu saata yetismek üzere aönder-
...,,.,,.ri iHn ,.Jnmır. (?c;ı;n • 1 ~ 1921 

,;~~~~~~--·;1 
~ ~ 
~~ 3 HAZiRANDAN fTf A ~F.N YENİ SİNEMADA İSPİR l 
~~TfZM - MANYATIZM - İLLÜZYON ZM TECRÜBELERh' 
.. ~ 

l~ ......... ,.,,.,.'"',.,,.,, .. ,, ..... ..,"""""""""""""";Y.""',.,""'"""""",."'~:Y.,._~~~~ 
Gc ziantep İnlıisarlar 

Başmüdürlüğiinden : 
1 - G. Antep İnhisarlar Basmüdürlüğü ile Miiskirat fabrikası

na ve Başmüdürlüğün miilhakatı olan Kilis, Besni, Maraş, Pazar
cık, Niziı;ı. Birecik, Suruç, Urfa idarelerine ve Narh ve Akçakoyunlu 
mahallerıne ge1ecek ve bul"lardan muı..telif mahallere gidecek ma
mul ve yaprak ti.itü:ı, rr.üskirat, Tuz, isnirto ve somalarla kuru ü
züm, boş tütün ve içki sandrı.hrr, sandık tahtaları, boş şişe, boş bi
don ve bos çuvallar ve dicrer bilıııııum eşya ve malzemenin 1 Haziran 
936 dan 31 mayıs 937 tarihine kadn icra edilecek nakliyatı 25-5.936 
tarihinden itibaren 30 gün müddetle iki kısma ayrılarak eksiltmeğe 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme pazarlık usulile yapı1acaktır. 
3 - İhale 25-6-936 tarihinde saat 16 da G. Antep İnhisarlar Baş

müdürlüQ-ünde toplanacak komisvon huzurunda yapılacaktır. 
4 - Talipler hu ilanın yapıldığı yerlerdeki inhisarlar idareleri

ne müracaatla şartnameleri alabilirler. 
5 - Birinci kısım nakliyatın muhamTen nakliyesi (13500) li

ra ikinci ktsmrnm muhammen nakliyesi (7500) liradrr. İstekliler bi
rinci kısım icin (1015) lira ikinci kısım için (575) lira muvakkat 
teminat akcesi vatrracaktardrr. 

6 - İ<itekliler eksiltmeve virmeden evet sartnamede aranılan 
ehliyet ve kabiJivet vesikalarrnr ibraza mecburdurlar. (1191) 1-2199 

1 ASKER) FABRiKALAR UMUM MÜDÜRLÜGÜ 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

55 TON YONGA SATIŞI 

Tahmini bedeli 412 lira 50 ~.uruş olan yukarda mikdarı yazılı 
yonga 18 • Haziran - 1936 tarh~md_c per~embe günü saat 14 de açık 
arttırma ile satılacaktır. İstekhlerın muvakkat teminat olan 30 lira 
94 kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2 ve ~ üncü maddelerinde yazılı ve
saikle sözü geçen gün ve saatte komısyona müracaatları (1168) 

1-2235 

1700 ADET B0$ BENZİN TENEKESİ SATIŞI 

1 MİLLi MÜDAFAA VEKAL.:;i' 
SATIN ALMA KOMISYONU lLANLARJ 

BİL İT 
ÇUrüğe çıkarılan bir baş beygir satılacaktır. Bedeli (325) ku •. 

ruştur. Satış günü 3 - 6 - 936 çarşamba günü saat ondadır. İstekliicı 
hayvanı görmek üzere her gün Ankara Merkez Komutanl.ğına mü · 
racaat ve satışa gireceklerin belli gün ve saatmda M. M. V. Sa. Al . 
Ko.nuna gelmeleri. (1201) 1-2229 

BİLİT 
1 - Kayseride kalorifer tesisatı yaptırılacaktır. 
2 - Bu işle meşgul firmalar tesisat yapılacak mahallin planlan. 

nı görmek üzere hergün ve bu pl3.nlara göre tesisat planile keşfini Tt! 

tekliflerini 16. 6 - 936 salı gününe kadar M. M. Vekaleti Hava İnşa· 
at şubesine vermeleri. (1202) 1-2230 

