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30 nisan cumartesi ve 1 mayıs 
pazar günleri atletizm 
tefvik müsabakalan ... 

B. Celal Bayar bugün Atinaya gidiyor 
Başbakanımız beyanatında diyor ki: 

.., ...................................... .. . . . . 
E23 nisan bayramı 
• 

= münasebetiyle 

Atatürkün 
teşekkürleri 

Riyascticumhur Umumi 

Katipliğinden : 

23 Nisan bayramı ı . ii
nnsebetiyle yurdun için· 
'den ve dışından ReiıJicum
hur A taıiirk' e, sayın hal
kın) iı;,sck hislerini ve he
yecanlarını bildiren bir 
çok telgraflar gelmekte· 
dir. Bundan pek mütehas
s:s olan Atatiirk, te§ekkür
lerinin ve saadet dilekle
rinin iletilmesine .4nado· 
lıı Ajarısını memur eım~-

• tir. 
• 
"'······································,. 

• 

Atinaya Türk • Elen do$1luğunun 
• 

haber<isi olarak gidiyorum 
B. Celcll. Bayara 

iç bakanımız 
vekalet edecek 

İstanbul, 24 (A.A.) - Başbakan B. Celal Bayar 
refakatinde Dış İşler Bakanı Dr. Tevfik RüJtÜ Aras 
da bulunduğu halde, yarın Atina'ya hareket edecek

tir. 
Bugün Anadolu Ajansı muhabirini kabul eden 

Başbakanımız, ziyareti d<>layısiyle şu beyanatta bu

lunmuJtur: 
"- Pazartesi günü müttefik Yunanistan hüküme-

tinin güzide reiıi ekıelajs general Metakıa~'ın dos
tane ziyaretini iade ve aynı zamanda Ankara da para

(Sonu 8. inci sayfada) 

Baıbakanımız 
Bugün Dr. T ev
lik Rüıtii Ara
la birlikte Ati 
naya gidecek o
lan B'Jf bakanı -
mı.z Bay Celal Atina yolunda Bayar 

·--~~--------=---

Binicilerimiz Niste gene 
birincilik aldılar 

Dün Ankara, bilhassa öğleden evel, bir bahar gününün gezme ve eğlen
lennH telkin ede.a ılıklığı içinde idi. Ana caddeleri ve gezinti yerlerini 
güne§e, çimene ve çiçeğe hasret çeken şehirliler doldurmuştu. Sokaklarda 
ısıtan güneşe mahsus kıyafetler göze çarpıyor: caketleri omuzlarında ge
zenlere, yaz şemsiyesi taııyanlara, açık renk elbise giyenlere rastlanıyordu. 

Baharın belki ilk papatyalarını yukardaki iki gence, mevsim nep ve 
hayali veren dünkü gbel lravamn foto muhabirimiz tarabadaa tesbit edi
len dipr e~leri 8 iad nyfU11zda bulacaksınız. 

Mühim bir hatırlatma 
Gazetemize her ne münasebet

le yazı ve mektub sönderenler, 
aoyadlannı kullanmahdırlar. "U
lua" bundan aonn 90Yadı ile ta
munlanmq ~ isimleri .... 
etmi,....tir. 

Antakya'clan güzel bir 6Örüniif 

Hatay seçimi arifesinde 
tesçili için kısa müddet Nüfus 

verilerek müşkülat çıkarıhyor 
Adana, (Husuai Muhabirimiz Telefonla bildiriyor) - Suriye. 

den bildirildiğine göre, seçime esu olacak kayıd muameleleri ce
maatlere göre yapılacaktır. Bunun için gün de teabit eclilmiftir. 
Kayıd iıleri ayın 27 ıinde lıkenderun' da, ıB inde Kmkhancla 

baılayacaktır. 
Bu.gün neşredilen bir beyannamede 

nüfusa tescil edilmemi' olmak dola
yısiyle veya diğer sebeblerle seçim 
hakkından mahrum edilmiş olanların 
üç gün içinde komiteye müracaatleri 
istenilmektedir. 

Bu emrin, herhangi bir aebeble si
cil işleri noksan olanlara zorluk çı
karmak ve vaziyetten istifade etmek 
dü,ünceıiyle verildiği anlaşıldrğm
dan Hatayda hakiki bir teessür ve in
fial uyanmı,trr. 

Dün lstanbulda alaturka güreş mü 
sabakalarr yapılmış, Tekirdağlı Hü 
seyin, Kara Aliyi yenmi§tir. Ayrıca 
Reva/de milli ekibimiz ilk müsabaka
yı yapmıştır. Tafsilat iç sayfalarımız. 
dadır. 

Spor hareketleri 
Dün AnkaraJa muhtelil mü
him latbol maçları ve bisik. 
let YClrl§ları yapılmııtır Gü· 
nq kulübü ele güzel bir ça) 
.ziya/eti vermiftir. latanbul· 
ela Fener AnaJoluhiaannı 
11 - O yenmiıtir. T alailat is 
aaylalarımızclaclır. 

Mısırda 

Kıral ve baıbakan 
arasındaki lhlllif 

Kahire, 24 (A.A.)- Kn'al Faruk'
~ 11 .. nldl Jılubwı••ıod Mllhmut paoo 
pyr kabul ederek afyul ftSiyet baklan. 
da kendisiyle g5rüf1Dil!tür. 

Siyasi mahafildc beyan olunduğu• 
na göre, bir çok nazırların tayini hum
sunda kırana baıvekil arasındaki görit 
aynlığr henüz tamamile bertaraf edil • 
memi!tir. Vaziyetin bugün tavaz.zulm 
bekleniyor. 

Ata türkün 
Çanakkaledeki 

büyük zaferi 
"Benim kanaatime göre diİf' 
man ihraç teşebbüsünde ba
lunursa iki noktadan teşeb
büs ederdi. Biri Seddülbabir 
diğeri Kabatepe civan. Ve 
benim noktai nazanma göre 
düşmanı karaya çrkartmr 
dan bu sahil parçalannı değ
nıdan doğruya müdafaa et
mek mümkündü.'' 

ATATÜRX 
"Türk Çanakkale" tefrikamm 

okuyunuz!. 
a sc a ...., n n •oore nı:nıJJfl 
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Oriyantalizm manyaklar1 
Genç ve entclktüel bir fransız dostum, bana, "La Depeş dö Tuluz,, 

g~zctesinde çıkan. K~mil A Moklerin bir makalesini kesip göndermiı: 
T.~rke v~ onun ef&ıZ ı~kıla~ma karıı kin kusan küstahça bir yazı, Möa
yo Kamı) Mokler lzmıre gıtmiı, sonra fstanbula uğramq ve malı yağ
maya uğramıı bir bazirgan gibi çığlığı basıyor: Kemalistler 0 güzelim 
ıarkı mahvetmi§ler. Heyhat! Artık ne sultan var, ne paıa var Anka
raya gittikleri iç.in ne eski sefirler var, ne fes var, ne çartaf v~r! Eski 
k~yık aafalarmm: araba alemlerinin yerinde yeller esiyor! Eyübe git
mıı: Eyvah, fabrıka bacaları! Bütün bunlar da bir feY değil Daha da 
ne yapmııız biliyor mwunuz: (bunu her tarafta harabe ve sefalet man
zarası gördüğünü iddia eden Kamil Mokler Efendi söylüyor) 0 methur 
Unkapanı köprüsünü de yerine demir ve çelikten bir yenisini yapmak 
için yıkmııız. Bu kadarına can dayanll" mı? Nasıl göz yaıı dökmesin: 
Şark ölüyor, pitoresk mahvoluyor". Artık eyvah ki elimizde Piyer Loti
nin ebedi sayfalarından baıka bir ıey kalmıyor 1 

''fstanbuldan kalbim parçalanarak ayrıldım, diyor. Ve bir asır
dan beri ''oriyantalizm,, kelimesinin bizim için ifade ettiği ıeyleri dü
ıündüm: Dölakruanm Gotyenin, Flober ve Lotinin güzel hulyrJarı.,. 
Hadi biraz daha cesaret Mösyö Mokler, ilave et&enize: ''Kapitalistleri
mizin zengin rüyaları, osmanlı borcu hamillerinin kazanç ümidleri!" 

Fakat anlamadığım bir ıey var. Fransa genit bir tark İmparatorlu
ğuna sahiptir. Oriyantalizm aııkı manyaklar, orada hulyalarını ve Ü· 

midlerini tatmin için geniı imkanlara malik olanlar gerektir. Aradıkla
rını bulmak için idareleri altındaki tarka gitsinler, ve Türkiyede kaybol
duğundan şikayet ettikleri füsunu orada ebediyen idame etsinl: r. Koca 
türk milleti, hayatını birkaç pitoresk meraklısının arzularına intibak 
ettiremiyorsa bundan utanç mı duymalıdır? 

Genç fransız dostum bu münasebetle bana yazdığı mektupta diyor 
ki: "Vilayet gaz:etelerimi;;in en mühimlerinden (!) birinde en iyi mu
harrirlerimizden biri ( ! ) nin yazdığı bir makaleyi size ili§ik olarak 
11önderiyorum. Şu Mösyö Kamil Mokler cinsinden hastaların Fransada 
yaptıkları korkunç "hamakat,, lerle mücadele etmenin ne kadar müt
hi§ surette güç olduğuna bunu okuyunca hüküm vereceksiniz. Bu "Ori· 
yantalist,, ler aramı.zda o kadar kalabalıktırlar kil Ve Fransız kalasın
dan bu kötü edebiyatı söküp atmaya çalııan bizler o kadar azlığız kil,. 

Kamil Mokler cinsinden bunakların hakkımızdaki iftira, küfür ve 
hakaretlerinden duyduğumuz teessürü, aynı Franaada, bizi anlayan, 
hakikati olduğu gibi gören ve küstah vatandaılarmm ahmakça har&
ketlerinden bizim kadar üzülen gerçek doatlanmız bulun<luğunu dü
fÜnmek bir dereceye kadar tadil ediyor ve temsil ettiği yük~k kültüre 
daima hürmet ve muhabbet beslediğimiz bir Fransaya karıı hislerimi

zin değiımesine mani oluyor. 
Bir vatandaşının feci hatasına kar§ı bu kadar samimi bir hassasiyet 

göstermiı olan dostuma burada milletim namına teıekkür etmeyi bir 

borç biliyorwn. - YAŞAR NAfJI 

Kayıeri mebusu merhum 
Veli Yaıın 

Zelzeleden zarar gören 
yurddaslara yardım 

Boluda sesash 
tedbirler alındı 

Bolu, 24 (A.A.) - Kırşehir ve Yoz 
gat havalisindeki vatandaılarımızın 
yer debrenmesi yilzünden maruz kal
dıkları büyük felaket vilayetimiz hal
kı arasında büyük bir teessür uyan
dırmıştır. 

Dün milli hakimiyetin ilanının 18 -
inci yıldönümünü ve çocuk bayramı
nı kutlamak için Boluya gelmit olan 
civar kaza, nahiye ve köyleri halkı
nın iştirakiyle Halkevinde yapılan 
toplantıda Kızılay şubesi vasıtasiyle 
felaketzede kardeşlerimize Bolu hal
kının teessürleri bildirildiği gibi bu 
felaketzedelere lüzumlu yardımları 
temin etmek maksadı ile bir de komi· 
te teşkil edilmiştir. 

Bolu kızılay kurumuna yardımcı 

Bugünkü 
Kamutay 

Kamutay bugün toplanacaktır. Ruz
name ~udur: 
BİR DEFA MÜZAKEREYE TABİ 

OLON MADDELER 
.. - İdare heyetinin, Bijyük Millet 

Meclisi 1937 yılı büdcesinde 31.502 li
ralık münakale yapılmasına dair 2-67 
ve divanı muhasebat 1937 mali yılı büd 
cesiruie 800 liralık münakale yapılma
sına dair (2-69) sayılı kanun teklifleri 
ve büdce encümeni mazbatası. 

İKİNCİ MÜZAKERESİ 
YAPILACAK MADDELER 

1 - Gazete ve mecmuaların basıl
masında kullanılan kağıdlar ucuzlatıl
dığından 2294 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesine göre keyfiyetin tasdikine 
dair 3-339, gümrük tarifesinin (328 A 
ve B) numaralarına giren mekteb ki
tablarının tabına mahsus matbaa kli
ğıdlarına mevzu gümrük resmi 2294 
sayılı kanunun verdiği salahiyete isti
naden indirildiğinden keyfiyetin tas. 
diki hakkında 3-363, kömür yakan ve
sait beynelmilel sergisinde teşhir e
dilmek üzere getirilen ve Üzerlerinde 
firma damğası bulunan muhtelif mad
delerden mamul eşyaya aid gümrük 
resmi 2294 sayılı kanunun verdiğı sa
lahiyete istinaden indirildiğinden key 
fiyetin tasdiki hakkında 3-366, küp 
şeker ambalajında kullanılmak üze:re 
dışarıdan getirilmesine zaruret hasıl 
olan sandıklık kerestelerin gümrük 
resmi 2294 sayılı kanunun verdiği sa
Uihiyete istinaden indirildiğinden 

keyfiyetin tasdiki hakkında 3-370, 
Matbuat Umum Müdürlüğü tarafın
dan Almanyada bastırılan albümlere 
aid gümrük resmi 2294 sayılı kanunun 
verdiği salahiyete istinaden indirildi
ğinden keyfiyetin tasdiki hakkında 

3-397, Onnan çiftliği bira fabrikası 

tarafından getirtilecek 1000000 adet bi 
ra şişesine munhasır olmak üzere güm 
rük resmi 2294 sayılı kanunun verdi
ği salahiyete istinaden indirildiğin 

den keyfiyetin tasdiki hak.kında 3-398, 
Orman Çiftliği bira fabrikası tarafın
dan getirtilecek 1000000 adet bira şi
şesine munhasır olmak üzere kabul e:
dilen gümrük resmi tenzilatının, faz. 
la olarak gönderilen 18.463 şişe i~in de 
gümrük resmi 2294 sayılı kanunun ver 
diği aalahiyete istinaden indirildiğin
den keyfiyetin tasdiki hakıkında 3-435, 
ve hariçten idhal edilecek şekerlerin, 
gümrük rea.mi 2294 sayılı kanunun 
verdiği aal&hiyete Wıi.naden indirildi
ğinden keyfiye ıntaSdfkıi~ınaa 
3-937 sayılı başvekalet tezkereleri ve 
iktisad, gümrük ve inhisarlar, Maliye 
ve büdce encümenleri mazbataları. 

2 - Tilrk gayri mübadillerine tahsis 
edilen malların vergileri hakkında ka
nun layihası ve dahiliye, maliye ve 
büdce encümenleri mazbataları. 

3 - İskan kanununa ek kanun 11iyi
hası ve iskan kanunu muvakkat ve 
milli müdafaa encümenleri mazbatala-
rı. 

4 - İzmir telefon tesisatının satın 
alınmasına dair hükümetle şirket a
rasında aktedilen mukavelenin tasdi
ki hakkında kanun layihası ve nafia 
ve büdce encümenleri maz.bataları. 

BİRİNCİ MÜZAKERESİ 
YAPILACAK MADDELER 

1 - Kır.klareli mebusu Dr. Fuad 
Umayın çocukların umumi sinemala
ra ve tiyatrolara girmelerinin yasak e
dilmesi hakkında kanun teklifi ve si-B. Veli Yaıınm cenazesi 

törenle kaldınldı 
İstanbul, 24 (Telefonla) - ÖlUmü -

nU dUn haber verdiğim Kayseri mebusu 

B. Veli Yaş:ın'ın cenazesi bugün Maç

kadaki evinden kaldırılarak Mecidiye 
köyündeki yeni meazrlığa defnedilmiş
tir. Cenaze merasiminde merhumun 
dostlan ve daha bir çok kimseler bu
lunmuştur. Tören çok hazin olmuştur. 

olmak üzere teşkil edilen bu faal ko- hat ve içtimai muavenet, dahiliye, ma
mite derhal çamaşır, gömlek, çorap ve arif ve adliye encümenleri mazbatala
zahire ve para yardımı gibi gönülden rı. 

~·· 

kopan her türlü muaveneti kabul et-
meğe başlamıştır. 

Komite bundan maada bu mıntaka
lara kereste gönderilmesi hususunu 
da temine uğraşmaktadır. 

Köylülerimiz kerestelerin orman
dan fabrikalara meccanen naklini il
zerlerine aldıkları gibi fabrikalar da 
bunların aynı suretle parasız biçilme
sini Üzerlerine almışlardır. 

Çağn 

XArzuhal Encümeni bugün saat on
da toplanacaktır. 

X Dahiliye Encümeni bugün saat on 
da toplanacaktır. 

X Maarif encümeni bugün saat 10 
da toplanacaktır. 

~~I .__ IÇ_T_URIZ_M _ME_SELE_LER_IMl----1Z 

l\laarif Cemiyeti Kollejinin 
müsameresi 

DUn büyük bir kalabalrk kütle5i ö -
nünde türk maarif cemiyeti talebesi 
halkevi sahnesinde bize Nureddin 
Sevin'in hazırladığı "Gazan., opereti_ 
ni seyrettirdi. Bu güzel toplantıya 
istiklal marşile başlandı. Maarif cemi
yeti okulu direktörü B. Kazım mekte
bin tarihçesini anlatmış ve Bayan özel 
İnanlı 23 nisanın ehemiyetini tebarüz 
ettirmiştir. 