1 A;KA-;: LEVAZIM AM1RLİG1 ~ 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 1 

t LAN 
Cinsi Mikdarı muhamı:ııcn B. İlk teminatı 

Kilo Lir Lira K1'. 
Zeytin yağı 600 420 31 50 

~Kırıkkale ~skeri sanat mektepleri ihti~cı olan 600 klio zeytirı 
yagı 22 - Haz1ran - 936 pazartesi günü açık eksiltme suretiyle satm 
alınacaktır. Taliplerin muhammen bedeli olan 420 liraya mukabil 31 
lira 50 kurus ilk teminatlarrnı Kırıkkale Askeri fabrikalar muhase
beciliğine y~tırarak saat on dörtte mektep satın alma koı isyonun_ 
da hazır bulunmaları. (1199) 1-2233 

İLAN 
Mikdarı Muhammen B. İlk teminat 

Koyun eti 6000 kilo 1800 135 Lira 
Kırıkkale askeri sanat mektepleri ihtiyacı olan 6000 kilo koyun 

eti 10 haziran 936 çarşamba günü saat 14-17 ye kadar açık eksiltme
suretiyle satın alınacaktır. Taliplerin yukarda cins ve mikdarı hi
zasında yazılı muhammen bedeline mukabil 135 lira ilk teminatla
rını Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebeciliğine yatırarak belli 
gün ve saatte mektep satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(1098) 1-2068 
t LAN 

Cebeci has t.anesinde tedavi edilen hastalar için 15.000 litre içme 
suyu 2 • 6 - 936 tarihine müsadif sah {finü saat on beşte pazarlıkla 
satın alınacaktır. İsteklilerin Ankara Levazım amirliği Satın Alma 
Komisyonuna gelmeleri (1205) 1-2241 

1 
Et 

ANKARA BELEDiYE RE1SLfG1 İLANLARI 
İLAN 

1 
1 - Yenişehirde 1067 inci adada Selanik caddesinde Manisa 

saylavı Osmana ait 5 numaralı parselde 14 metre murabl.ıaı Beledi
ye malı ada fazlası 15 gün müddetle açık artırmaya konulınll§tur. 

2 - Muhammen bedeli 70 liradrr. 
3 - Muvakkat teminatı 5,25 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler :Her gıın yazı ışrerı kale

mine isteklilerin de 9 Haziratf 936 salı günü saat on buçukta B ele-
diye encümenine müracaatlarr. (1139) 1-2105 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1074 üncli adada Leman'a ait t5 sayılı parselde 

120 metro murabbaı ada fazlası arsa 15 gün müddeti eaçık artırma
ya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 360 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 27 liradır. 

. 4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün Yazı işleri Kale
mıne, Taliplerin 9 Haziran 936 sah günü saat on buçukta. Selediye 
encümenine müracaatları. (1141) 1-2107 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1079 adada İsmet İnönü caddesinde Ordu sa-;

Javı doktor Ziya Nakiye ait 12 numaralı parselde 16 metre mur<ı"b
baı Belediye malı ada fazlası 15 gün müddetle açık artırmaya k:>· 
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedel 96 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 7 liradrr. ' 
4 - ~artnamesini görmek istiyenler her gün Yazı İşleri kal:

mine isteklilerin de 9 Haziran 936 salı günü saat onbııcul.ta Bele-
diye encümenine müracaatlarr. (1140) 1-2106 

Beherinin muhammen bedeli 10 kuruş olan yukarda mikdarı ya_ 
zılı boş benzin tenekesi Ask~ri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın 
Alma Komisyonunca 18 - ha~ıran - 1936 g~nUnde saat 14 de açık art
tırma ile satılacaktır. İsteklıler tenekelerı her gün Merkez amba _ 
rında görebilirler. 

~ cXxlffiix1y1x1x1xlŞr1-ftıitxI:ı: :r1x1x1xix1xXxJ:r1x1x1xI:i 

Muvakkat teminat 12 lira 75 ~uruştur. 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesatkle sözü geçen gün ve saatte ko • 
misyona müracaatları (1169) 1-2234 

40 TAKIM MAA KASKET ASKERi TALEBE ELBİSESİ 
40 ADET ASKERİ TALEBE KAPUTU 

Tahmin edilen bedeli (1780) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askerı ~abrikalar U~u:n Müdüı-E.iğü Satın Alma 
Komisyonunca 17. Hazıran ~ 1936 t~rıhınde çanşamba günü saat 14 
te açık eksiltme ile ihale e~ılecektır. Şartname parasız olarak ko • 
misyondan verilir. Taliplenn muvakka.~ t~:ninat olan (133) lira 50 
kuruş ve 2490 numaralı kanu'?-un 2 ve ~.uncu maddelerindeki vesaik
le mezkur gün ve saatte komısyona muracaatları. (1187) 1-2239 

Nafıa Bakanlığından: 
16 - Temmuz - 1936 perşembe ~ünü saat 15 de Ankarada Nafıa 

Bakanlığı Malzeme El:siltme komıs~onu odasında 10110 lira 97 ku_ 
ruş muhammen bedeli 900 metre tulunde 200 m/ m. lik ve 200 metre 
tulünde 70 m/m. lik dikişsiz manşonlu çelik boru, 116 adet işlenmiş 
329 adet işlenmemiş eçlik rekor, ~ adet bridli volanlı vana ve ı adet 
klapenin kapalı zarf usulü ile eksıltmcsi yapılacaktrı. 

Eksiltme şartnamesi, ve teferruatı parasız olarak Bakanlık Mal
zeme dairesniden verilecektir • 

Muvakkat teminat 758 lira 32 kuruştur . 
. İsteklilerin teklif mektuplarım 16 - Temmuz - 936 perşembe gü. 

mi saat 14 e kadar Ankarada Bakanlık Malzeme Müdiırlüğüne ver • 
meleri lazımdır. (1146) 1-2237 

Ankara iil{inci Mıntaka Taptı 
Sicil Muhafızlığından: 

Ali Vezir oğlu veresesinin senetsiz tasarruftan tescilini istedik
leri ~~l~ba k?yünün cevizli kır mevkiinde vergi kaydına nazaran 
altı donum mıkdarmda tarafları Mustafa kızı Şerife ve Emlftki M'l 
liye ve yol ve kaya ile mahdut tarlanın yerinde tahkikatın • ık. 
·· 12 6 936 .. ·· "d · d 1 yapma uzere - : cuma gunu ı aremız en memur gönderil kt' B 
tarla tizerınde tasarruf veya her hangi aynı bir hak · dd ~ce ~r. u 
varsa ellerindeJmlunma~t icap eden tasarruf v.::.. ·k 1

1 
• ıal . be. e?ler 

k "f .. .. h ıı · d b k """1 a arıy e ırlıkte eşı gunu ma a ın e uluı • .:>ca - mem ura ve yahut ke ·r .. .. 1 
evvel Ankara ikinci mmtaka tapu !Iİcil muhaf 1 ~ şıb gununden 
rı bildirilir. (1204) ız ıgma aşvurmala-

1 - 2240 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı : 

SUMER BANK 
Umumi l\Iüdürl~Oüuden : 

1. - İstanbul Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası si
lindir dairesi revir inşaatile demir ambarı :tami
ratı vahidi fiat esasile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
İnşaatın muhammen bedeli 3?.091 lira 80 kuru~
tur. 

2. - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Fenni şartname ve zey 
D) Ölçü usulleri 
E) Vahidi fiat ve keşif hulasası 
F) Projeler, termin planı _ 
Talip olanlar bu evrakı 800 kUruş bedel nmkabi
linde Sümer Bank Ankara ~ İatanbul şubeleri 
veznelerinden satın alabilirler. 

3. - Eksiltme 11 Haziran 1936 perşembe günü saat 
15 de İstanbulda Galata' da Bankalar cadd . d 
S.. B k b . esın e 
un:ıer an şu esınde icra edilecektir. 