Gazanın mevzuu; iki bin senedir 
türk kafasından çıkıp bütün dünyaya 
yayılan öztürk hüviyetini, bütün aza
metile taşıyan binbir gün hikayelerin.. 
den alınmıştır. Gazanın aslı binbir 
gün masallarındaki "Malik,, hikaye -
sidir. Cenubt Asyaya akın edip yer
leşmiş bir türkün torunu başbuğ Ba
haman'ın kızı Yeşimin yıldızına ba.. 
kan başbakıcı bir gün birinin gelip kı
zı kapacağını söylemiş, Bahaman da 
dört sütunlu bir kule yaptırıp kızını 
buraya kapatır. Bilgili bir türk genci 
olan Gazan, gece kuleye çıkıp Yeşimi 
kaçırır. Fakat Ananas adasının beyi 
de Yemişi almak ister. Ananas beyi 
bütün askerile sarayı kuşatır, Baha
manın askeri bozulur, Gazan, düşma
nın çadırı üstüne gökten taş yağdırır; 
düşman askeri d~hşet içinde darmada. 
ğınık kaçar ve bazıları da ölür. 

Eser, dekor, ışık ve mizansen bakı
mından çok güzeldi. Bilhassa ikinci 
perde Yeşimin rüyasına giren peri 
sahnesi ışık ve hareket itibarile bir a
matör işinden ziyade usta bir elden 
çıkmış gibiydi. Rol tevziatı da güzel 
yapılmış, Bahamanın kızı Yeşim, ro
lünde Bayan Türkan hiç aksamadan 
rolünü gayet güzel başardı. Anananas 
beyi rolünde Edip, Gazan rolünde Sa.. 
di, başbakıcı rolünde Ümid bilhassa 
muvaffak olmuşlardır. 

Çocuk balo!-iu 
Çocuk Esirgeme Kurumu tarafın -

dan çocuk haftasının ikinci günü ola -
rak dün sabah halkevi salonlarında sa
at 9 - 12 ye kadar bir çocuk balosu veril
miştir. Temiz ve çeşit çeşit giyinmiş 
yüzlerce yavrunun doldurduğu salon 
tam neşeli bir ahenk içerisinde üç saat 
durmadan dolup boşalmıştır. 

Yerin darlığı dolayısiyle gelemiyen 
bir knun yavrular için de, gene Cemi
yet dilfUnerek bugün aynı saatte bir ba
JO CJaha ver ecektir. 

Temsil 
Bir aydanberi lasa fasılalarla devam 

edegelen (Kavga aonu) adlı iki perde
!ik komedi bugün de saat 20,30 da tek
rarlanacaktır. 

Yurdda yağmurlar devam ediyor 
Dün şehrimizde hava bulutlu geç

mif, rüzgar batıdan Uç metre kadar 
hızla esmiştir. En düşük ısı 7, en yük 
sek ısı 22 derece kaydedilmiJtir. 

Yurdun bütün bölgelerinde hava 
bulutlu geçmiştir. Yirmi dört saat i
çindeki yağışların karemetreye bı
raktıkları su mikdarı Sıvasta 13, To
kad'da 9, Gümti~hanede 6, Trabzon, 
Bayburd ve Orduda 3, Zonguldakta 
1, diğer yağışlı yerlerde de az mik
tardadır. 

En düşük ısılar 11fırın üstünde ol
mak üzere Yeşilköy, Bursa, Manisa, 
Bolu ve Afyonda 6, Konya, Yenişe
hir, Karsta 5 derecedir. 

En yüksek mlar Malatyada ve El
azığda 25, Diyarbakır ve Siirdde 27 
derecedir. 

Ortayaylahlara tatil 
günlerini Cenupta 
geçirtemez miyiz? 

Oç ıey temin edelim : Krsaltll-

mıı yol zamanı - ucuz taşıma-... 
Akdeniz kıydar1nda tesisler 

Şu günlerde bir hafta dinlenebile • 
cek boş vakti olan bir arkadaşa, hiç 
kimse İatanbula gitmesini tavsiye et -
medi: 

"- Şimdi İstanbulun gözü yaşlı za· 
manıdır. Boyuna yağmur yağar ve ha. 
va kapalıdır. Güneş ve açık hava ile 
birleşmedikçe, deniz pek aranmaz. 
Cenuba gidiniz, cenuba ... Tam mevsi -
midir .. ,, 

Acaba niçin tatil ve istirahat deyin
ce hatırımıza derhal İstanbul geliyor? 
İstanbulun &eClenin bir çok mevsimle
rinde şüphesiz ki kendisini aratacak 
bir sürü hususiyeti vardır Fakat onun 
Ankaraya göre az soğuk; fakat mu. 
hakkak ki daha yağmurlu olduğu Şu 
aylarda yurdun bir bahar ılıklığı ya· 
şayan köşeleri mevcuttur. Fakat hiç 
birimiz, imk1n bulsak bile, oralara git
meyi düşünyneyiz. 

Hiç bir ankarah, tatil gnlerinde ce
nub'a gitmeyi hatırından geçirmiyor. 
Halbuki bizim Akdeniz kıyılarının da
imi bahar havasına, senenin büyük kıs 
mını yaylada geçirenler için ne büyük 
ihtiyaç vardır. 

l ' eni isimler : 
Bizim i_çimizde kervan devrine ye -

tişmiş olanlar vardır ve yaylı yı en 

konforlu nakil vasıtası olarak tanımış 
olanlarımız çoktur. Bu itiyad, bizde 
sürat ahlaknı tam olarak kurduramadı
ğı için midir nedir, sayfiye deyince 
hatırımıza gelen yerler, ya şehrin ağaç 
lrk ve sulakları, yahud belediye hu_ 
dudlarının içidir. 

Bu geçmlı cUnierln telllrldsinl, An
kara - f.ı:tanbııl vnlunun miimlciin nl -
duğu kadar kısaltılması sarstı. Bilhas. 
aa hava seferleri başladıktan sonra ... 
Sabah kahvealtısını Ankara'da yapıp, 
öğle yeme~ini 1stanbulda yemeği tabii 
bulanlarımız gün geçtikçe çoğalmakta. 
dır 

Cumhuriyetin demiryolları vatan· 
daş kafasındaki coğrafya ve mesafe 
mefhumunu değiştirmiJtir: 20 günde 
gittiği Kayseri, ankaralıya göre yeni 
ve başka bir llemdi. Bugün on saatte 
ona varınca, Kayseriyi konl§u kapısı 

sayıyor. Kayseride senelerce hastaha.. 
ne başhekimliği yapmış bir doktorun, 
demiryolu Kayseriyi İstanbula bağla
dıktan sonra deniz yüzü gören kaysc
rili sayısının inanılmıyacak kadar art
tığını ve tuzlu su ile tedavi ietiyen 
hastalrkların azaldığını söyledi. 

On iki saatte iklim 
deği§tireceksiniz: 

Isının sıfırın altında olduğu bir kış 
gününde sabahleyin trene bineceksL 
niz. İlk bakacağınız şey radyatörün 
kompartimanınızı ne kadar ı11ttığıdır: 
Soğuk var! 

Fakat hiç UzUlmeyiniz. Cenuba gi -
diyorsunuz. Cenubda bahar çoktan 
başlamıştır. 

Ankara - İstanbul 577: Ankara -
Adana 675; Ankara. Mersin 694 kilo -
metredir. Biliyorsunuz ki Ankara -
İstanbul yolunu Torus ekspresi ve To 

roa olmadığı günler sabah saat dokuz
da kalkan yıldırım postası on iki saat. 
te almaktadır. Trende gece geçirmek 
zorundan kurtulmak - bilhassa yatak 
lıda gidemiyenler için - seyahati tat· 
lılaştıran bir kazanç olmuştur. 

İç turizm denen ve senenin muay • 
yen zamanlarında memleketin belli 
köşelerine ve gene belli scbebler içiıı 
vatandaşları toplayan sebcbler vardır. 
Kışın cenubu nasıl aramazsınız? Bel
ki ararsınız ... Fakat Ankaradan Mer • 
sine gitmek için geçireceğiniz yol za. 
manı ile, ödeyeceğiniz parayı bir he. 
sah edin iz ... 

Evvela ne kadar zaman sarfedeceği
nizi hesablıyalzm: Ankaradan 21.18 de 
kalkan Toros ekspresi, ertesi gün öğ
le üzeri 12.23 te Adanada; 13.21 de 
Mersin dedir. Adana 15.05; Mersin do 
16 saat 3 dakikadır. 

Her gün sabah 9.35 te kalkan muh· 
telit postanın zamanı, eksprese göre, 
daha çoktur. Sabah postası, ertesi gil
nü 9.50 de Adanaya varıyor. Yani 24 
saat 15 dakika .. Mersin, 25 aaat 44 da
kika .. 

Her şeyden evel, yayla Ankarası • 
nı, cenubla yakınlaştırmak için yapı. 
lacak olan ilk iş, bu mesafeyi kısalt
maktır. Ankara - İstanbul 577; Anka
ra - Adana 675 kilometredir. Ankara 
ile İstanbul arasını ekspres, 12 saatte 
gittiğine ve hat eski olduğuna gört; 
Ankara • Adana ve Ankara - Mersin 
}'olunun, hattın daha çok yeni olması 
dolayısile, mesela ve asgari aynı müd
dete inmesi mümkün değil midir? 

Ankaradan, bahar hasreti çekerek 
trene binen bir yolcunun 12 p.at sonra 
•"' Tv•V.:>hu. -:rr S' - 1-" ~:._ :.,t'ii~i 
zaman bir mevsim değiştirmiş olaca -
ğını diltünerek bu yolculuğun birçok 
imkanlar vererek umumileştirilme.si 
ve yayılması ne kadar yerinde bir ha. 
reket olur. Şimdi Mersin ve Adananın 
denizi olmıyan yayla şehri Ankara 
için hangi şartlar altında bir dinlen -
me ve deniz şehri olabileceğini tedkik 
edelim. BütUn dileklerimiz, başlıca üç 
kolda toplanacaktır : 

1 - Mümkün olduğu kadar kısal· 
tılmış yol zamanı, 

2 - En ucuz bir tarife. 
3 - Adana ve Mersinde ucuz otel. 

programlı bir gezme ve kolaylıklar-
Ankara Adana yolcu treni saatte 

36, surat katarı 48 kilometre yol al
maktadır. Bu sürat vasatidir ve ram
palarda 25 kilometreye kadar düf?DO
ye mukabil, düz yerlerde ~70 kilo
metreyi buluyor. 

Yeni hatlar üzerinde azaınt sürat -
ler, ancak hattın tamamiyle yerleşip 
ve oturmasiyle mümkün olabileceği
ne; Ankara - Kayseri - Ulukışla yo
lunun da bu ilk devreyi giçirmit bu
lunduğuna göre sırf tatil günlerinde 
Ankaradan kalkan hususi katarların, 
meseli on iki saatte Mersin ve Ad.a
naya varmaları mUmkün görülüyor. 
Bu müddet, belki bazı tedbirler alın
dıktan sonra, daha aşağıya da inebilir. 

Veli Yaşın 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Ankara.dan cumartesi ubahı kalkan 
bir ailenin akgam Mersine varmaaı ve
ya cumartesi akganu kalkan bir ailenin 
pazar sabahı Mersine varması, akşama 
kadar kaldıktan sonra, oradan hareket 
le pazartesi sabahı Ankarada bulunma
sı ... Bu, Mersin - Ankara seyahatinin 
en az zaman isteyen tarafıdır. Fakat 
bu arada üç giln, bir hafta gibi tatil za
manlarını da cenubta dinlenerek geçir
mek istiyecek olanlann da bulunduğu· 
nu dUşilnünüz. Yeter ki cenub seyaha
ti, birçok tedbirlerle kolayla§tırılmıt 

olsun ... 

Hazin ölUm habereni aldığım za_ 
man irkildim, kaldım. 

Daha gençti; hayatını~ olgun çağın· 
da memlekete yapacağı hizmetler var
dı. Ne yazık ki zayıf ciğerleri sağlam 
kalbine galebe çaldı. Yakalandığı men
hus hastalıktan kurtulamadı. 

Veli Yaşını Kayseri mebusu olduk
tan sonra tanıdım. Her temas ve hasbı
hallerimizde hürmet ve sevgi telkin 
ederdi; Fakat ona için için acımamak 
ta elden gelmezdi. İlerlemiş bir hasta -
lığın pençesinde vakur ve sakin haya -
tını geçirirken, memleketi, intihap dai
resini bir An ihmal etmezdi. Hemen her 
sene Kayseriye uğramı§. memleketi ya
kından görmeğe, tanımağa çahımııtı. 

Kayserinin dinamik hayatı, müsbet 
sahalardaki ilerleyişi ona ümit ve tesel
li veriyordu. Ne yazık ki enerji kaynağı 
olan intihap dairesinin daha bir çok i -
yitiklerini göremeden hayata gözlerini 
yumdu. 

Kardeşi Şükrü Yaşına ve sayın ai -
" lesine taziyetlerimi sunanın. 

Kayseri Mebusu 
A. Hilmi Kalaç 

ChPrchc:z la /emme 1 adeta bir tefrika halinde, devam edip 
&İtmektedir. 

Hind Ukya.noıun<Ja ...... unan bir 
adaya ilk defa olarak geçenlerde iki 
kadm ayak baıımı. 

Franıızlann mqhur bir aözü var
dır: Cherchez la femme ! 

Yeryüzünde, Aynarozdan baıka, 
kadının aranıp da bulunamıyacağı 
bir tek yer vardı; o da kalktı demek! 

Demir kıtlıiiı ' 

Almanyada demir kıtlığı bq gös
terdiğini haber veren bir ajanı tel
grafı, bu yüzden evlerin önündeki 
parmaklıkların yerine çimentodan, 
tuğladan ve yahud dikili fidanlardan 
çitler vücude ıetirmek mecburiyeti
ni tevlid ettiğini bildiriyor. 

Acaba bu demir kıtlığı Romanya
da demir muhafızların hapıe blalma
ımclan mı ileri gelmiıtir? 

Di~çinin sırn 

J\vrupal. bır diıçi, havada uçan 
tayyareleri bir anda mahvedecek müt
hit bir .. ,. ketfetmiı; fakat bu umnı 

kimseye açmıyarak ölmüş, gİtmİftir. 
Bir gazete "bu diıçi ıırnnı ken

disiyle beraber mezara götürdü" di
yor. 

Eski tairlcrden birisinin bir mıaraı 
vardır: 

Bizim Geyin kerameti, 
Olur menkul kendinden, 
Dişçininki de galiba o hesab ... 

Kimseye anlatmıyacak olduktan ıon
ra hepimiz birer mühim keşifte bu
lunduğumuzu iddia edebiliriz! 

Keıki Con Ahmed de böyle yap
saydı da bütün memlekete kepaze ol
masaydı .. 

Siir 1 ;1kiimdarlan ! 

İngiliz edebiyatını çok iyi incele· 
diğini yakından bildiğimiz İbrahim 
Hoyi, Son Poıta gazeteıinde "edebi-

yat dünyaıımn hükümdarları" bat· 
lıklı bir aeri yazıyor. 

Bu ıerileri eğer okuraa bizim tür 
kıralı Filorinah Nazım, kendi bahıi 
geçmeyince, kimbilir, ne kadar üzü
lecektir? 

J' ali<le hanının yerine 

J' ali<le hanı ! 

~u htanbut gazeteleri, bir tek 
kimseden, bir tek hayvandan, bir tek 
nesneden aonu gelmez haberler, ra
zılar, fıkra ve makale çıkarmakta üı
taddırlar veueliml 

Son günlerde de Köprü batında 
yıkılacak olan Valide hanını kalemle-
1'.İne pelesenk ettiler: Bir mizah &•
zeteainin de ıöylediii ıibi, bu bahis, 

Evvelki aiinkü gazeteler, evkaf 
idareıinin yıkılan V alida hanı yerine 
yeni Poıtahane kar111mcla yeni bir 
Valide hanı yaptıracafmı yazıyorlar
dı. 

Galiba evkaf, lıtanbul tehrini Va
lide hanıız taaavvur edemiyor; onıuz 
tehir Örk.Üz duracak gibi mi ge
liyor, nedir? 

Y ılnlan bir han yerine yeni bir 
han, hem ticaret, ekonomi, hem ~ 
ıehrin iman baknnmdan aiizel bir 
tey; fakat admı, bili, "Valide" 
koymak neye 7 Anhyamadığım taraf 
ora11. 

Cocuktan al haberi t 
Silezyada bir metaıeo çocutu rad

yoda S. O. S. İmdad iıaretini duydu
ğunu aöylemit• 

Varşovadan gelen bir telgraf da 
bu iıaretin Okyanoılardan biriıinde 
kazaya uirayan bir kadın tayyareci
ıi tarafından verildiğini bildiriyor. 

Tevekkeli, "çocuktan al haberi!" 
clememiıler 1 

Yol zamanı, sizi korkutnuyacak ka· 
dar kısaldıktan sonra, geride başlıca iki 
mühim iş kalıyor: 

Çok ucuz bir tarife; 
Belki yabancısı olduğunuz bir mu

hitte sizi aldatmadan ve fazla para al• 
madan gezdirecek, eğlendirecek bir 
tegkilatın bulunması ..• 

Devlet Demiryollannın ucuz taşıma 
politikasının memlekete ve kendisine 
neler kazandırdığını hep biliyoruı· 
Bunun misalini gene Ankaradan vere
lim: Çankırı seferleri.. Ankaralılara
rasında Çankırıyı görenler, her halde 
elli bini çok geçmiştir. Fakat yalnı• 
gezmek için cenuba gidenler, inanını• 
ki bini bulmamııtır. 

(&Jnu 4. üncü sayfada) 
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Filistinin taksimi 
Filistin'de bir taraftan arab, yahudi 

boğuşması devam ederken. diğer taraf
tan da İngiltere hükümeti, bu memle
ketin taksim projesi etrafında tetkikat· 
ta buhınmak üzere Filistine yeni bir he
yet göndermiştir. Verilen haberlere gö
re, arab ve yahudi muıtakalarııım hu
dud'lannı tesbit etmek üzere tayin edi
len teknik komisyon, Filistine varmıı • 
br ve mesaisine batlamak üzeredir. 