4. - Eksıltme kapalı azrf usulile olaca.kttr T 1· • • 
2782 r 1 k • a ıpıcnn 

ıra ı muvakkat teminat verm 1 . l" 
dır Eks' lt . e erı azım
b. . ı meye gırecekler 30.000 liralık bir tek 

ma yaptıklarına dair vesaiki eksiltme .. .. 
den beı;:. ·· . gun.un-
'l:""ı " gun evvelıne kadar Ankal".ıda s-
sank Umumi M""d"" r•Yoo . umer 
0

,.. d u ur ugune ıbraz veya posta il 
oon erecekler ve alacaktan ehliyet .k e 

6 Tte:.:ı~~f mektuplarına raptedeceklerdir vesı asını 
. - b.e ı mektu~lan yukarda yazılı gün .ve saatten 

ır saat evvelıne kadar Süm B İ 
şubesi müdürlü v Ü er an~. stanbu1 
edilmis b 1 g• ne makbuz mukabılınde tevdi 
melttu 1 u u~malıdır. Posıt:a ile gönderilecek J~ 
kadar P arrı: ıhale saatmdan bir s~at evveline ·r 

1 
gelmıs ve zarfl ~rm kanuni sel<"; Ap v..,oa- • 

tı mıs bulunması sarttır. . 1-2119 r 
1 
\ı 
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Aııliara Gümrüli 
Dire \.törlüfrii 1J.~ n ~ 

Müdi!rlüğiimiize terkedilcn muhtelif cins 44 kalem eşya açık 
artırma ıle 17-6-936 çarşamba günü saat 10 da satı 1 acaktır. Talinle
~in ve fazla tafsilat almak istiyenlerin gümrüğümüze müracaatları 
ılan olunur. ( 1126) 1-2115 

1 D. D. YOLLARI VE LIMANLARI UMUM 
MÜDURLOCO S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 

Metre mikabı muhammen bedeli 39 lira olan aşağıda cins ve mik
darı yazdı çam kereste 17 - Haziran - 1936 çarşamba gi.ınü saat 15 den 
itibaren sırasiyle ve ayrı ayrı ihale edilmek ~zere Ankarada İdare 
bina:.mda kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her cinsin hizasında yazılı muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün 
saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daresinden, Hay. 
darpaşada tesellüm müdürlüğünden, Eskişehir ve İzmirde idare 
mağazalarından dağıtılmaktadır. (1162) 

Cinsi Takribi M3 c 
l - Cam tahta 536,000 
2 - Çam kalas 509,040 
3 - Vagon tahtası 1059,074 
4 - Çam dilme 315.040 
5 - Çam muhtelif 342,750 

Muvakkat teminat 
1567,80 Liıa 
1488,95 
3097.79 " 

921,49 
1002,54 

• 
I LAN 

1 - 2236 

~uhammen hedellerı, muvö ·kat teminatları eksiltme gün ve sa
ıtlerı aşagıda yazılı malzeme kapalı zarf usulü ile Ankara.da idaı e 
binasında satın almacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat te
minatları ile tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesikalarla i.5-936 
.I'. ~e 3297 No. lI resmi gazetede münteşir talimat veçhıle alınacak 
ehlıyet vesıkasını, hangi eksiltmeye ait ise o eksiltme saatinden bir 
saat evveline kadar komisyon rebliğine vermiş olmaları lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme füıiresindcn "e 
Haydarpaşada Tesell::im ve Sevk Müdürlügünden alınabilir. ({1190) 

Muhammen Muvakakt Eksiltme 
Cinsi Bedel Temina gunu Sa:.ıti 

Beyaz ve toz sabunlar 787,00 Lira 59,02 Lira 30.6.936 15 
Arap sabunu 3400,00 .. 255,00 ,, 15,30 
Siitkostik, Potaskostik. 2577,50 ,. 193,31 ., 16 
soda 
Karbolineom 
Amonyak 
Trikloreti len 
Hamczı kibrit 
Tuz ruhu 

1600,00 
175,00 
180,00 

1315,00 
1000,00 
1400,00 

.. 120,00 " 

.. 13,13 .. 
13,50 .. 

1.7.936 15 

" 
" 

15.30 
16 

.. 98,63 " 2.7.936 15 

Göz taşı 
75,00 " 

" 105,00 " 
15,30 
16 

1-2238 
İLAN 

İs~i, .~~ha~men bedelleri aşağıda yazdı malzeme 29-6-936 pa
zartesı gunu hızalarında gösterilen saatlerde Ankarada idare bina
s~nda a>:rı _ayrı ve kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır. Bu işlere 
gırmek ıstıyenlerin hizalarında gösterilen muvakkat teminatları iJe 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklif mektuplannı aynı gün 
Amy.a~ ve Klingrit malzeme için (saat 14 e); Transmisyon kayış
ları ıçın (saat 14,30 • a): .Muşamba ve Pegamoitler için de (saat 
15 - e) kadar komisyon Reisliğine vermeleri JS.zımdır. Bu işlere ait 
§Clrtname Haydarpaşl\da Tesellüm ve sevk müdürlüğünde, Ankara
da Malzeme dairesinde parasiz olarak dağıtılmaktadır. (1166) 

! . Muhammen Muvakkat Eksiltme 
smı bedel teminat saati 

Cem'an 6660 kilo muhtelif ) 
cb'atta amyant ve klingrit ) 
levhalarla kord amyantlar ) 
Cem'an 13'i5 metre muhtelif ) 
eb'atta tek ve çift kath ) 
transmisyon kaycşc ) 
Cem'an 2030 metre beyaz Te ) 

6187 Lira 

2692 " 

kahve renP"i muşamba, muhtelif) 7431 
" e'b'atta linoleom ve beyaz ) 

kahve rengi pegamoitler ) 
İLAN 

454 Lira 15 

201,90 " 15,30 

557,32 .. 16 

1--2192 

Muhammen bedeli (6227) lira olan sekiz takım komple tiruvar 
14-7:1936 ı>:11t 2'iinü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İda
re bınasrmfa satrn ahnacaktır. 
• Bu ise ,.,;rmek istiyenlerin (467,05) liralrk muvakk:ıt teminat ile 

Kanunun ta.,in ettiği vesikaları ve tekli'lerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar Ko.,..i~ tt)n R~isWHne vermeleri Jazımdır. 

Şar.~n<>nı'"1 " r Anlrll.:~~a ~~.lzem~ M.'üdürlüğünde. Ha•·darnaşııda 
Tesellum ve Sevk Mudurlugunde ıstıye.., ı<'re narasız verilıncl·tedir. 

(1164) 1--2167 

İLAN 
Bedel muhammeni 3600 lira olan demiryolları dergisinin bir sene 

~üd.~e~le basım işinin kapalı zarf usulü ile 15 Haziran 936 pazarte
sı gunu saat 15 de Ankarada idare binasında yapclacaktcr. 

Bu işe girmek istiyenlerin 270 liralrk muvakkat teminat ile ka. 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e ka
dar Komisyon Reisliğine vermeleri Iazımdır. Şartnameler Ankara
da Malzeme dairesinde isti yenlere parascz verilir. ( 1185) 1-2200 

İLAN 
Muhammen bedeli (53.367) lira olap muhtelif iliiç ve tıbbi mal

r~me 25 haziran 1936 perşembe günü saat 15,30 da Ankarada İdare 
bınasında kdoalı zarf usulü ile satın almacakhr. 

Bu ise girmek istivenlerin (3918,35) liralrk muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şaıtname1er beheri (265) kurus mukabilinde Ankara ve Hay-
dar- ., "" -" 'erinde satılmaktadır. (1165) 1--2178 

( J ... İ m U g l İZ\' 1 
1 )ainıa Of"'tH· 

l"""' > 

KANZUK 
Bu .... sanıin kr(~ınj 

Elli ~enelik bir maziye malik 
ve dünyanın her tarafında tak
dir kazanmış gi.izellik kremidır. 
Cildinizin güzellik ve tazeliginı 
daima muhafaza eder Bal'!:ımin 
kremi memleketimizin kibar me 
hafilinde rağbet görmüş ciddi 
bir kren.dir. Çilleri ve burusuk. 
lan izale 0 derek tene fevkaliide 
bir cazibe bahşeder. Ruhniivaz 
kokusu ilt' avrıca şöhr0 t kazan· 
mıştır. Balsamin kremi katiyrn 
kurumaz Teninizin Tatif tazeli
ğini, cildirıİ7in cazip taravetini 
ancak krem Balsamin ile mevda· 
na çıkarabilirsiniz. Bir defa Bal
samin kull;man başka krem kul· 
!anamaz. Tanılmış itriyat ma
ğazaları ile büyük ecza evlerinde 
bulunur. 