T eruelin şimalinde B. Hor Belişa 
Parise gitti 

Filistinin taksimi projesi, habrlar
dadır ki, geçen sene bu memleketin va
ziyetini tetkik etmek üz~ gönderilen 
Peet komisyonu tarafından ileri süriil-

Frankistler yeni bir 
taarruza giriştiler 

Roma, 24 (A.A.) - İngiliz sefiri ile 
Lord Pört, dün akşam Bay Hor 
Belişa şerefine bir ziyafet çekmişlerdir. 
Bu ziyafette italyan ayan meclisi reisi, 
hariciye nazırı ve diğer birçok zevat ha
zır bulunmuştur. 

blÜflÜ. lngilterenin Filistinde bir ya
hucli yurdu kunnak yolundaki tC!ebbü
su, son zamanlarda arablann çok ıid

detli mukavemetİı>.. maruz kaJmıı 
Ve İngilizler 191 '=' Balfor beyanna.
lbesile ileri sürülen prejenin tatbik 
ediJemiyeceğini anlamııJardı, Ric:at 
~eminini hazırlamak için Lord Peel
İn reisliği altında Filistine komisyon 
gitti ve bu komisyon memleketi üç 

Teruel, 24 (A.A.) - Havas Ajansı muhabirinden: Frankist kı
talar, dün T eruel'in timalinde yeni bir taarruz hareketine giriş. 
mitlerdir. Bu taarruz, merkez mmtakasında frankist kıtaatın hu
tutu ile T eruel ve Akdeniz arasında vücude getirilmit olan mu
azzam halkanın merkezinde icra edilmittir. 

Yapılan bir kabul resminde italyan 
hükümetinin bütün erkanı, kor diplo -
matik, sivil ve asker birçok rical bulun
muştur. 

Hor Bclişa saat 10.40 ta tayyare ile 
Parise hareket etmiştir . 

kısma ayınnayı tavsiye etti: 
1 - Lübnan hududundan ba§lıya

l'a.k Caza'yı ya.kın bir yere ka.dar 
l>ütün deniz aahilleri yahudi yurdu 
olacak. 

2 - Kudüs ve mukaddes yerler, 
;\Tafa'da denize kadar çıkan bir ko
t'İdor)a beraber lngiltet"enin manda
&ı altında ka!ac.ak. 

3 - iç kıaımlard~ maverayi Er
den'le beraber bir arab devleti oJa
c:ak, 

Bu izahattan anlafılan ıudur ki 
J:'ilistin hakikatte iiç kıııma aynlmı· 
Yor. En münbit ve mamur yerleri ve 
hütün sahilleri üzerinde yahudi yur
du teıkil ediliyor. Kudüa ingiliz 
lnanduı altmda kalıyor. Ceri kalan 
kısımlar da Maverayİ Erden'e ilhak 
ediliyor. Taksim, prensip itibarile, 

Alyaganın i§galinden sonra 
AJyagayı işgal eden frankistler kuv 

veti Milanodan hareket etmiş olan 
frankist kol ile teması temin ve altı 
cumhuriyetçi livanın bulunmakta ol
duğu çıkıntının kapanmasını ikmal 
etmek üzere şimali şarkiye doğru iler 
lemektedirler. 

Havas ajansı muhabiri, Alyagayı 

işgal etmiş olan general Varela kıta
atının dün sabah 80 kilometrelik bir 
cephe üzerinde taarruza geçmiş ve 
cumhuriyetçilerin hatlarını üç nokta
da yarmış olduklarını tasrih etmek
tedir. 

Frankisılcrin yeni taktiği 
Montalon, 24 (A.A.) - Havas ajan

sı muhabiri, general Jose Varela ile 
görüşmüştür. General, kendisine fran 
kistlerin şimdi hükümetçilerin tedri
ci surette ram etmekte oldukları çı
kıntılarını çenber altına almaktan i
baret yeni bir tabiye kullanmakta ol
duklarını beyan etmiştir. General, 
hali hazırda bu çıkıntılar içinde mah
sur kalmış olan cumhuriyetçi milis
lerin mikdarı 15 bin tahmin olundu
ğunu, bunların büyük bir kısmının 
yakında esir edileceklerini söylemiş
tir. 

milletler cemiyeti tarafından da ka
buı ec:lilmit ve İngiltere hüküm~i 
Projenin tatbiki için cemiyetten aa -

lA.biyet almıştır. Fakat tatbikata ge- Frankisılerin aldıkları 
çileceği sırada Fili.tinde yeniden kı-
Ya.mlar çıktı. lngiltere hüküıneti bu- ganinıeıler 
ı.un üzerine ıiddetli hareket etmeie Salamanka, 24 (A.A.) - Büyük u ~ 
karar verdi. Ceçen senenin aonbaha- mumi karargah, Fran.kistlerin yirmi 
hıMla yÜkaek arab komitesini dairt- günden beri binden faı:la tüfek, 270 
tı. Aza.ıarmı uzak İngiliz aömürgele- makineli tüfek, 350 mitralyöz, 40 ha
ı-ine Mirdü Müftü hacı Hüaeyin E- van topu, 75 top, yirmisi sok iyi bir 
lendi İngilizlerin müsamahuile kaç- halde, 8 tanesi tamir cdilemiyecek fC· 
tı. Ve kuvvetli ingiliz kıtalan Fatia • kilde 30 tank, 35 bin top mermili iğti
tinde asa~in iadesile meıgul olnu - nam etmişlerdir. 

Çekoalovak cukerlerinden bir grup 

B. Henlayn südetleİ-in 
isteklerini sayıyor 

Kar1ovivari, 24 (A.A.) - Südetler f ırkasmın kongre.inde bir nutuk 
M;yliyen mezkür fırka lideri Bay Henlayn, tunları iatemittir: 

1 - Alman ekaUiyeti ile çekoalovak milletinin tam müaavatmın ta -
nmmaaı, 

2 - Alman eka.lliyetinin bir kanuni statüsünün tanınmuı, 
3 - Çek06iovak cmnhıuriyeti dahilinde südet almanlar arazisinin 

tahdidini ve bu arazinin tanmmaaı> 
4 - Südetlere aid arazide muhtariyeti haiz bir alman idaresi vücude 

getirilmesi, 
5 - Südetlerin arazisi dıtmda yaf'}'an almanlar için himaye tedbir -

'--' 
8 - 1918 Mnuinclen bm-i haksızlıklara düçar olmUf olan aüdet alman· 

~~~--~ili· ·E~-4e~!!;,ı.~----
yoldaki tefel>büalerinde mUYaffak Bareeloın, 24 (A.A.) - Millt mUda.. 
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oldukları iddia edilemez. Gün geç- faa nezareti tebliğ ediyor z 
nıez ki birkaç arab, yahudi ve yahud Macstrago mıntakumda Akd-eniz 
da İngiliz askeri ölmesin. Bu üç ta. - sahilinde muharebe §iddetle devam et
l'afh kıtal, bu sıralarda en kanlı bir saf. mekted.ir. Frankistler Cerro Gordo'yu 
hasına girmiı bulunuyor. geri almıtlarsa da cumhuriyetçilerin 

lngiltere hükümeti bu vaziyete ni- bir mukabil taarı-uzu karııaında ağır 
hayet vermek içindir ki alelacele teknik zayiat vererek kaçmağa mocbur olmuş 
komisyonu Filislin'e yollanuıbr. Ko- lardır. 
rniıyon azalan, Jngiltere sömürge ida. Kalkala ~ Çivert'in ıimalindeki 
l'esinde uzun tecrübe görmüt memur· mevzilerimize Frankistler tarafından 
!ardan terrekküp ediyor. Vazifesi, Peel yapılan giddetli taarruzlara rağmen 
kOırnisyonu tarafından ileri ıürülen tek- cebhede bir değişiklik olmamıştır. 
lifin tatbiki için hazırlık yapmaktan Kasıelfon' da seferberlik 
~t ise de çok geniı salahiyetleri ha· KasteHon, 24 (A.A.) _ Sivil vali ile 
~olduğu anlaıılmaktadır. Komisyonun askeri makamlar, 18 ile 45 yaşındaki 
'-laltiyetleri ıöyle hulasa edilebilir. bütün erkeklerin seferber edilmesini 

l - Komisyon Peel raporunda ileri karar altına almı•lar ve bu bapta Lir 
'İirülen takıim projesini tatbik etıneğe s 
'nemur olmakla beraber, takıimi diledi- kararnı·ue neşrr.t:nışlerdir. 
li tekilde değiıtirebilecektir. f'runıuz .nnırında himayf> 

2 - Arab ve yahudi mıntakalannı a- tedbirleri 
hrırken, nüfuı vaziyeti de nazan itiba- Perpinyan, 24 (A.A.) - Andor hü-
.-_ alınacaktır. kürneti nezdine Fransanın daimi de · 

3 - İngiltere hükümetinin manda11 !egesi olan §arki Pirene prefesi Barbe. 
~tında kalacak olan mıntakanın hudud- rinde Fransa cumhuriyetinin Andor
'4U'Jnı tesbit edecektir. daki fevkalade komiseri albay Bolar 
• Görülüyor ki teknik komisyon, tak- olduğu halde Andor vadilerini teftiş 

11tn pro • • • tatb"k d k b · t etmşi ve İspanya vekayii dolayısile a-d· ıesını, ı e er: en unu ıs e-
ı,!~ tekilde değiıtirmekte serbesttir. lmmasına ihtiyaç görülecek olan hima 
~~~kat ıudur ki takıimi yapacak olan ye tedbirlerini tedkik eylemiştir. 
""'Vftıisyon değil Londradaki İngiliz mü
~••sıalandır. Nasıl ki prensip itibari
; talcıirn teklifini resmen ileri süren 
~ ~) komisyonu olmakla beraber, haki
~te .!aksim projesi Londrada düıünül
lcit, ttu •. l~giltere, sömürge iılerinde ta
~ıği yoldan ricat etmek istediği 
~~ , daima böyle komisyonlar tayin 
~:~ Peel taksim projesinin ıiddetli 
'il' 11&lefet gönnesi üzerine, lngiltere
~~·h &Ö~de bu projeyi tatbik etmek, fa
dil' akıkatte proje Üzerinde istediği ta
bi a.~ Yapmak için geniı salahiyetli yeni 

"' 0 rnisyon tayin etmesi manidardır. 
A.Ş.ESMER 

l unusta temerküz 
kampı kuruldu 

lta. l'unus, 24 (A.A.) - Hükümet ma -
lca~·arı, fÜpheli ve muzır tahıslar mese 
CeJc~1• halletmek üzere 400 kişi alabile-
lte ~r kamp kurmuşlardır. Bütün mea-

nsız v .. h l ' &c.,Jc . e §up e ı şahıalar bu kampa 
ll..ltı edıleceklerdir .Şimdiye kadar zan
krna alınıruyan yegane • yeni düstur -
lcir 1 ol~n Tahir Eafar'ın 22 nisanda tev
llle~~edil?iği umumi valilikten bildiril • 

r. 
li Şehirde yapılan baskınların °netice
&c ttde tevkif edilen ı 50 kitiden ellisi 

tbeat bıra.kılmıttır. 

i ngiltere Amerikadan 

700 tayyare alacak 
Lonra, 24 (A.A.) - Obıerve ga

zetesine göre, amerikan fabrikaları ü
nümuzdeki on iki ay zarfında 1500 tay
yare inşa edebileceklerdir .. Bu ta~are
lerm "arısı İngiltereye venlecektır. 

Cbstrver gazetesi, bilhasaa entere
san olarak • uçan kuleleri • zikretmek
ttdir. Zira bunların 2000 milden ibaret 
olan tesir daireleri ingiliz tayyarelerine 
açıkça faiktir. 

Sovyetlerde köylüler i(ln 

sıhi tedbirler 
Moskova, 24 (A.A.) - Sovyet hal~ 

komiaerleri heyeti köy halkının ııhı 
vaziyetini düzeltmek üzere 1938 sene· 
ai içinde bu tefkilata aid aervislerin 
sayısını artırmağa ve köy doktorları· 
ücretlerinin tezyidine tahsiı edilmek 
üzere 27 milyon ruble vermeii karar-
1aftım1IJtır. 
Komiıerler heyeti aynı ı:arnanda 

köy doktorlarının hayat ,artlarını 
maddt bakımdan ıslah için de diier 
buı tedbirler alauftıı: • 

lara tazminat ituı, 
7 - Südeıt almanlann alman komenvaltine int.iaap ve nas}'OD&]-~

lizm felse~i müdafaa etmeği istemek hususunda tarnamile ..-best 
ol malan. 

Japonlar 
zaferlerini 

bir taraftan çin 

tekzib ederken 

Çinliler japon hücumlarını 
püskürttüklerini bildiriyorlar 

Pekin, 24 (A.A.) - Japon mahafili, Çinlilerin Şangtung cenu· 
bunda kazandıklarını iddia ettikleri büyük muvaffakıyetin haki
kate uygun olmadığını beya·n eylemekte~ir. Japonlar kendilerin
den adetçe on miıli faik düıman kuvvetı karşısmda ancak mart 
ayı içinde İfgal etmit pldukları arazinin dörtte birini tahliye et-

miılerdir. 

Japon mUnakale yollarının kesildi
ğine dair çinlilcrin verdiği haberler de 
esauızdır. 

Çinlilerin taarruzlarının b~şında el
de ettikleri ufak tefek muvaffakiyet
ler hiç bir kati mahiyeti haiz değildir. 
Kuvvetli japon suvari ve motörlü kı~a
atının hareklta geçtiği haber verıl
mektedir. 

Pü&kürtülen japon taarruzları 
Hankov, 24 (A.A.) - Çin kaynak

larından bildirildiğine göre, japonla
rın Yihıien civarında Çin cephesini 
yarmak için yaptııkları bütün gayret
ler akim kalmıttır. Yi.haiende bulunan 
japon kuvvetleri,Tientain - Pukov dc
miryolu hattı tahrib e<ilmiJ olduğun
dan, ancak tayyareler vasıta.siyle yi· 
yecek ve mühimmat labiliyorlar. Lin
şi'nin cenu garbisinde şiddetli bir 
muharebe olmaktadır. 

Prens Konoye ile 8. Hirota 
arasında anla§mazlık 

Tokyo, 24 (A.A.) - İktisad alemi
nin en iyi malCUnat almakta olan ga~e
tesi Şugai Şogio, B. Hirotanın prens 
Konoyenin Çinin siyasi vahdetini te
min için Japonya hükUmeti nezdinde 
husuat bir organizm ihdası nkrine 
katt surette muarız olduğunu yazmak
tadır. Bu gazete, kabinenin bu mesele
yi mUnaka~ etmek Uzere demal top
lanacağını ill<ve ediyor. 

Komünizme ka.rıı mukaddes 
cihad 

Tokyıo, 24 (.A.A.). - ,Çindeki japon 

ordusunun eski baş kumandam gene
ral Matsui, neşrettiği bir makalede ja
pon milletini komünistliğe kartı mu
kaddes cihada davet etmekte ve bu hu· 
slsta japon milletinin disiplin ve ener
ji göstermesini istemektedir. 

Nankin galibi Japonyanın asıl hede
finin 400 milyonluk bir halk kütlesini 
zalimlerin elinden kurtarmak olduğunu 

yazdıktan sonra Çin'in arkasında bulu
nan iki veya üç ecnebi devlete işaret e
derek bugünkü müşkilat ve ihtilaltla -

rın bundan ileri geldiğini kaydediyor ve 
Japonyayı fazla itimada kapılmaktan 

olduğu kadar disiplinde gevıeklik gös

termekten de tahzir eyliyor. 

Japonların lıeyecanı 
yava.-ılıyor 

Matsui, altı aylık bir gaybubetten 
sonra ilk haftaların heyecanında bir 

durgunluk bulduğunu ve buna aaik o· 

lan zihniyeti §i.ddetle tenkid ederek di
yor ki : 

"- Eğer bunun sebebi fazla nik
binlik ve ilk zaferlerin verdiği göz ka

maştırıcı neticeler ise bu, çok büyük 

bir hatadır. Düşman her kim oluraa ol

sun katiyen istihfaf edilmemelidir. Ge
rek Çin gerek ecnebi devletler bizi en 

ufak bir zaaf alametimizi bekliyorlar. 

Harb sahasında ölen askerler namına 
ve onlann ölümünün boşa gitmemesi i· 
~n söyliyorum." 

Alman ordusu 

Üç gün süren 
talimler yapb 

Berlin, 24 (A.A.) - Havas ajansı -
nm muhabiri bildiriyor: tık defa ola -
rak bütün ordu, tefi general fon Bra.. 
uşit5'in huzurunda açık arazide üç 
gün süren talimler yapmııtır. Bu ta
limlerden mabat, motörleştinnenin 

tesirlerini göstermek ve motörlü kıta
lara mensub bir askerin uzun yürü. 
yiişlerden IOtlra müessir surette çar -
pıpnağa muktedir olduğunu isbat et
mektilr. 

İlk iki gün zarfında motörlü kıta -
lar garbi Almanyada kiin Paderborn 
civarında Lippe'de ve Teutoburger -
Vald'deki aırtlardan ve çukurlardan 
günde 150 kilometre kate.tmek suretile 
inip çıkmıtlardır. 

Talimlerin üçüncü günü cihet ta -
yini derslerile beraber bir gece yürü -
yUşüne tahsis edilmiştir. Bir kaç ya
bancı ataşesi bu manevralarda hazır 

bulunmu-şlardır .. 
Gazeteler bu talimler.in motörleşme 

sahasında elde eıdilen terakkileri gös
terdiğini, esasen 1937 senesinde yapı _ 
lan manevralar neticesinde bu yolda 
muvaffakiyetler kaydedildiğini ve 
bunlarm alman orduları Avusturyaya 
girdiği zaman da teeyyüd ettiğini te -
barüz ettirmektedirler. 

Bununla beraber bu iddialar bazı 

müşahidlerce kısmen nakze<iilmiştir. 
Çünkü alman kıtaları Avusturyaya 
girdikleri zaman motörlü kıtalarda 
oldukça mühim arızalar zuhur etmiş
tir. 