2 300 3 
4 150 5 
6 80 7 
8 30 kuruştur. 
1 - Hayır işlerine ve yeni 

% 15 tenzilat yapılır. 
2 - Zayi ilan bedelleri 

maktu yüz otuz kuruştur. 
3 - Tebrik, teşekkür, ev

lenme, vefat ve katı alaka 
ilanlarmdan maktuan beş 1ira 
alımr. 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliğ"i 

6 Aylığı 

3 Aylığı 

17 Lira 
9 " 5 

30 
16 
9 

Lira 

Sa tılıli arsa ar 
Yenişehirde Atatürk bulva. 

rmda eski Sıhhat yurdu bitişi

ğinde ve Selanik caddesinde Ma· 
tiye şubesi karşısında. 

Telefon 2123 e miiracaat. 
1-1155 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşle.ri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basrmevinde U:ısrlınrştrr. 

Çok haşarat öldürücü mayiler vardır 

tenekesi üzerinde asker resmi yoksa 
F L İ T değildir. 

Fena ve lAsirsiz hasarat öldü rücu ma
vıler almakla para.:ıızı beyhude yere 
ısraf etmeyiniz ve FLIT'in sahtelerın
den sakınınız. Aldanmamak icın yalnız 
bir FUT olduğunu ve sıyah· kuşaklı 
asker resimli sarı tenekeler lcerlsınde 
!'latıldığını hatırınızda tutunu .z. Bu te. 
nekeler mühürlü olduğundan her turlu 
hıyleden iı.ı ldirler. Hakiki FLiT kullanıl
dıkda btitün hasaratı oldurebilirsıniz. 

/), lıklrrl' ve yarıklara FUT tozu 
koyunuz. llaŞ1.n11l, to:a leıııa, 
etler etme; dcrlıul oiıirlı r. 

Anlia11·a Valiliğinden : 
Mahalle veya 
mevkii 

İstasyon 

Sokağı ve 
caddesi 

Arka 

Depolar 

" 

Kapu 
No. 

20 
440 
22 
441 

8 
1 
8 

3-A 
162 

ı 

Metruke 
No. Cin~i 

40 Kargir mağaz~ 

41 

49 Anbar 
50 Anbar ve ah ur 

Bila Kargir mağaza 

Aylık muhammen DipoAto 
bedeli ican Miktarı 

Lr. Kr. Lr. Kr. 
20 00 18 00 

20 00 18 00 

9 00 8 10 
14 00 12 60 

30 00 27 00 

166 Bila Kargir dükkan ve oda 30 00 27 00 

Yıık::ırcl;ı mcıhalle so~ak kapu ve metruke numara lariyle müştemilatı ve aylık bedeli icarı muhammen• 
!eri yazılı gayrı menkuller 11-6-936 perşembe günü saat 14 de açık artırma suretiyle mayıs 937 gayesine 
karlar icara verilecektir. 

İsteklilerin ~eraiti öğrenmek ve pey sürmek üzere sözü geçen gün ve saatte hizalarmda gösterilen 
dıpozito makbuzlarivle defterdarlıkta kurulan komis vona müracaatları. ( 1144) 1-2122 

A kaı·a V alil· ğin en : 

r.Iah<> llesi 

Vattarin 

Soka~r 

Vattarin 

Kapu 
No. 

Metruke 
No. Cinsi 

119 Ev 

MüştemilatI 

4 oda. taraça: hala 
mutbah. odunluk 

Aylık 

Muh ımmen 
bedeli 

Lr. Kr. 

25 00 

Dipoı ito 
miktan 
Lr. [{r. 