Danimarka Şlesviginde 

Naziler 
• 

nümayıı 

yaptılar 
Kopenhag, 24 (A.A.) -Sosyal de· 

mokrate ngazetc.sinin bildirdiğine gö
re, alman ve danimarkalı naziler evvel
ki gün Danimarka Şleıvig'inde üç siya-
12 te>planttya iştirak ctmiflerdir. Bu 
... ._ o il• .... .... llatiphlr - samaJı 

haçlı bllyOk alman - yadan bahaetmiı -
ler ve hudutta Almanya lehinde milhim 
tadillt yapılması llmngddiğini aöyle -
mitlerdir. 

Bu guete, danimarkalr • Führer -
Klanaeu ile taraftarlanmn Danimarka 
tarafmdan unutulmaması lbmı geldi
ğini illvc etmektedir. 

ROMA SEYAHATINDA 

B. Hitlere üniforma giymiı 

gazeteciler refakat edecekler 
Berlin, 24 (A.A.) - 1talyaya i<:ra 

edeceği seyahatte Fiihrere refakat e
decek olan yüz kadar alman gazeteci
si hususi bir ünifonna giyeceklerdir. 
Bu karar, gazetecilerin muhtelif naa
y~nal sosyalis~ t.eıek.küllerin çetid çe
'ıd kıyafetlerının gıymclerine mani 
olmak için ittihaz edilmi,ıir. 

. Hatırla~~~ır ki ~çe Almanyayı 
zıyaret ettıgı sırada ıtalyan gazeteci
lerinin kiffe.i fafist milis üniforma
larını giymişlerdi. 

-3-

E:~:~:~:~!.:~:::::~:~:~:~::~~ 
Yedek subay 

CUMHURİYET'te B. Nadir Na -
di ''Yedek subay,, baılığı altındaki 
makalesinde diyor ki : 

"Dün türk ordusuna 1800 genç 
subay daha katıldı. 

l 800 genç, dün eski harbeye mek
tebinin tarihi avlusunda türk cemi -
yeti için yetiıtirilmiş olan vücud ve 
dimağlarını "her zaman ve her yer -
de,, tüıık cemiyeti uğrunda harca
mağa hazır bulunduklarını and İçe· 
rek SÖylediler. 

Her sene ordunun kuvvet ve kud
retine yeni, taze urururlar kazandı -
ran 23 nisan günü bu bakımdan bay
ramlarunızm en zengini sayılır. Her 
ııene bugün kazandığımız servet hiç 
bir maddi ölçünün çerçeve.ine sığ
mıyacak kadar büyÜktür, ıereflidir. 

Yedek aubay, yedek cebhane de
mektir. Öyle bir cebhane ki ıuur.ile 
ate§ alır ve yandığı zaman arkasm • 
dan gelen sayısız ıuurlarm ve nıh
larm aynı heyecanla parlamalarmı, 
aynı gaye uğrunda alevlenmelerini 
temine yarar. Cemiyetin üzünden 
bafka bir feY olmryan bu alev yığmı 
dütmanı eritecek, yok edecek olan 
baılıca silahtır.,, 

İST ANBUL ELEKTRiK 
ŞiRKETiNiN KONTROLÜ 

KURUN'da B. Asım Us, latanW 
elektrik tirketinin kontrolü batlıkb 
battnakalesinde ıunlan söylüyor:: 

" Vak tile İstanbul elektrik teei -
sah Sofino isminde belçikalı bir §İr • 
ute muayyen ıart.Jar:la bir imtiyaz 
olarak verilmi§ti. ŞUıket ydlarca bu 
mukaveleye istinad ederek mnumi 
hizmet mahiyetinde olan bu vazifeyi 
yapmıı, buna mukabil · cereyanden 
istifade edenlerden ücretler almJt
tır. Fakat Nafıa Vekaleti iki sene e
vel yaptığı tedkikat üzerine firketin 
tramvay ifl~de olduğu gibi, mu -
kavele ahkamını tatbik ebnedikteu 
baıka halktan bir çok fuzuli para -
lar aldığını da tesbit etmİ§, bundan 
sonra tirket hakkmda icabeden ka
nuni muamelenin icrasma ~ 
tir.,, 

Bundan sonra baJmuhanir fide.et 
delegelerile Nafıa Vekaleti arasında 
yapılan müzakerelerde zabıtları ilci 
tarafm da imzalaması mukarrer 
iken ıirket delegelerinin son müza • 
kerede imzadan istinkaf etmit olma.
larmı kötii niyete hamletmekte ._ 
yazrsmı §Öyle bitirmektedir ı;. 

" İfte evelki gün Anbradan ge. 
len bir kontrol heyetinin §irket mo
amelatmı vize etmeğe bqlamaaı ba 
ciddi tedbirlerin bqlangıcıdD'. 

Elektrik ,.irketi mümeuilleri uzun 
zamandan beri devam eden müza
kerelerin zabıtlar:mı imzaladı.klan 
halde timdi niçin bu usulden v112 ge
çiyorlar? Ve bu vazgeçme hareke
t.ini naaıl izah ediyorlar? İstanbul• 
lektrik ıirıketinin ne kadar bakus 
bir mevk.ide olduğunu efkarı umu· 
miyeye göstermek için bund-.n daha 
manali bir delil olabilir mi? .. 

İngiliz kralı bir 

kaza atlattı 
Londıa: 24 (A.A.) - Kırahn ototn<>

bili Vindsol' şatosunun revakı önüne 
vasıl olmadan biraz evvel diğer bir o-
tomobil ile müsademe etmiştir Ne krral 
ve ne de ber iki otomobilde bulunan di

ğer zevattan hiç kimse yaralanmamrı

tır. 

T. iş BANKASI TELEFONLARI 
T. iş Bankasının telefon reh-

berindeki numaraları yeni ku

rulan lı . Bankası santrahna 

ba§lanmıştır. 

Y eiıi santral numaralan: 
3454 • 3455 • 3456 • 3457 • 3458 

Umum mUdürlDOü ve merk..;~ 

mDdDrlDOUnOn bUtOn servisle

rini bu numaralardan isteyiniz 



-4- ULUS 

-39- Yazan: M. Şevki Yazman 

Atatürkün Çanakkaledeki birinci zaferi 
eline alacak olan kahramanın bir daha kalb
lerden silinmemek üzere ilk önce o gün mille
tin ve dünyanın önüne çıkmıt bulunmasıdır. 
"K h " "B·· "k ku . d " "ku a raman , uyu man an , rtarıcı,, 15 küomelrelik yar1fa giren bisikletçüer 

Güzel bir bisiklet yarışı 

Yirmi üç sene evel bugün on dokuzuncu fır
kanın genç kumandanı kaymakam Mustafa 
Kemal hattakilerin dütünce ve yanlıt tertib
lerine rağmen kendi öngörüşü, iradesi ve fır
kasiyle Çanakkale boğazını ve dolayısiyle ls
tanbulu düşma·n eline dütmekten birinci defa 
kurtarmıftı. Yinrii üçüncü yıl dönümü dolayı. 
siyle bunu büyük atamıza ve bütün millete kut
larken duyduğumuz sevinç yalnız bir vatan 
parçası veya bir büyük ıehrin kurtuluşu değil
dir. Fakat bu milletin bütün mukadderatını 

"Şef,, ve nihayet "Ata" yükselişinin birinci 
kademesi yirmi üç sene evel alaylarını Koca
çimen' e ve düımana doğru sevkettiği bugünle 
bqlar. Bir daha büyük dehası önünde hayran
lık duyarak ve eğilerek saygılarımızı sunarken 
o günün ruhu olan unutulmaz kahramanlıkları 
da anlabnaya bqlıyoruz. Çubuk köyüne kadar yapılan 

- Sıhhiye çaVU§u diye bir defa 
ee.lenebildim. Beni su.turdu. Ve he
men ilave etti: 

- Aaker benim 
duymaaın. 

* 

yaralandığımı 

yanıı Erdoğan kazandı 
Puvan lsmi Kulübü derece 
11 Eyüb Yılmaz (A.g) 1 
13 Nuri Kuş (A.g) 2 
13 Erdoğan (A.g) 2 
34 Yakub Koşar (D.S.) 4 
35 O aman (Gü) 5 
38 Kamiran (A.g.) 6 
44 Alaettin (A.g) 7 
54 Mehmet (Gü) 8 
65 Faruk (Gü) 9 

iç • 
turıznı 

meseleleriıniz 

zs - 4 - 1938 

l, __ R A_D_Y_o_.] 
Ankara: 

Oğlc Neşriyatı: 12.30 · Kanşık plak 
ııqriyatı - 12.SO Plak: Türk musikisi ve 
halk prkıları - 13.15 Dahili ve harici ha· 
berler. 

Akşam Neşriyatı: ...... 
18.30 Karışık pl-

neıriyatı - 18.50 İngilizce ders (Azime l· 
pek) - 19.15 Türk musikisi ve hal kşarkı
ları (Servet Adnan ve arkadaşları) - 20 
Saat ayarı ve arapça neşriyat - 20.15 Türk 
musikisi ve halk aşrkıları (Cemal Kamil, 
İstanbul radyosu okuyucularından) - 21 
Çocuklar hakkında müsahabe (Nurettin Ar
tam ,muharrir) - 21.15 Stüdyo salon orkes• 
trası: l· Kurt Freiberg: Kleine Romanze. 
2· Georeer Boulenger: Juanita. 3- Ludvi' 
Siede: Vielliebchen. 4- Lore Scboefbcrgcr: 
Ja ao cin Schvvips am Rhein. 5- Bruuo: 
Lied der Wehmut. 6- Paolo Tosti: İdeale. 
7- Lehar: Endlich Allein - 22 Ajans ha• 
berleri - Z2.15 Yarınki pr.oeram. • 

İstanbul : 

üğJc Neşriyatı: 
12.30 Plakla türk 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Çocuk 
bayram ve haftası münasebetiyle Çocuk E· 
sirııeme kurumu namına Eminönü halkevi 
ııösterit kolu tarafından bir temsil - 13.30-
14 Muhtelif plak neşriyatL 

Akşam Neşriyatı: 17 İnkhib tarihi 
dersi: O'niveraiteden naklen Mahmut Esat 
Bozkurt - 18.30 Çocuk bayram ve haftası 
münasebetiyle Çocuk Esirgeme kurumu 
namına Dr. Kudsi Halkacı (Boş mideler). 
- 18.45 Plakla dans musikisi - 19.15 Ço
cuklara masal: Bayan Nine tarafından -
19.55 Borsa haberleri - 20 Rifat ve arka
daşları tarafından türk musikisi ve halk şar• 
kılan - 20.45 Hava raporu - 20.48 Ömer 
Rıza tarafından arabc;a söylev - 21 Fasıl 
saz heyeti: 1 brahim ve arkadaşları tarafın• 
dan (saat ayarı). - 2145 ORKESTRA: 
1- Sen - Saens: Samson e Dalila, fantezi. 2-
Rubenstayn: Toreador e Andaluz. 3- Holms 
Serenad italyen - 22.15 Ajans haberleri -
22.30 Plakla sololar, opera ve operet par
çaları - 22.50-23 Son haberler ve ertesi gü
nün programı. 

Avn1na: 

O.t'E}{A VE OPERETLER: 11.15 Lük· 
sembur& - 18.28 Moskova - 20 Berlin, Kö· 
nigsberg, Stokholm - 20,15 Bükreş - 20.30 
Liyon. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN· 
FONİK KONSERLER: 12 Alman istas
yonları - 19 Moskova - 20 Frankfurt -
22.15 Moskova - 22.30 Lil - 23.15 Stok 
holm. 

ODA MUSİKİSİ: 15.25 Hamburg-17.4S 
Brüksel - 18.30 London - Recyonal - 20 
Sottenı - 20.15 Pariı - 21 Kolonya. 

SOLO KONSERLERİ: 12.50 Droytvic; 
- 13.30 Keıa - 15 Frankfurt - 15.30 Vi
yana - 17 Buda peşte, Droytvic; - 17 .ıs 
Strazburg - 18.20 Llypzig - 20.15 Monte 
Ceneri - 21.30 Münib - 22.20 Roma. 
NEFESLİ SAZLAR (MARŞ V.S.): 8,30 

Breslav, Llypzig - 11.20 Prag - 19.10 
Frankfurt - 21.15 Hamburg- 23 Tuluz. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 
16 London - Recyonal, Pariı • P.T.T. - 19 
Bükres - 21.30 Brüksel - 22.10 Milano. 

HAPlF llUZlK: 14 Llypzig - 14.15 
Bertin - 14.35 Kopenbas - 18 Ham~ -
.,n u:--~ "" ı; T .S.--'- ?1 Viyana -
Z2.20 Keza. 

HALK :Mttztôt: 10.30 Viyana - 15.15 
Doyçlandzender - 22.15 Budapeşte (Sigatl 
mlizifi). 

DANS MO'Ztôt: 22 Floransa - 22.5 
Brüksel - 22.15 Belgrad - 22.35 Tuluz .-
22.40 London - Recyonal - 22.50 Lüksern
burg - 23 Droytvic;, Krakovi, Lemberl• 
Milano. Poznan, Roma, Vilna -. 23.5 Buda· 
pe,te, Moıkova. 
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ç 
İ alyanın Habeşistanda uğradığı 

cuk 
Çocuğa temiz hava laznn, iyi gı

da lazım, neşe liızım, §U laznn, bu 
lazım. Fakat her §Cyden önce ve 
her §eyden ziyade annesi lazımdır. 
Çocuğun sağlığını korumak için hiç 
kinue, hiç bir §eY annesinin yerini 
tutamaz. Çocuk daha süt emerken 
annesinden başka bir kadınm $Ü

dünü emse, kendisine lüzumlu o
lan süt gruplarını bulamaz inek 
ıüdü içse gene lüzumlu olan vitamin
leri inek südünden alamaz. Yalnız 
gıda bakımından bile her çocuğu 
annesinin emzirmesi sağlığı için la
znndır. 

Halbuki çocuğun ihtiyacı gıda ile 
bitmez. Sütten kesildikten ı:.onra 
da, kendi kendini koruyacak yaşa 
gelinceye kadar daima bakılmak 
ister •• Çocuğn en iyi bakacak olan 
gene annesidir. Annelik duygusu 
sad •ce görenekten gelmiş içtimai 
bir şey değildir. O duygunun da 
bir kimyası, bir hormonu vardır. 
Bu da süt grupları gibi ancak ço
cuğun kendi annesinde bulunur. 

Her ne baknndan düşünülse ço
cuk annesinin ynnınd~ kalması lüzu· 
munu göıtennemeğc imkan yoktur. 
Annesi evinin dışnnsında işe giden ço
cuk en ustn, en ziyade bilgili ellerde bi
le kalsa gene hnıta olmağa büsbütün 
kaybolmağa müstaid demektir. 

Evinden dı§arı işe giden çocuk 
annesi, bir kere, kendisi sağlığın· 
dan kaybeder. Çünkü, dıoarıda ça· 
h~akla evinde zaruri olarak ken
disine dü§en işlerden kurtulamaz. 
Te§bihe müsaade ederseniz, dı~a
nda çah§an kadm iki ucundan bır
den yakılan mwna benzer. Her yer 
de hekimler dikkat etmişlerdir: 
zayıflık, kansızlık, verem hastalı
ğı en ziyade evlerinden dışarıda 
çalışan kadınlarda bulunur. 

Çocuk için, çah§an annenin za· 
rarı, çocuk daha doğmadan başlar. 
Cebe kadın türlü türlü hastalıklara 
tutulabilir ve bu hastalıklardan 
her biri henüz doğmamış olan ço
cuğunun üzerinde - onun bütün ha
yatmda sürecek - izler bırakır. U
zun zaman, aoydan geldiğini aan-
dığunız m~hur dejeneraggans ala-

• 
annesı 

ta müsavidir. Zaten kadmlarm da 
erkkler gibi çahflllalan İf yerleri
ne daha ziyade nete ve zevk vecir. 
Onun için it yerlerinde kendilerine 
rakip olan kadmlan kıskanan er
kekler fimdiye kadar duyulmanuı
tır •. Kadınlarm çahımaımıı istemi
yen erkeklar yalnız, bazı yerlerde, 
kadınları fabrikalardan ve büro
lardan zorla kollarmdan tutup ev
lerine gönderen müstebit erkekler 
olabilir .. 

Benim söylediğim yeni kafalılar, 
kadınların çahpna hakkmı teslim 
etmekle beraber, kadınlarm çocuk
larını dÜ§ÜnÜyorlar ve annenin ça· 
hşmnsından çocuğa gelen zararla
rı gösteriyorlar. Bunu dü~ünenler, 
annelerin çahıtınlmarnasına kar§ılık, 
çocuklu ailelere tazminat verilme
si lüzumunu da unutmuyorlar. 

Zaten, büyük itler tutabilen bir
kaç kiti müstesna, kadınların ça
lışmasından ellerine geçen para o
kadar azdır ki, bunu tazmin etmek 
de pek güç olmaz. Kadınları çalış
tıran it yerlerinin hemen hepsinde 
kadın itine erkek itindcn daha az 
bedel verirler. Birçok işlerde ka
dınlarm podralıklı bir el çantasiyle 
bir çift süslü iskarpin bedeline ça· 
lıttıklarını bilirsiniz. O zavallıların 
çalışmalarından gelecek fayda kcn 
dilerinden ve ailelerinden daha zi
yade çalı§tıkları it yerlerinedir: 
patronlar kadın itinin U<:uzluğun
dan, erkek işçiler kadın arkadatla
rının getirdiii neşeden istifade e
derler .• 

Bu çocuk bayrammda, çocukların 
hem vücudça, hem fikirce sağlam 
büyütülmelerini düıünürken ·bunu 
en iyi temin edecek olan çocuk an
nelerini de unutmamak bır borçtu. 

G.A. 