22 50 
Banik oğlu 

16 
1992 
15 

2057 
4 

54ı;8 

144 .. 2 oda, bosluk, hala 
mutbah odunluk bahçe1 

2 oda ı sofa hala ~ 
20 00 18 

Boyacı Ali 
Samlı 

247 " mutbah 20 00 18 CıÖ 
Prw "I Ali 
Tellal kımı
ca mescidi 

t~hi~;ır 

oğlu 

Mektep 
Kaledibi 
gençkapu 

15 
5346 
22 

27 

292 .. 
311 

" 

3 oda bir mutbah 
1 hala 1 odunluk 
2 oda 1 mutb<>h 

15 00 13 50 

t ... ll":ıle Ket
huda 

5 
65 365 " 

1 hala 1 sofa 15 00 13 50 
1 oda 1 hala 5 00 4 50 

Yukarda mahalle sokak kapu ve metruke numara lariyle müştemilatı ve aylık bedeli icarı muhammen
leri yazılı evler 11-6-936 perşembe günü saat 14 de açck artırma suretiyle maycs 937 gayesine kadar ica
ra verilecektir. 

. f st~klilerin şeraiti öğrenmek ve pey sürmek üzere sözü geçen gün ve saatte hizalarında gösterilen 
dıpozıto makbuzlariyle defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. (1143) 1-2121 

Cx1xJ:ı: :r:ı: U:ı?J İŞ BÜROSU 

Y enişehirde IUzılay yanında: 
1 - Bina .arsa, bağ satmak ve atmak istiyenler, 
2 - Doğru ve çabuk tercüme ve daktilo işlerini yaptırmak 

isti yenler 
3 - İnşaat yaptıracaklardan taş, kum ve çakıla ihtiyacı O• 

1up da uygwı fiat ve çabuk vesaitle tedarikini arzu edenler ve 
her türlü nakliyat işleri ol~nlar isltrini emin bir surette yal
nız büromuza yaptmrlar, Tel: 2037 KERİM ERT AÇ 

$[xJ:cJ:rJ:ı: T T T T :r: T T :r1x1x1x1x1x1x1x:fıtıxıxıı 

Anl{ara Un ve Ekmel{ T. A. 
Şir1{eti Tasfiye Memurluğundan: 

Hali tasfiyede bulunan Ankara Un ve Ekmek T. A. Ş. nin 
senelik umumi heyeti 17 haziran 1936 çarşamba günü saat 14 de An
kara belediyesi salonunda toplanacaktcr. Hissedaranm mezkur gün
de hazır bulunmalan rica olunur. 

1 - Tasfiye muamelatına ait raporun okunmasc 
2 - Miıarkıb raporunun okunması, 
3 - Şirket hesabatrnı gösterir bilançonun tasdik ve tasfiye me. 

murlarının ibrası, 
4 - Yeniden tasfiye memuru seiçmi ve ücretlerinin tesbiti. 

1-2246 

Satılık arsa 
Yenişehir Selanik caddesi ni· 

hayetinde nazareti kesilmez ar
kası ye~il saha köşe başı bakan .. 
lıktara iki dakika havadar bir ar .. 
sa satılık. \ 

T. 2697 müracaat 1-2207 

Satılık tavus kuşu 
Dişisi yumurtlamakta bulu· 

nan bir çift tavus kuşu satcltk. 
tır. İsteyenlerin (Türk Dil ku· 
rumu) odacısı Mustafaya sorma· 
lan. 1-2214 

l{iralıl{ Otel 
Anafartalar caddesinde 43 nu.. 

marah Kayseri oteli mobilyesiy• 

ı 
le beraber icar olunacak. Talip 

olanlar otel altmda yemişçi Mus
tafaya müracaat. 

1 YENi SİNEMALAR (iuLÜP J, 
BUGÜN BUGECE 

C Ü R Ü M ve C E Z A 

Harry Baur - Pierre Blanchar 

Kuvvetli mevzuu ile fevkalade 
yüksek bir facia. 

Profesör Zati Sungur 3 hazirandan 
TIZM. MANYATIZM ve şayam 
lerine başlıyacaktır. 

BUGÜN BU GECE 

BiR GECENiN lSKANDALl 

Clark Gable - Constance Benette 

Esrarengiz mevzuu ile muhteşem 
bir salon filmi 

itibaren Yeni Sinemada iSPiR· 
hayret HOKKABAZLIK hüner · 