1 Dünyada neler oluyor! 

1 talyan ordusunun, kazandığı 
kahir zaferden sonra, adeta 

silah atmaya bile hacet kalmadan, 
cebri bir yürüyüşle Adisababa'ya 
girmesi üzerine Habeşistan halkın
dan olan Amarra'lar ve Galla'lar em
rivakii kabul etmeye temayül ettiler 
ve italyan kumandanlığ'ı tarafından, 
asayişi iade maksadiyle yerlilerden 
teşkil edilen kıtalara yazılmaya baş
ladılar. 

Zaferi kazanmış olan mareşal Ba
dogliyo'nun yerine mareşal Grazia
ni tayin edildi. ltalyan hükümeti 
hala mukavemete cüret eden muh
telif dağınık unsurları süratle inki
yad ettirmek istedi. Yerli şefleri 
tedhiş vasıtasiyle itaat ettirmek i
çin hususi bir politika takib etti. Fa
kat şefler arasında yapılan idamlar 
ve şiddetli tazyikler kamoyu ayak
landırdı ve inkiyad temayülleri bir
denbire durdu. 

İtalyanların hakimiyeti altında 
vaziyetlerinin salah bulmasını bek
liyen Galla'lar da bu umumi hareke
te iltihak ettiler. 

19 şubat 1937 de mareşal Graziani· 
nin ağır surette yaralanmasiyle ne
ticelenen suikasd üzerine Adisaba
ba'da bile müthiş tedib tedbirleri a
lındı. Bu hadiseler yerlilerin çete 
harbına başlamaları için ilk işaret 

satış bir mevhum şirket namına ya-\ 
pılmış ve mukaveleyi Lindberg'in ka
rısı imzalamıştır. Lindberg'e karısın
dan başka şimdi beş yaşında olan oğlu 
ve diğer bir genç kız refakat etmekte
dir. 

Bu iki ada ilmi çalışmalar için ide
al bir muhittir. Ve artık Lindberg a
ziz dost11nu, herkesin dikkatini cel
betmeden istediği kadar sık ziyaret 
edebilecek, ve araştırmalarına rahat 
ve huzur içinde devam edebilecektir. 
Lindberg'in satın aldığı ada, Fransız 
gazetelrinin anlattığına göre, cennet 
gibi güzel bir yerdir ve içinde eski 
devirlerden kalma pitoresk bir şato 
vardır. Bakalım suni kalb araştırmala
rı bu güzel dekor içinde müsbet bir 
neticeye varabilecek mi? 

güçlükler 
Çete harbleri ve 
ekonomik sıkınti 

devam ediyor 
---YAZAN: 

VIATOR 
Ôrop Nuvelden 

oldu ve bu hareket az zamanda bü
tün memleektc yayıldı. 

İngiliz gazetelerinin verdiği ma
lumata göre memleketain her ya
nında dolaşan silahlı h:ıbeş grupla
rının faaliyeti italyan hükümetini 
geniş bir askeri gayrette bulunma
ya mecbur etmektedir. 

H abeş çetelerinin tatbik ettik
leri gerilla usulü, yıldırım 

süratiyle yapılan baskınlardır. Bil
hassa zabitleri imha etmek bu hare
ketlerde hedef tutulmaktadır. Ha
beşliler bu baskınlardan sonra bir 
geoe içinde 30, 40 kilometre yol ka
tederek dağılmakta ve takib eden
lerin eline düşmekten veya sarıl
maktan bu suretle kurtulmaktadır
lar. Şarki Afrika hükümetinin eline 
memleketin inkişaf ettirilmesi için 
verilmiş olan imkftnlar daha ziyade 
bu çetelerle uğraşmaya sarf edilmek
tedir. Habeşistanda ticaret asgari 
haddine inmiştir, esasen fakir olan 
memleket bu yüzden büsbütün fa. 
kirlcşmektedir. 

Bu ciddi vaziyet karşısında, B. 

:-ı""""""'--~!.TMM~uıairs8°irlla.\>:ll1'~ 
seri olduğunu yıiltın zamanlarda 
laboratuvar tecrübeleri bize iabat 
etmittir. Gebe anneyi hastalanmak 
tan, doğacak çocuğu bütün haya-

Çarls Lindberg 
Fransada bir ada 

satın aldı 
Mefbur tayyareci Lindberg, son 

günlerde gene kendinden bahsettir
mektedir. Hususi tayyaresiyle seya
hatlar'yapmaktan geri dunnayan Lind 
berg'in bir yandan da suni kalb imali 
hususundaki araştırmalarına, dostu 
meşhur doktor Aleksi Karelle birlik
te devam etmektedir. 

Makdonaldın kızı 

lokantacılık ediyor 
i:t<1Ull< ınıı;nız :oaşvcJOll -nra D~ 

nald'm kızı lşbcl, Bukingen eyaleti
nin köylerinden birinde bir han ve 

lokanta işletmektedir. Kapısı yanında 
paslı demirden bir levha üzerinde 

"her türlü ucuz yemekler" ibaresi O· 

kunan bu lokantaya !ngilterenin her 
tarafından meraklılar akın etmekte· 
dir. "Eski pulluk" ismini taşıyan lo
kantada, bir zamanlar kraliçeden son
ra !ngilterenin en yük&ck kadın şah
siyeti olmuş olan İşbel Makdonald, 
şimdi müşterilerine kendi eliyle hiz

met etmekte ve yeni vaziyetten çok 

memnun bulunmaktadır. Domino şam

piyonu mütevazi bir adamla merasim

siz bir surette ve gizlice evlenmiş o
lan lşbel, bir gazeteciye, böyle bir 
yuvanın sahibi olmayı eskidcnberi ta• 
hayyül ettiğini, bu itibarla çok mesud 
olduğunu söyliyerek reklam istemedi
ğini ilave etmiştir. 

Musolini birinci k!inunun ilk gün
lerinde sömürge bakanlığını kendi 
uhdesine aldı ve mareşal ·Graziyani'
yi geri çağırarak, yerine dük d'A
ost'u tayin etti. Yeni kıral vekilinin 
ilk işi, fetih devresinin nihayete er
diğini her kese isbat için rejimi ta
mamiyle değiştirmek oldu. Bununla 
beraber, gerek Kahireden, gerekse 
Cibuti'den gelen haberler, sete harh
lrinin devam ettıiğini anlatmakta
dır. 

A disababa'da yerleşmiş olan in
giliz, fransız, amerikan, hind

li ticaret evleri, işgalden sonra do
ğan güçlükler karşısında işlerini bı
rakmak mecbuniyetinde kalm~lar
dı. 

ı' 

l' 

ı' 

tında vücudca felaketten konunak 
için en iyi çare annenin gebelikte 
istirahat etmesidir Halbuki çalı§An 
kadınm istirahate. vakti olmaz. O-
nun doğurduğu çocuk, kendi.ini 

bekli yen o kadar aksi faktörlere 
kal"§ı gelecek kadar kuvveti ve ta· 

lihi bulunsa bile, öksüz gibi büyür. 
E.n zayıf zarar olmak Üzere, n~ 
•iz ve kederli bir çocuk olur. 

Doktor Karcl Fransanın Brötanya 
sahillerinde Sen Jildaa isimli küçük 
bir adanın sahibidir. Lindberg'in sık 
sık tayyare ile Brötanyaya giderek 
kauçuktan bir sandalla dostunun ada
sını ziyaret etmesi dolayısiylc Fran-

Bu .özlerimden dolayı bana, ka
dınlarm çalıtmasmı istemiyen eski 
kafalı adam, diyeceksiniz. Benim 
kafam belki eakidir ama, nakletti
iim bu fikirler en yeni kafalardan 
çıkmıştır. Kadmlarm çalı~asmı 
iıtemiyecek, bu zamanda, eski ka
falı da olsa, aklını başında sayan 
kimse yoktur. Kactınlann çalışması· 
Ilı istememek için bir kere hiç bir 
ha.k yoktur. Kadm erkeğe her hak· 

sız gazeteleri Amerikalı tayyarecinin 
de bu civarda bir ada satın almak ar
zusunda olduğunu yazıyorlardı. Son 
gelen gazetelerden öğrendiğimize gö
re, Lindberg Sen Jildas adasına çok 
yakın olan İlyek adasını ıahibleri o
lan iki Fransızdan satın almıştır 

Fransız kanunları &tratejik eherniyeti 

olan toprakların ecnebiler tarafından 
satın alınmasına müsaid değildir. 

Halbuki bahsettiğimiz ada da strate
jik kıymette bir yerdir. Bu itibarla 

Fakat "Eski pulluk" hanı için en 
büyük reklam sahibesinin hüviyeti 
değilmidir? 

HAKiM ROBlNSONUN 
KATLİ 

Yazan: R. H. Golclman 
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- lşte Korniş, dedi doktor Vilks. 1 ceb 15mbasını? yardımiyle bu~~sını 
lt Gardiyan kapıyı itti ve önümi.ızde tetkik edebildık. Avlu ufak ve mudev
'li;.aPalı olan ilk madent kapıyı gördük. ver; dıvarlar yüksek ~.e kay~a~ı; ze
araniıkta, Korniş ceb lfunbasiyle dı- min kırmızı fayans doşenmıştı. 

:ardaki elektrik duğmesini aradı ve o- Laudcrbek sordu· 
d u Çevirince tavanda bir ampül yan- - Buradan nasıl çıkabildi? 

1
• Vilks, Korniş'in elektrki f~nerini 

01 l(orni,, üzerinde bir sürü anahtarlar aldı ve karşı dıvardaki bir demır kapı
dan bir demir halkayı elinde taşıyor- yı aydınlattı. 
1 u. Gör.iinüşünc bakılırsa, anahtarlar- - Buradan bodrum katına inilir, de-
da birlikte bu halka epey ağır olmalıy· di. 

ı. Korni? halkadaki anaht.arl~r~an bi-
a ~ardiyan iki demir kapıyı biribiri riylc bu kapıyı sçtı. !çerı gırdı ve :· it· ın~an açtı ve biz geçtikten sonra lektrik dilğmesini çevirdi. Uzun b~r 
leı~ ılc kapadı; aydınlık koridorda i- koridor ı>ydınlandı. İç.eri girdik. Nı-

r edik. hayctte, anahtarla kapalı olmayan bir 
l' 5 numaralı koğuş.un kapısı açıktı. kapıdan geçilince çimentodan bir plat
ru~!. zeminde geni-; bir kan lekesı gö- forma çıkılıyordu. Bir çok kısımlara 
d uyordu. Koğuşun dışında ve karşı bölünmüş olan bu yerde her halde o
d tvarda da sıçramış kan damlaları var- tomobillcri muhafaza ediyorlardı. Da-

ı. ha ileride bir merdivenle bahçeye çı-
p korniş dibdeki kapıyı a~tı, ve mah- kılıyordu. 
t~sların gündelik teneffüslerini yap- Doktor: 
\ ları küçük avluya çıktık. '.Bu avlu - lşte, dedi, Kcnedi'nin anahtarla-
l'dınlık değildi. Ancak gardiyanın rı sayesinde deli buradan dı~rr çık· 

mış olacak. Bahçenin demir parmaklı· 
ğmdan atlamaksa tabii bir mesele de· 
ğildi. 

Birdenbire cesaretimin kırıldığını 
his ettim. Tasavvur ettiğim plan suya 
düşmüştü: Doktor Vilks hesabına en 
küçük bir ihmal veya kusur keşfede
mcıniştim. Elde delil olmadıkça bir a
dama suç ısnııd etmeye ise iftira de:· 
ler. Vilks'i itham ederek rakib partı· 

ye kuvvC'tli bir darbe indirebilecektik. 
Fakat bir garöiyanın basit bir ihtiyat· 
sızhğmdan müessese müdürünü me
sut C'tıncye kalkmak da fazla mübala
ğa olurdu. 

Kenedi ıneslekf bir hat!i iştcnnişti, 
fakat Greyston'da tatbik edilen siste
me diyecek yoktu. 

Doktor Vilks'in ve diği izahatı. tek· 
rar birer birer zihıimde canlandırır
ken işin bir çıkmaza girdiğini his e· 
diyorum. Doktor, Greyston'da tatbik 
edilen nizamların mükemmeliyetini 
bilhassa tebarUz cttınncye çalışmıştı. 
Lauderbck'in sert davranması onu ih· 
tiyata sevketmiş ve kendisini haklr 
göst~~ek için hiç bir şeyi ihmal et· 
memıştı. 

Dışarı çıkıyorduk. Prin önden gidip 
otomobile bindi ve volana geçti. Ben 
de arkaya geçip oturdum. Vilks ve La
uderbek ayakta konuşuyorlardı. Ta
vandaki projektörleır hala etrafı tara
makta devam ediyordu, fakat bu sefer 
komiser bunların lüzumsuzluğu hak
kında bir şey söylemedi. 

Memlekette totaliter ve otarşik 
prcnsiblerin tesisi yabancı ticaret 
müesseselerinin çalışmalarına im
kan bırakmıyordu. Fakat bunların 
rekabet sahasından çekilmelerinin, 
yerlerini alacak italyanların işini 
kolaylaştırdığı söylenemez. Serma-

ye kıtlığı, emtea tedariki hususun
daki güçlükler, ihracat imkanları
nın azlıgı Habcşistanda yerleşen 
tüccarların şikayetini mucib olmak
tadır. Yağmur mevsimi yaklaşmış. 
olduğu için bu müşldl vaziyetin, bu 
mevsimin sonu olan birinci te~rin
den evel değişmesi beklenemez. 
Yağ?'ur mevsimi, çete ha

0

rbı yapan 
yerlılere de daha muvaffakiyetle 
mücadele etmek imkanını getirmek
tedir. 

Doktor Vilks diyordu ki: 
- Kenedi kurtulursa size haber ve

riı im, hemen şimdi ameliyat salonuna 
çıkıyorum. 

Komiser: 
- Umarım ki onu kurtarırsınız, de

di. Fakat kurtulsa da bildiklerimize 
yeni bir şeyler eklcyebileceğinden 
şüpheliyim. 

Doktor Vilks bir lahza sükOttan 
sonra: 

- Sizden bir ~eü rica edeceğim, de
di, gazotelere bir beyanatta bulunma
yınız. Ben gazetecileri kabul etmekten 
istinkaf ettim. Hemen yarından itiba
ren bir tahkikat komisyonu tayin cdi· 
leccktir. Ve komisyon raporunu verin
ceye kadar matbuata hiç bir şey sızdı
rılmayacaktır. Vali beni telefona ça
ğırdı ve bu hususta kati emir verdi. 

Lauder.bek birden başını çevirerek 
bana baktı. Sonra canı sıkılmış bir ta
vırla gözlerini ayaklarına çevirdi. 

Nihayet: 
- Pek ala, doktor, derli. 
Doktor eliyle bizi işaret etti: 
- Adamlarınıza da tenbih edin E

ğer ağızlarından bir şey kaçıracak o
lurlarsa bu terfilerine mani olabilir. 

Doktor komiserin elini sıktıktan 
sonra koşarak merdivenleri çıktı. La
uderbel: gelip benim yanıma oturdu 
ve otomobil hareket etti. 

Komiser, yalvaran bir sesle: 
- İşittiniz ya, Cerri, dedi. 
Bir kahkaha saldırdım . Otomobil 49 

uncu yola saptığı zaman hala gülü-

Romanın alakalı mahfilleri tu ka
naattedir ' ki, Haheşistana bafhca 
komşu devletler olan İngiltere ve 
Fransa ilhakı hukukan tanıdıkları 

takdirde yerlilerin mukavemet he
vesleri kırılacak ve italyan ordusu
nun tedib hare.ketleri bu yüzden çok 
kolaylaşacaktır. Bu ayni mahfiller, 
şimdi çete harbiyle vakıt geçiren 
ayni habcşlilerin yakın zamanda yer· 
li kıtalarda vazife almaya koşacak· 
ları düşüncesindedir. 

Esasen Habeşistan yaylasının 

hemen her tarafına sirayet 
etmiş olan isyan hali, bugünkü şart
lar içinde İtalyan ordusunun emni
yeti için bir tehlike teşkil edemez. 
İtalyanların bu taze fethini ancak 
bir Avrupa haruı tehlikeye dü~üre
bilirdi. Şu anda, yaylanın şimal ve 
cenubunda, toplu bir halde duran İ
talyan kuvvetleri hareketlerine ha
kimdirler. Kassala'nın karş~ında 

eski İtalyan Eirtre'sindc kalabalık 

motörlü ve cengaver kıtalar, yüz ka
dar tayyarenin himayesinde hareke
te hazır bulunmaktadır. Bu kara ve 
hava kuvvetleri, Kassala'yı tehdid 
ederek kolaylıkla Kartum'a inebilir
ler. Cenubta, Kenya hududunun 
karşısında da vaziyet aynidir. İngi· 
liz - Mısır Sudanının tanıyanlara 
göre, buradaki italyan kıtaları ica
bında ilerledikleri takdirde karşıla
rında her hangi bir mukavemetle bi
le karşıla~yacaklardır. Her halde 
Sudana karşı bu tehdid vaziyeti cid
didir ve Trablüste 85.000 asker yığ
mış olan İtalyanın pUinına uygun
dur. Görüldüğü gibi, bugün Avru
pada oynanan sıkı oyunda habeş yay
lasının da mühim rolü vardır. 

İyi teçhiz edilen Massua limanı, 
italyan deniz ticaret filoları için iyi 
bir beslenme ve sığınma üssüdür. 

K ap - Kahire kara yolunu teh
did eden, kızıl denizdeki de

niz yolu hususunda endişeler doğu: 
ran ve ingiliz toprakları içinde mev· 
ki alan italyan Habeşistanının bu 
vaziyeti, ingiliz l:.ükümetinin İtalya. 
ile anlaşmak hususunda gösterdiği 
arzuya hak verdirmektedir. 

Son hadiselerin ışığında umumi 
vaziyet bugün şu şekilde tezahür et
mektedir: İngiltere için Hindistan 
ve Avuaturalyaya doiru ve Fransa 
i~in bUyıilk aömilrgelerinc doğru en 

iyi yolu teşkil eden Akdeniz ve kı
zıldeniz, İngiliz amiralliği belki ay
ni fikirde olmasa da had> zamanın
da geçilmez olacaktır. Bu takdirde 
İngiltere ve Fransa iç.in yalnız Umid 
burnu ve Madagaskar'dan dolanan 
okyanus yolu açık kalacaktır. Şu 
halde bu yolun her türlü tehlikeler
den masun bir halde tutulması şart· 
tır. Bu netice ise ancak Cebelütta
rık ve Babel Mendeb boğazlarının 
kapatılması ile elde edilebilir. Fa
kat bunun için de ispanyol fası li
manlarının alman ve italyan deniz
altılariyle deniz üstü süratli vasıta
larına Uslük etmemesi şarttır. Bu i
tibarla general Franko İspanyada 
tek hakim olmak vaziyetine gelince, 
ıspanyol fasına gönderilecek kıtalar 
yalnız İspanyol ve yerlilerden mü-
rekkeb olmak, aralarında hiç bir ya
bancı bulunmamak lazımdır. Babel 
Mendeb boğazının kapatılması da 
Fransa ile İngiltere arasında tam bir 
anla~yı icab ettirir. 

' yordum. 
Lauderbek: 
- Ya, şimdi gülersiniz, diyordu. 

(sonra elini omuzuma koydu) Cerri, 
b~na f~n~lı~ etm<R: istemezsiniz, değil 
mı? lşı~tı.nız ya, vali emir vermiş. 

- İşıttım, ben de . ona gülüyordum 
ya? 

- Beni işimden edeceksiniz t 
-. Ha~i. canım 1 vali ne yapabilir 

sankı? Sızı ancak belediye reisi azle· 
dd)ilir. 

.~ Hepsi ayni kapıya ~'kar, Cerri. 
Sızı yanımda götürmeye ve adamla
rımdan biri gibi takdim etmeye hak
kım yoktu. 

- ~~at beni siz götürmediniz ki. 
Ben sızın ardınızdan girdim. Vilks de 
kim olduğumu sonnadı. 

- Öğrendiklerinizi yazmayacaksı-
nız, değil mi? · 

- Yazmaz olur muyum? Beın gaze
teciyim; bunu unutmayın. Hadiseyi 
La Tribün'den evel haber vermek fır
satını tabii kaçırmayacağım. 

- Ama biraz da beni lüşünün, Cer
ri 1 

- Evvela La Gazet'in karilerini dü
şünüyorum. Fakat endişe etmeyin, ha
vadis size zararı dokurunıyacak şcikil
de yazılacaktır. Buna emin olabilirsi
niz. 

- Bu kadarla yakamı sıyıramam. 
- Pek ala, sizi azlederlcrse, gazc· 

temde size vazife vereceğim: Senede 
iki bin dolar. Halbuki emin olun bir 
milyon dolar venseler sizi gazeteci 

- '> -

Yeni bir ôlem 
H. G Vels'in yeni bir makalesini 

okuduk; "Yeni biri.lemin doima.kta. 
olduğunu bilerek onun İcaplarına İn· 
trbak etmeğe çahFUalıyız:.,, Maka -
lenin hulasası budur. Ve bu miifahe
de üzerinde de Vels telif hakkı iddia. 
ebnekte değildir, Yalnız, "Cihan ta
rihinin taalağı,, muharriri, muhak
kak ki, geçm.İ§ zamanlardan müte
nebbih olmağı da bilerek istikbalin 
ne olacağmı tahmin ile dun:nayıp 
zihnini yormaktan da zevk alan de
ğerli bir mütefekkirdir. Vels'e göz-e. 
eski dünyanm tabii ömrü çoktan ni -
hayet bulmU§ olduğu halde biz onu 
hi.la ya§atmağa uğrqıyoınız: Eski 
dünya yayanın ve abn büküm sürdü· 
ğü dünya idi . Hududlar bu ölçülere 
göredir. Fakat zamarunuzın ilahı ıür
attir: Otomobil ıürati, tayyare ıür

ati.. Yıkıcı kuvvetler son derece 
çoğalmıttır: "Bugün bef ytıfında bir 
çocuk, yumruğum büyüklüğünd• bir 
bomba ile bir eski :aman ıöval)lf:fl• 
nin kdıncı ve baltcuile 24 aaattc ke
sip biçemiyeceğinden lm:la insanı 
öldürebilir,,, 1919 sulh konferansla
rı istikbali görememittir. Mi.lletler 
cemiyeti Şarlmayn zamanmda mü
essir olabilirdi •. Çağunız tarihini ya• 
zacak olanlar 1919 - 1929 devreaine 
"mani.sız yıllar,, admı yerecekler
dir. 

Vela, uzun makaluini §Öyle biti• 
riyor: "Bu dediklerim dünyanm yu
varlaklığı kadar herkeain malUınu 
olan hadiselerdir. Ya yeni bir dün
ya, ya hiç! Eski nizamm harabeleri 
arasında ıstıra.bdan mahvolmak teh
likesine düpnek istemiyorsak kendi
mize mahsus yepyeni bir alem yarat
mak zaruretindeyiz. Hep birden i§ti
rake davet olunduğumuz esulı İf it
te budur Bu davete icabet edersek 
bu itt v.;hk ıarıtlarmuz:m deiifmez 
aurdte yenile§llleai gibi mantıki bir 
netice vermek lazım gelir.,, 

Vels'in müşahedelerinde hata bul
mak güçtür. Mütaloalarma gelince; 
acaba büyük mütefekkir, esasen ye. 
ni bir alemin el birliği ile kurulmak
ta olduğunu neden kabul etmiyor da 
cihanı bunu tesiıe davet ediyor? Yok
&& bu hitabı ~ki §artların idameai 
ıç.ın anlaımağa uğTa§an muayyen 
bir zümreye mi müteveccihtir? Bu 
aon ihtimali doğru saymalıyız, ya• 
hud Vela'in muradı anlaımak, uz
la§mak, nihayet cihanm huzurunu 
cihan ölçüsünde, ve hep beraber dü
fÜnmek midir? 

Filozof fazileti her zaman bu te
mennide bulunmu§tur. Fakat arslanı 
pençesi, gergedanı boynuzu, atı tır • 
naiı, klU'du diti ile yaratan tabiat 
insanı da ihtirası ile yarabnıftır. Ve 
bunun içindir ki mücadele insanlar 
mevcud oldukça devam edecektir. 
Zamanımızın bütün mücadele vaaı -
talarma aehib olmaktan batka kur• 
tuluı çaresi yoktur. - N. Baydar. 

Mardinde elektrik 
Mardin, (Hususi) - Şehrimizin e

lektrikle aydınlatılması için yapılan 
çalışmalar ilerlemektedir. Gelen ma
kinelerin yerlerine konmasına başlan-
mıştır. Birkaç güne kadar teller de çe
kilecektir. Resmi dairelerde ve evler
de tesisat yapılmaktadır. Gelecek ayın 
onbeşine doğru bütün işlerin bitirile
ceği umulmaktadır. 

yapmak hatırımdan geçmezdi. 
Komiser yüzünü kaplayan terleri 

sil<ii ve sustu. 
Prin'e: 
- Beni hal::min evi yanında bırakı

nız dedim. Kendi otomobilimi alayım. 
Sokağın köşesinde indim ve Elen'in 

evine kadar yaya yürüdüm. Kapı ay
dınlıktı bir polis memuru önünde nö
bet bekliyordu. İlk kat penccrelerind<c 
ışJk yoktu. 
Beş dakika sonra gazete idarehane-

sindcydim. 

··~ Ertesi gün, La Gazet'in ilk aayfa-
sında, Grcyston'u ziyaretim bütün taf
silatiyle neşredilmişti. Bizim gibi ge
ce, hususi bir tahıla kasab Magi'nin fi
rarını ve hakimin katlini haber ~rmi' 
olan La Tribün, doktor Vilks'in izahat 
vermekten istinkaf ettiğini ve bir talı 
kikat komisyonunun teşkil edildiğini, 
bildirmekle H .. -ıifa ediyordu. Bizim ga· 
zetede ise Greyston müdürünün izaha
tını biltün tafsilatiyle dercctmiş, 16 ın
cı daire ile avlunun pl8nını, delinin 
nasıl kaçtığını gösteren oklar ve i~a
retlerle basmıştım. Rakibimizin b:ışlı
ğındaki "La Tribün herkesten evcl gö
rür ve işitir" ibaresi o gün bir haylı 
gülünç düşmüştü. 

Kendisini bürosunda ziyaret ettiğim 
zaman Laudel."bek'de bet beniz atmış
tı.' :·B~na bu oyunu oynarsın. ha" der 
gıbı bır bakışla gözlerini kaldırdı. 
Sonra mırıldandı: 

(Sonu var) 
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YURDDAN RESlMLF.R: Müstakbel . tiirk çe1iiinin zengin kaynağı Demir dağın genel göriinifü 

Konyada maden arama işleri 

Ümitli neticeler verdi, g 
demir, bakır bulundu 1o1 .. uaındl 

maden ..... 
Kömür l~ln de sonda) yapıhyor 
Konya, (Hususi Muhabirimizden) 

- lki sene evvel vilayet tarafından 
teşkil edilen su işleri bürosu, çorak 
ovanın sulanması yolunda attığı müs
bet adımalar muvazi olarak vilayetin 
yer altı vaziyetini de etüd etmekte
dir. Böylece yeraltı servetlerimizin 
meydana çıkarılmasına da çalışmakta
dır. Büro, bu sahada ilk iş olarak, 
Konyanm jeolojik haritasını yaptır

mış, bu haritanın tatbik cihetini İs
viçreli mütehassıs Dünner'e vermiş

tir. Dr. Dünner yaptığı jeolojik tet
kikler neticesinde Ilgın ve havali
sinde Demir, Kömür, Bakır ve Alçı 
madenlerinin mevcudiyetini anlamış
tır. 

Kursu idare 
eden B. 

Ali Cemal 

Mersin, ( Hu
susi) - H a lkevi
nin yıllardanbe
ri de vam ed en 
yağlıboya r esim 
kursu muhitte 
büyük bir a laka 
uyandırmıtt ı r . 
Bugiin Mer sin 
genç kız ve b a
yanlarJJ)m çoğu 

g'Üzel yaf lıboya 
resimle r y a p
maktadır l a r . 
Kurs muhtelif 
gruplara ayrıl

mııtır ve hafta
nm m uayyen 

Mersin halkevinde yağh boya 
resim yapan genç kızlarımız 

25- ~ -?938 

Bir sabıkalı 
İntikam almak için 

Bir kadını 
öldürdü 

Muğla, (Hususi) - Şehrimizde feci 
bir cinayet olmuş, Ra~id adında bir sa.. 
bıkalı intikam almak istediği bir ada· 
mın karısını bıçakhyarak öldürmÜ'i
tür. Hadise şöyle olmuştur : 

Raşid, bundan bir müddet evel ma • 
nifaturacı Mehmedin evine girmiş ve 
parasını çalmıştı. Bu yüzden mahkum 
olarak hapse girmiş ve mahkumiyeti -
ni bitirdikten sonra serbest kalmıştı. 
Bu vaziyetten müteessir olan Raşid, 
kendisini mahkum ettiren manifatura
cı Mehmedden intikam almağa karar 
vermiş ve bir fırsat kollamağa başla -
mıştır. Raşid hadise günü, Bay Meh • 
medin karısı Lütfiyeye tesadüf etmiş 
kadının üzerine hücum etmiş, hemen 
bıçağını çekerek kadını yaralayarak öl 
dürmüş ve kaçmıştır. Zabıtanın aldığı 
tedbirlerle katil biraz sonra yakalan~ 
mış ve suçunu itiraf etmiştir. 

Adananın bir aylık ticaret 
vaziyeti 

Adana, (Hususi) - Ticaret odası 
şehrimizin son bir ay içinde yaptığı u
mumi ithalat ve ihracatına aid istatis
tiği neŞ;retmiş.tir. Bu istatistiğe göre, 
mart ayı içinde şehrimizin 542.402 li
ralık pamuk, 17 541 liralık ıskarta pa
muk, 40856 liralrk pamuk çiğidi, 19113 
liralık pamuk küsbesi, 66437 liralık 

çiğit yağı, 743 liralık buğday, 5670 Ji. 
ralık yulaf, 11711 liralık un, 2515 lira
lık susam, 250694 liralık iplik, 106.979 
liralık bez, 1529 liralık yapağı, 6821 li
ralık bağırsak olmak üzere 1.198.442 
liraltk ihracat yapılmıştır. 
İthalata gelince; 83874 liralık ziraat 

alatı, 3896 liralrk benzin, 5926 liralık 
çimento, 18342 liralık gazyağı ve diğer 
maddeler olmak üzere 587.567 liralı.k 

ithalat yapılmıştır. 
Bu rakama göre ihracat fazlası 610 

bin 875 liradır. Jeolojik tetkikler genişletilmiş, Ça- • 
vuş köyündeki kömürün mahiyet ve 
teşekkülatının daha esaslı bir surette 
anlaşılması için sondaj ameliyesine 
başlanmıştır. Yakında demir ve bakır 
için Ruus köyünde, gene kömür için 
Değifte de sondajlara baflanacaktır. 

günlerinde dersler yaptna.ktadır. r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
1 Kursun 64 tale besi vardır. Bu ye- ı 

kunun 60 ımı bayanlar t q kil e t 
mektedir. Kursa devam eden tale
beler her sene yaptrklan eaerle ri bir 

Vilayet su işleri bürosu jeoloji şu
besi, Maden Arama Enstitüsü ile da
imi temaslar temin etmiştir. Enstitü 
vilayetin maden arama işleriyle ya
kından ilgilenmiş ve sık sık mütahas
aıslarını göndermeğe başlamıştır. Ya
kında çok iyi neticeler alınacağı an
laşılmaktadır. 

Su işleri bürosu vilayetimiz mmta
kasında görülen bataklıkları kurutma 
ameliyesine de yardım etmektedir. Bu 
iı için büro 17 bin liraya bir Ekska
vatör makinesi almış, Bataklık mınta
kalarında çal_ıştırmağa başlamıştır. -
T acettin Cavid 

bölgesi futbol 
~ \ 

ae1'8İ halinde halka ~İT e~ 
CfirJer. X:unu ressam B. :Ali Cemal 
idare etmektedir. Resimde, genç 
kızlarımızı bir çahpna anmda görü-
yorgunuz. 

Konyada caddelere 
parke döşeniyor 

Bu · çahımalar Konyayı 
çamurdan kurtaracaktır 
Konya, (Hususi) - Şehrimizde belediye 

çahtmaları içinde göze çarpan en büyük hare
ket, bazı ana caddelerin parke dötenmesi iti· 

........................ dir. Belediye ilk partide; Azizi-
• ye camiinden eski eserler müze

sine kadar olan geniş caddeyi, 
Konyada lstaınbul caddesini ve Hakimi

yeti milliyeye giden yolu parke 
ile dötetecektir. istasyon 

caddesi 

• 111111111111111111111111 

birincisi 

Bu caddelerin parke döşenmesi işi 
ihale edilmiştir. Hazırlıklar ikmal e

dilmek üzeredir. Caddeler evvela blo
kaj yapılacak, bu ameliyeden sonra 
paI'ke döşenecektir. 

Caddelere döşenecek olan parkeler 
şehrimizde hususi bir surette hazır
lanmakta ve yapılmaktadır. Caddele
rin parke döşenmesi şehrimizi toz ve 
çamurdan kurtaracaktır. 

Gümüşhane halkevi 

Gümüşhane (Hususi) - Yeni Halk 
evi binasının temeli törenle atılmıştır. 

Mersin, (Hususi) - l çel bölgesi fu tbol birincilik müsabakaları n&
t iclenmitt ir. Bölge ıampiyonluğunu kazana n • Mersin İdman Yurdu6un 
bir reamini gönderiyorum. 

U,ak, (Hususi) 
- Parti kupası i
çin yapılan voley
b o 1 maçlarında 

Gençler birliği ka
zanmıştır. Gençler 
birliği a.porcuları 
İdman yurdunu ve 

spor 

Karadeniz Ereğ· 
lisi, (Hususi) -
Halkevinde b i r 
m o t ö r kullanma 
k u r a u açılmış

tır. Halka pratik 
maliımat v e r e n 
kurs, muhitte bil· 
yük bir alaka u· 
yandırmıştır. Re 
sim, kurs çalışma· 
'tarından bir sah
neyi göstermekte
dir. 

Ereğlide motor kursu 

Turan idman yur
dunu 6-0, 7-0 yen
meğe muvaffak ol
mu,lardır. 

Gençler birliği 
takımının bir res
mini gönderiyo 
rum. 

Malatya 
hal kav inde 

gece 
foplanf lları 
yapıhyor 

Malatya halk· 
evinde sık sık 

toplantılar yapıl

maktadır, yurd
daşların fikri ha
yatını yüksel te-

cek konferans -
lar verilmekte, ve 
neşeli toplantılar 

da tertip olun
maktadır. Bu re
sim halkevinde 
bir gece roplantı
sını göaterınokte

ö r. 

Y eniıehir Biçki Yurdu 

Bursa, ( H ususi) - Yenişehir ka
zasrndaki biçki yurdunun imtihanları 
bitmi~ ve on üç Kenç krzrmrz diploma 
almağa muvaffak olmuştur. Resimle
rini J:Önderiyorum. 

hareketleri 

11 (OCUklu 

bir aile 
K aıtamon u 

(Hususi) - Şeh -
rimizde Nafıa. mi
man B. Iunet O z
bay bugün on b ir 
çocuk babaaı bu
lunmaktadır. Gön 
derdiğim resim, 
bu kalabalık ai· 
le yi hep b ir a r ada 

göıtermektedir. 

Çankırı köylerinde korucu teşkilôtı 

Çankırı k öy koruculan 

Çankırı, (Haausi) - Vilayetin 

1 
bütün köylerinde, askerliğini yap
m q, genç ve dinç köylülerden mü
rekkep bir konıcu tqkilatı vardır, 

K.orucularm hepsi aynı renk ve te
k ilde e lbise 'N aynı silahı kulılan· 
maktadır. 

Bursa belediye biidce~i 

Bursa, (Hususi) - Belediye rnee· 
lisi, yeni büdceyi 440.135 lira olaral' 

tesbit etm~r. 
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Güneşlilerin dün 
akJamki çayh dansı 
lctanbuı Giinet kulübü futbol bi

rinci takmımın millt küme mikabaka
larİnda Harbiye idman yurdu ft Mu_ 
hafız güci1 ile karfd..,,U üzere bu 
sene ilk defa Ankaraya gelmesi ve An 
karada da bir Güııq kulübü açıl
mıt olmalı .-ile.ile güneıliler batka
nı ve Bolu mebmu Bay Cevad Abbas 
Gilrer dQn SJ8D1 IUt 17 de Ankaıra 
Palu salonlarında bir çay ziyafeti ver 
mi.ftir. Ziyafette vekiller, mebuelar, 
spor tqkilltr ileri gelenleri, ıpor ku
Hibleri rew ve mUmeasilleri, Ankara 
Gilnet kıılübü gençleri ailelerile bir -
likte bulunmUflaır ve geç zamana ka -
dal' dana etmifler, çok zevkli bir kaç 
aaat geçirmiılerdir. Kadm ve erkek 
yilzlerce ıporcu gencin bir araya gel -
diği bu güzel toplantıdaki neza
het ve aamimiyet, Güneı kulübünün 
sportif vazifesi gibi sosyal vazifesini 
de ne kadar derin bir bilgi ile batar -
dığmı iabat ctmiıtir. 

dü ve takımlar yirminci dakikadan 
sonra adeta canlandılar. Fakat oyuna 
hakim olan gene güneşliler oldu. 22 -
inci dakikada Fuad Niyazinin bir tü
tünü meharetle tuttu ve alkıtlandı. 
25 inci dakikada Melihin golle neti
lenmeai muhtemel inifini Lütfi çok 
güzel atlattı. 
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Bölge kupası maçları 1 

Ankara Günq ve Galat'""1'ay kulübü maçından bir göriinüf 

Dün öğleden e'9el Muhafız ciic:ü aahaamda B. takman anamda böl
&'• kupaar kartılapnalan yapddL Gençler Birliii Galataaara)"I 3 - 1 • 
Ankara Gücü Muhafız Gücünü 4 - O yendiler. 

Oileden sonra tehir atadyonwnda milli küme macından evel Ankara 
Galatasaray ve Güneş takanları bir maç yaptılar. Ga.latuarayhlar bi
rinci devrede Fethinin çok güzel bir tiitile kazandrklan galibiyeti ma • 
çın aon daki.kalarma kadar muhafaza ettikleri halde üst üate yedikleri 
dört golle sahadan 1 - 4 yenilmit olarak çıktılar. 

Alaturka güreşler 
Tekirdağlı Hüseyin Kara Aliyi 

otuz dakikada matlub etti 

Güneş ikinci maçı da kazandı 

Bu arada Muıhafızgüçlülcrin eline 
de çok güzel fırsatlar geçti. Ne yazık 
ki neticesiz kaldı. Rıza, 29, 33 üncü 
da·kikalarda topu gene havalandırdı. 
35 ind dakikada İzzet bir firikik çek
ti. Cihad ve Faruk topa beraberce sıç
radılar. Top yere düttü ve açıkta kal
dı. Az daha gol oluyordu. Faruk baş
ka çare kalmadığını görerek penaltı 
ile vaziyeti kurtannak istedi elini u
zattı fakat topu tutmağa muvaffak 
olamadı. Cihad, kaleden çrkmrştı. Bu
na rağmen Muhaf u: forvetleri bece
riksiz kaldılar. Top avuta gitti. 

min güzel ve bakımlı vücuduna mu.kabil 
Himmet adaleleri sarkmı§ görünilf ü ile 
spordan uzak kaldığını anlatıyordu. 
Bu vaziyet Himmetin de gözünden 
kaçmamıı olacak ki son dakikada a
ma törlüğünü bahane ederek güret
mekten vaz geçti. Halbuki gazeteler
de Kara Aliyi, Tekirdağlıyı ve MU.. 
liyimi davet eden kendiai idi. Muhafız Gttcti 3-2 yenildi 

Muhafız Güçlüler dün çok 
güzel bir oyun oynaddar 

Milli küme maçlarında hiç yenilme
den 8 maç çıkaran Güne§ takmu dün i
kinci kar§llaşmasmr Muhafız Gücü ile 
yaptı ve dokuzuncu maçını da 3 - 2 kr 
zanarak Ankaradan ayrıldı. 

Binlerce ıeyirci önünde ve güzel bir 
havada yapılan maç, bir gün evveline 
nazaran daha çok sevkli ft ~ecanlı 
oldu. Bu zevk ve heyecanı, iki ta.kımrn 

temin etti. 
Maçın hakemi Gençler Birliğinden 

Gür&e1in üçüncü golü 
Son on dakika maçm bütün heye

canmı toplamıttı. H erkes ilri taraf
tan ıol bekliyordu. Bunu güneıliler 
yaptılar. 42 inci dakibda Rebiiden 
yerinde bir p• alan Murad takmımm 
Uçünıcfl goltlntı attı. 

Bu gol maflObiyetin btne,tiğini 
gören Mubafrzhlan daha gayretli ol
mağa sevkctti. Fakat güneşliler hü
cumlanru keserek maçm 1 - 3 bitmesi
ni temin edecek bir tibiye kullanmağa 
batladılar. 

Hamının elini öptiiiii Mülayim 
pehlivan 

İstanbul, 24 (A.A.) - Yeni ve es.
ki Türkiye başpehlivanlariylc bazı 

ecnebi güreşçilerin ittirik ettikleri 
profesJfonel müsabakalar bugün Tak
ıim stadyomunda yapıldı. 

~,... ... ,,....,. .................. ~.J . . . .... -~ .... 
~alrayı a&teı'f't ~in 

MuhafıırcBctl Oato.te alanlar J'llPI- de olmak Usere, on w on üç yq.mda 
yor. Fakat bu akınlar ya haf ;h&ttın- iki kardeş yaptılar. Büyilk lrardq kil
da yllhud da bek ba~ kesilıyorda. çiiğe miiNJnaha ediyordu ve üçüncil 
~llÇlll artı~ eon ~~ıkumday~. V• dakikada gene kendi isteğiyle tqla 
zıyetin değı,ecefinı g&teren bir ema yenildi. 
re yok. iki . -

Tam 44 Uncil dakikadayız. Naci sol Adanp~ ~l : S tl G it ı . . ....-r ı ervc c o uvar ı 
dan ılerlıyerek topu ortaladı. Hava- H ·d ·· .1 · d Se 
dan gelen topa Ciıbad atıldı. Faruk U1:f1 ~reştı er. netıce e rvet on 

B. thsandr. Yan hakemleri Odum ve 
antrenör Horeys'lc birlikte 14.30 da 
düdüğünil çalarak sahaya çıktı. Onu 
Günq ve Muhafız GUcü taJmnlan ta
kib etti. Takımlar ha11o selamı.adılar. 
Biribirlerine çiçek verdiler. V c kalele -
rini seçtiler. Oyuncular yerlerini aldtk
lan zaman Günet talamnu ıu kadro ile 
gördük: 

Günq ve Muhalugiicü takımları m~tan önce bir arada kaf Ç k d ık. kad b" .b. • . yedı dakıkada tufla kazandı. 
a ı· ar ı. ı ar 8f ın ırının O ·· .. -

bo_..ıı •• 1 R çuncu CUl'ef : 
oyununu ~ ar. rza bu defa na- Ali Ahmedlc Bandumah Nazmi 

Cihad,-Fanak - Yusuf, On--· Riza - zarun kaleye doğru çekmek üezre bu
Jm.ahbn, Melih- Niyui - Necdet • lunduğu topu ustalıkla kaptı. 21 inci 
Murad • Rebü. dakikada İzzetin - maruf tabirle - de

Bu takımda, bir gün evvel sakatla - mir gibi tütünü Cihad kornere çelebil
nan Rcpd ve Salihaddin yoktu. M uha- di. 
m Gücü takmıı da ıu fCkı1de idi: Naci korneri çok güzel çekti. Topu 

Faacl, Salih • ~ Lütfi • Cihad • ı ayağına oturtan Rizadan be~rlik 
Ahmed, Abf - Şahin • Riza - izzet - Na- beyh d bekledik 24 ün • sayısını u eyere • -
ca. Son r.·bel - .__-:__ dil cil dakikada Muhafız Gücü bir korner 

tecru. ere gore ... u.uu e - . 
• bul bu takım kuvvetli görilnii- fırsatı daha kazandı. Ve neticede kale 

llUf .;'~ Gücünü sevenlere llmid önünde kanpklık oldu. Hakem GünCJ !:'i;:rd1L ız aleyhine penaltı verdi. Saffet Mubafı-
- ... • _ _ _ı_ zın beraberlik sayısını fevkalldc çek -

Muhafıa Gucü luikım oyrwu.a, tiği penaltı ile temin etti. 
Güne§ gol yaptı.. Bu golden sonra güneıliler biraz 

kendilerini topladılar. Fakat oyunun 
yarım saatlik billnçoeu Muhafız Gilcü 
lehine idi. 

Maç 14.45 de Günefin akıniyle bat" 
1adı. Soldan olan bu hücumu Salih dur· 
durdu. Topu Cihada geçirdi. Cihad sa
ta doğru U%Un bir vunıı yaptı İbrahim, 
Atıfın kaleye doğru sıynlıpru bir kor -
nerle kesti. Çekilen korneri İzzet fena 
bir vurufla avuta attı. 

Oyun biltün tezahilrleriyle Muha
fız Gücü lehine görünüyor. 1ki Muha
fız beki orta çizgiye yaklafDD!lar, haf
lar forvedin peıinde .. Sağdan ve soldan 
ilerliyerek gol yapmağa çalışıyorlar. 
Faruk ve Yuıuf aon gayretleriyle topu 
'b.zaldaıtırmağa çabalıyorlar. İlk vuru -
!U yapan günetliler ikinci bir akın ya
J>amadılar. Bu vaziyette Muhafız Gücil
niin üıtünlüğünü kabul ediyoruz. 

Fakat dördüncü dakikada umulmı
~n bir netice hasıl oldu. Müdafaadan 
topu kurtaran Murad kısa bir driblinğ
den aonra Melihe paı verdi. Melih to
pu ortaladı, kaleci Fuad yerden ıüril
nüp gelen topa doğru atıldı. Fakat Re
bii daha evvel yetif ti. Çok hafü bir do
kunU§la ta1omının ilk golünü attı. 

Muhafıa Gücünün golü 
Bu gol muhafızlılan pprtmadı. Bi

llJciı daha enerjik ve güzel oynamağa 
ba1ladılar. Maç Güne§ yan aahaamda 
O}'nanıyor. 7 inci dakikada Şahin iki 
Güne! müdafünin gafletinden iıtüade 
edemedi. Santrhaf Cihadın ceza çizgisi 
takınından çektiği bir firikiği kaleci 
Cihad sıçrayarak yııkaladı ve topu u
aaklaftırdı. 

Devrenin 1 S inci dakikaamdayrz. 
Muhafız Gücünü gene üıtün oynuyor 
CGrilyoruz. 18 inci dakikada Cihad RI-

Son on beı dakika 
oıuzuncu dakikadan sonra rünefli

ler Muhafız baakr:smdan kurtuldular. 
Sağdan ncticcaiz ilci akm yaptılar. O
yun evveli mütevazin bir tekil aldı. 
Sonra Günet muhacimleri Muhafız GU
cU kalesine biribiri arkaama tütler yağ
dınnağa l>qladrlar. 

38 inci dakiıkada Niyazinin sıla bir 
ıütü direğe çarptı. Sol tarafa doğru git
ti. Rebii yetipnek ii%ere iken Lütfü 
k09tu ve muhakkak bir gole mani oldu. 
Bir dakika sonra Niyui ceza çizgili ü
zerinden firikik çekti. Top çok yUbek
lerden avuta gitti ve bir gol fırsatı da -

ha kaçtı. 
Muhafız Gücü bu ba•kr altında iki 

akm yaptı, birincisinde Cihad ~nl~t 
bir pas verdi. Topu Riza kaptı. İkincı
sinde. de Şahin bot kaleye topu sokama
dı. D~vre 1 - ı beraberlikle bitti. 

IKlNdDEVRE 
İkinci devrede Günet takımında ba

zı değitiklikler yaprlmııtı. Necdet sağ 
a~ğa, Melih ortaya, İbrahim beke ve 
Yuıuf sağ, ömer sol hafa geçmiflerdi. 

Bu devrede ilk col fırsatım Rebii 
kaçırdı. Daha batlangrçta Rizanm ini 
bir hamle ile ilerledikten sonra verdiği 
pası iyi kullanamadı. Topu drpn ka
çırdı. Oyun mütevazin devam ediyor. 

Güneıin ikinci goli.i 
ilk dakikaJanWd beraberlik dWiC 

Dünkü m~ın hakemi Ih.an 
ilerledikçe kayboldu ve güneıliler ya

vq yavat vaziyete h'1dm oldular. Ve 
bu sırada birinci devrede Muhafız Gü
cilniln ietif ade edemediği bu üatünlük
ten 10 uncu dakikada pek güzel fayda
landılar. 

Soldan Murad ilerlerken Salih topu 
kornere atmıftı. Korneri Rcbii çekti. 
Top kale önüne dii§tü. Oyunculardan 
biri topa vurdu. Top, geride fırsat bek
liyen Ömere kadar geldi. Çok ada bir 
filt ve sağ kö§eden tutulmaz bir gol I .. 
Güneı 2 - Muhafız 1 

Devrenin ortaları 

sıla topu dlf&l'I atmadı. Talummm .. . • • 
ikinci g Hmü tt gureıeceklerdı. Fakat Alı Ahmed kı-

Top :U a 1~. V daha "lk lo farkını ileri sürerek gürefmediğin-
ru•la b~rktya dge ı. b" e. 1 vu- den, Ali Aluned Eyüblü Mchmedle 

s ı e evre ıtti. .. .. . 
gure,..ı. 

Günetliler Güre9 kısa sürdü. Neticede Ali Ah 
med iki dakika otuz saniyede tuıla 
kazandı. Dün ?ünet takımı noban aayılabi

lece~ bır kadro ile vazifesini yaptı 
~e. bır kere daha anlqıldı ki galebe. 
ıyı oynayan takımdan ziyade fırut
lardan istifade etmeıini bilen tarafın
dır. 

. Maamafib, kazanan bir takımı tet
kıl ed~ on bir gence: "Fena oynadı
nız I" dıycbilir misiniz? 

Dün herkesin gördüğü gibi, güneı
liler maçın batından sonuna kadar 
kudretlerini, ncfeılerini ve oyun bil
gı1el'ini yerinde kullandılar. Seyret -
meğe değer güzel bir oyun çıkardılar 
ve Ankaralılardan takdir toplayarak 
gittiler. 

Muluıfu Gücü 

Giinetlilerin yaptığı dünkü maç 
c~evkli, heyecanlı ve güzeldi,) der
ken onların temiz ve centilmen rakib
lerini hatıra getirmemek mümkün mü 
dür? 

Mu.hafızgllcll dün, munf fak biı' o
yun çıkardı. Takım halinde bütün o
yuncular kuıurwuz idiler. Müdafaa 
kalelerini koruyor, haf hattı ileri ve 
geriyi beıliyor, muhacimler topu kale 
önüne kadar getiriyorlardı. Fakat İ4· 
te hepıi bu kadar .. Mulıafızc6di for
vetleri futbolun (.gol) yapmak oldu
ğunu öğrendikleri giln, takım kemal 
derecesini bulmut olacaktır. 

Hakem 
Diln B. İhun, tribOnleri dolduran 

binlerce balkın i>nce kendiaine ka111 

Dördüncü süreı : 
Gostuvarlr Harun ile bandırmalı 

Nazmi gür~tiler Nazmi S dakikada 
tufla kazandı. 

S..inci aiire1 : . 
Sıra batpehlivanlara gelmişti. Edir

neli Himmet, Tekirdağlı Hüseyin, 
Milliyim ve Kara Ali halka takdim 
edildiler. 

Batpehlivanlardan ilk .güreşi Him
metle Milliyim yapacaklardı. Müliyi-

B. İhaana da bir hisse vermek kadir
şinaslık olur. 

Güneşliler gittiler 
Dün Ankara Palastl verilen çaydan 

. nra doğru istasyona giden Günet
lıler 19.15 treniyle İltanbula hareket 
etmişler ve İstasyonda Harbiye İd -
~n yurdu, Muhafızgü<:ii ve diğer Jnı
lub arlc:adaflariyle alikalr rpor idare
cileri tarafından uğurlanmıılardır. 

Kaleci Cihad lıtanbula bugün gi
decektir. 

Milli küme takımla r1n ın 

puvan va·ziyetleri 

Günq 
M. Gücü 
Beıiktaı 
Uc;ok 

Mııc Ga. Re 'M':ııı. ,_t v. 'P•\ ----
9 o o 28 7 27 
3 1 7 17 28 11 
5 o 2 11 6 17 
3 o 5 14 19 14 
3 o 3 1 15 12 

Galibiyet golünden sonra Günct mevcud aempatiılni birkaç milli u. 
sol ve sağ içleri hücum hattından si- tıran bir idare ile bise maçm sevlri
yade müdafaaya yardım etmeğe haf- ni tattırdı. Aynı zamanda iyi bir fut-

1 drl bolcu olan B. lbeanm dünldl hakem-

G. Saray 
Harbiye 
Al sancak 

2 
1 

1 
o 

4 1 g 12 
s 1 17 7 

a ar. Oyun biraz evelki ıüratini lvall...I 
kaybetti. Hücumlar seyrekleşti. Gü- liğinde teknik kuaurlar aramağa lil- Pli'• Yllırv11vıı ı 

. b zum yoktur. Çilnkii, diirilatlilğü ve o- Mııç Gıı. 'Re u" ,.. ve n., 
neJın u vaziyette iki golü Wi gör- ..:~. ı b" kil..ıı k · yunu &-e ır ,e ..,e H'V •e ıdare- Gençler 8 :-;- -;- ~-;-;--::--; 
düğü anlqılıyordu. Fakat muhafız- ıiyle bu noksanları telifi etti. A. Gücü 2 1 1 o 4 3 s 
hlar da durgunlqmıftL Gibel oyunlarında dota,. her iki D. Çuıbn 3 1 o 2 2 6 s 

Bu atalet bc3ket venio Jma ilk- ıMımı tebrik ecleıba ba tebdk ele g_mı.:., : ~ : ~ : : ; 

Halkın gürültülü protC$toları ara
sında Himmet sahadan çekildi. Yeri
ne romanyah göçmenlerden Ahmed 
geçti. 

Ahmed çok sert güre§iyordu. Mü
liyim daha bidayette miifkülata ma
ruz kalmağa bafladı. Bu mü,külit git 
tikçe artıyordu. Fakat Ahmed 17 ci 
dakikada Mülayimin elini öptü ve pes 
etti. 

Altıncı süret : 
Sıra Tekirdağlı Hüseyin ile Kara 

Ali pehlivana gelmitti. 
Güreş hareket dolu bir mukaddeme 

ile ba,ladı. İki rakib de oyundan o
yuna geçiyorlar. Büyük bir aürat ve 
enerji içinde iki pehlivanın biribirle
~ ~lideri. buan U.tte, hazan da 
altta çalrftıklan ~ruıny,w 

Giiret ıeyircilerin azami heyecanı
nı tahrik eden bir seyir takib eder
k~n Kara Ali Tekirdağlı Hüseyine 
bır tekme attı ve bunun neticesi ola
rak küçük bk hidisc oldu. Fakat mü
dahale edildi ve güreş yeniden deva
~· ba9ladı. İlk on bef dakika bu ,e
kılde bitti. İkinci on beş dakika hat
ladığı zaman her iki pc-hlivan da aynı 
enerji ve kazanmak ihtirasını görü~ 
ruz. 

Bu devrede Tekirdağlı üstün güre
fiyor. Kara Ali üstüstc birkaç oyun
la teh,likeli vaziyete düttü ve ancak 
kuvveti sayesinde kurtuldu. 

Fakat bu mukavemet otuzuncu da
kikaya kadar devam etti ve neticede 
Tekirdağlı pek haklı biı' galebe ka
zandı. 

Fener Anadolu 
hisarı nı 11 - O 
mağlup etti 

İstanbul, 25 (A.A.) - 30 nisan ,,. 
1 mayıı tarihlerinde Ankaragücü -
Gcnçlerbirliii muhtelitiyle iki maç 
yapmak üzere Ankaraya gitmesi te
karrilr eden Fenerbahçe kulübü, çok 
mühim addettiği bu maçlara kartı ha
zırlık olmak üzere bugün kendi sa
haımda Anadoluhiaar takımı ile bir 
maç yapmıftır. 

İkinci kümenin başında giden ve 
geçen hafta aynı labada, filhakika 
çok noksan bir kadro ile çıkmıt olan 
Günet takımını 5-4 yenmek gibi iyi 
bir netice alan Anadoluhisarı bu ek
zeraiz maçmda Fenerin kar,ısında oy
nayacak en iyi takımlardan biri bu
lunuyordu. Bu itibarladır ki sahada 
havanın da iyi olmaıından istifade 
ederek oldukça kalabalık bir seyirci 
kütlesi toplanmı9tı. 

Fenerbahçe santrhaf mevkiine Fik
reti koymak suretiyle yalnız fazıldan 
mahrum olarak tam kadrosu ile oy
nuyordu. 

Oyun daha ilk dakikalardan itiba
ren sarı lacivertlilerin bariz hakimi
yetleri altına düttü. Tamamiyle for
munda olduklarını gösteren Fener 

oru~~~ları •. ~aliin kendi karşılarına 
d~k~ıgı aksıhklcrle alay ediyorlarml§ 
gıbı, çok güzel ve çok teknik bir o
yun çıkardılar. Birinci devre 5-0 ve 
i~ir~ci .devre 11-0 gibi bir nctU:e ile 
bıttı kı, Anadoluhisarın seri ve canlı 
oyunu kartısında kayde değer bir mu 
vaffakiyet addeylemek icab eder. 

Bu maçta Fenerin gösterdiği form, 
gelecek hafta Ankara maçlarının alfr 
kMmı artırK&k bir auılai7ettedir. 
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1 BAHAR MANZARALARI 1 

Bu martzara, gefen yazdan beri görmediğiniz bir gez:me cleko
rudur. Derecesi 22 ye kadar ftkan dünkü bahar günqi, Ankaralı· 
ları bu yaz kıya/etine bürümüıtii. 
Bayanların b'Z§ındaki bir yaz ıemsiyesi •anmayınız: O, koca

man bir Ufurtmadır. Bahann hareketli havcm, yelekle ve kısa kol
la gezmeğe olduğu kadar UfUrlma havalandırmaya da müsaiddir. 

Falıat baharın nqesi, yalnız insanlarda değildir. Dün, ördeklerin 
bile keyfine diyecek yoktu. Suyu ısıtan günq, üzeri yiyecekle clo
la toprak, ılık hava, onların da hayatını manôlılClfhTmlf gibi icli. 

Her fey tabiatlen bir ıeyler altnlfh, yalnız kalenin ütii wene alıi 
laalincleydi. Ot ve ağaf bitmiyen bir yerde mevıim deği tiğini na· 
..ı anlayabilirsiniz?.. Fakat baraJa Ja tarih var, diyecek.iniz. 

Doğra ... Yalnız yukardaki resimde tarihle tabiatin ne güzl kay. 
naıtıiına, ne kadar canlı, ne kadar göz alıcı bir dekor yaraltıfına 
dikkat ediniz .•• On bq milyon aiaf Ankaranın iklimini bile de
fiıtircli. Bugün boı olan kaleyi beıeyecek bir yüz bin çam, bat
ıehre, tabiatle tarihin elele vermit neli. tablosunu da kazandıra· 
caktır. Bu; mazi ihmali ve alakcmzlıklarını tasfiye etmek bizim 
İpn bir vcuiledir de •.• Çünkü aramızda, kale çamlarına kunılmuı 

.alrncakta yavnılannı uyutan ne•ilden YGf•yanlar vardır. 

Dün .akakları dolduran kalabalık ara.ında en çok gençlere rast
lanıyordu. Bahar ki mevsimlerin en güzeli, en baıta sayılanı ve 
ftn çok arananıdır. Biraz ümid, biraz ıiir, biraz hayal olan bu mev· 
.imin genslik tarafından daha ıevkli bir karıılama görme.inden 

daha ta6ii ne vıu1 

ULUS 

Başbakanımız 
Atina yolunda 

(Başı 1. inci sayfada) j cek olduğu da teyid bile istemez. 
Balkanlarda yeni bir münase- Batbakanımıza ve arkadqlarma 

betler faslı açan birleımemiz, u- hayırlı yolculuklar "!e onla~n bu 
mumi tarihin acı ve karanlık bir gece vatanlarına gıreceklen utl 
fa.alını kapamıttır. Artık ne Bal- yunan milletine. de. huzur, kud· 

l b
. . ret ve saadet dılerız. 

kan ar ta ırı karıtıklık ve Uyuf- F R ATAY 
mazlık meselidir, ne de bir prk · • 
meselesi kalmıttır. D O z E L T M E 

Sayın Celal Bayar'ın ve Dıt B. Kemal Unal'ın dün bu ıiitwıda çıkan (23 

Baka A k' ·· k Nisan 1920) baıhkb yuııınm sütun so-
nımızın tatür ten ve tur: nundaki cümleleri ıöylece tashih olunur : 

milletinden götürdüğü selam ve ''Ankara M>kaklannda son &ünlerde sa-
. • k d k 7111 artan bir zümre vardı. Bunlum batla· 

ıevgmm ne a ar sıca ve S&• rında tepeıi deriden veya aırma sökükleri 
mimi olduğunu dostlanmız bilir. belli nefti çuhadan birer kalpak, ıırtlannda 
T.. k" d } • ·· "il • haki renkte birer caket, vardı. Kra

uı: ıye ev etı mumessı erıne vatı da kendi kumaıından koyu renkli ıöm-
Y unanistanda gösterilecek güzel lek ıiyiyorlardı. Külot pantolanlannm 
kabulün, civanmerd ve alicenab altında uzun bir çorap nadiren de çizme 

ıörilnüyordu. Hepsini de harb cephele-
elen milletinin gönlünden gele- rinden ıelmiı sayabilirdiniz.,, 

Başbakanımız 
Atinaya gidiyor 

(Başı 1. iİH:i sayfada) 
fe edilerek metni neşredilmiş olan ye
ni Tüııkiye - Yunanistan muahedesini 
katı olarak imza etmek üzere Hariciye 
Vekili arkadaşımla birlikte Atinaya 
hareket ediyoruz. 

Büyük Reisi Cumhurumuz Ata
türk'ün yunanlıların haşmetli hü
hükümdarına ve necip yunan milleti
ne selam ve muhabbetlerini götür
mekten ve Türkiyenin Yunanistana 
samimi rabıt~larını bizzat ifade fırsa
tını bulmaktan çok sevinç duymakta
ynn. 

Türkiye - Yunanistan ittifakı iki 
memleketin hislerine tamamile tekabül 
eden mesud bir vakıadır. Bunun ilk 
defa olarak tahakkuk sahasına intika
linde benim de bir hissem olduğunu 

hatırlamakla JU dakikada bir kat daha 
bahtiyarlık duyuyorum. 

Aıinayı ilk ziyaret 
lki memleket arasındaki ticaret 

münasebetlerini tanzim etmek için 
1932 senesi içinde iktısad vekili ola
rak Atinaya gitmiştim. Hükümet bu 
fırsattan istifade ederek beni daha o 
zaman yunan hilkümeti ricaliyle an
tant kordial muahedesi üzerinde tea
tii efklra memur etmiş ve ben de bu
nu memnuniyetle Uzerime almı,tım. 
Milfterek hududlarımızın garantisi 
tümulUnU yunan hükümetine Türki
ye hUkUmcti namına teklif edea ben 

olmuştum. 
O vakit komşumuz Bulgaristanm 

da ittirakiyle tahakkuk mevkiine kon
maaı Türkiye ve Yunanistan hilkil
metleri tarafından derpiş edilerek gö
riltülmilş olan bu muahede az zaman 
sonra Türkiye ve Yunanistan arasın
da aktedildi. 

Balkan antantının doğu§u 
Yugoslavya birliğini yapan timali 

Balkan müttefiklerimizin müteveffa 
kahraman kıralı Alelnandr, diğer bal
kan müttefikimiz Romanyanın ha§· 
metli kıralı ikinci Karol ile görü,tük
ten sonra lstanbulda Şefimiz Ata
türk'ü ziyareti neticesinde Balkan 
misakının doğması gibi bir tekamül 
bu ilk sulh anlaşmasını tetviç etmi•· 
tir. 

Bugün Türkiye ve Yunanistan ara
sında bir kat daha kuvvetli bir bağ 
teşkil edecek olan yeni muahedemiz 
Balkanlarda artık bütün dünya için 
görünür ve arzuya değer bir hakikat 
olan sıkı dostluğu ikmal etmekte ve 
sulıh politikamızın çok açık bir eseri 
olarak tebarüz etmektedir. 

Sarsılmaz bir dostluğun 
habercisi 

Bu ınauehede mevcud antant kordi
alin tatbiki tekillerini tasrih eden ye
ni ve kıymetli bir vesika olacaktır. 
Balkan müttefiklerimiz yeni türk -
yunan muahedesine ıttıla tı,asıl ederek 
onu tasvih ve takdir etmişlerdir. 

İşte biltün bu sebebler ile Atinayı 
ikinci defa olarak ziyarete giderken 
hep aynı siyasetin ifadesini görüyor, 
hep aynı sarsılmaz dostluğun haber· 
cisi olmak şeref ve saadetini duyuyo
rum.,, 
lııanbul gazetecilerinin ziyafeti 

lstanbul, 24 (Telefonla) - lstan • 
bul gazetecileri bugün Perapalas ote· 
tinde Başbakan B. Celal Bayar'la dış 
işler ve maliye bakanlarımız şerefine 
bir .ziyafet vermişlerdir. Ziyafette 
Başbakanın Anadolu ajansına verdiği 
beyanat okunmu' ve alkıtlanmıştır. 
Ziyafet çok ıamimi bir hava içinde 
geçmiJHr. 

B. Şükrü Kaya 
vekôlet edecek 

Başvekilimiz B. Celal Bayarın mem 
le1ı:et dışmda bulunduğu müddet için
de, kendisine Dahiliye Vekili ve par
ti genel sekreteri B. Şükrü Kaya ve
kalet edecektir. 

Ba,vekilimizin refakatinde bulu
nan Hariciye Vekilimiz Dr. Tevfik 
Rüştü Arasa da, Adliye Vekilimiz B. 
ŞtlkrU Saraçoğlu vekalet edecektir. 

Karşıhkh olarak 
Elcilikler belediye 

vergilerini vermiyecekler 
İç bakanlık belediye vergi ve resim

leri kanununa ek bir kanun projesi ha
zırlamıştır. Ba.kanltk projenin hazır· 
!anmasını mucib aebC'bler layihasında 
şöyle anlatmaktadır. 

"Ecnebi memleketlerde bulunan dip 
lomasi ve konsolosluk memurlarımız 

ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetine 
aid elçilik ve konsolosluk binalarının 
filen müstefit bulunduğu tekilif ve 
rusumdan bilmukabele memleketimiz
de bulunan bu kabil siyasi ve konao
losluk memurlariyle elçilik ve konso
losluk binalarının istifade ettirilmesi 
beynelmilel cari teamül iktizaaından 

bulunmaktadır. 

Belediye vergi ve resimleri kanu
nunda muharrer iatianat hükümler a
rasında bu cihet derpif edilmit bu yüz 
den bazı beled~yelerin mütekabiliyet 
esasından ayrılarak vergi ve resim te
hakku k ettirdikleri ve tahsil ve ciba
yetine teşebbüs eyledikleri görülmek
tedir. 

Hükümetimiz Ue ecnebi devletler a
rasında teati edilen itilafnamelerde 
tarafeyn diplomasi ve konaolosluk 
memurlariyle etçilik ve konaoloaluk 
binalarının her g{lna vergi ve resim
den mUteıkabilen istianaiyetlerinin 
muaarrah bulundutu hallerde ifbu iti· 
li.fname hükilmlerine &tire muamele 
ifası tablt bulunmakta b!e de mUnaldt 
bir muahede ile bu cihet derpiı edil • 
mediği takdir<R belediye verıi ve re.. 
simlui kanununun sakit bulunmMI 
yilzilnden belediyelerce yapılacak mu
ame lehakkında tereddild edilmekte
dir. 

Mütekabiliyet euaı dahilinde mua· 
fiyat ve istianaiyetten ahden olmayıp 
filen istifade edilen devletler ile ay· 
rı ayrı muahede akdine lüzum göste
rilmesi maksadiyle ifbu kanun layiha
sı kaleme alınmıştır.,, 

Projenin esaslarına göre : 
Türkiye cumhuriyeti hükilmeti nez

dinde bulunan ecnebi ıefir ve bunla
rın maiyetlerinde vazife &örmekte o
lan diplomasi ve koneoloouk memur· 
lariyle ecnebi devletlere aid sefaret ve 
konaolosllk binaları ve milftemilltı 

belediye vergi ve reıimlerinden müte· 
kabiliyet prtiyle iniana edilecektir. 

1 Küçük Dıs Haberler . 

X Londra - Bay Çemberlayn, pu
kalya tatillerini ıeçirmiı olduiu SUt
herlanddan Londraya dönmüt ve 'lioi· 
ruca bqvekllet dairesine gitmittir. 

X Roma - Zannedildiğine ıöre, Ut· 
vanya ile Letonya yakında italyan im • 
paratorluğunu taruyacaklardır. 

X Sen - Malo - Hava itleri nazırı 
Bay Gi La Şambr'm izdivaç merasimi 
gece yansı Sen - Servan kiliaesinde 
tesit edilmiıtir. 

X Berlin - Resmi gazetede intipr 
etmiş olan yeni bir kanun, paraya ve 
rayhşbanka müteallik olan alman ka • 
nunlan ahkimını Avusturya arazisine 
te2mil etmektedir. 

X Reval - Eski Cumhur reisi Paetı 
19 muhalife karıı 1ı9 1:eyle tekrar altı 
sene müddetle Estonya cumhur reisli • 
ğine intihab edilmiştir. 

X Belırad - Ortodokalann paskal
ya yortusu münasebetile gazeteler 25 
ve 26 nisanda intiıar etmiyecektir. 

X Roma - Popolo di Roma gazete
sinin pazar günkü nüshalan milsadere 
edilmiştir. 

X Pariı - Polis, birkaç haftadanbe
ri grevciler tarafından işgal edilmiş o
lan bazı fabrikaları boplttırmııtır. Hiç 
bir hadise vuku bulmamıştır. 

X Berlin - Yugo•lavya ziraat nazı
n Stankiviç Berlin'e gelmittir. Burada 
sekiz gün kalacak ve muhtelif müesse
seleri ziyaret edecektir. 

X Varıova - Orduda feaadcı hare
ketlerde bulunmak suçundan 33 yahu· 
di komünist muhtelif hapia ceulanna 
mahkfun edilmittir. 

25-4-1988 -

Giireı milli elripimiz Balkan P,., miisabakalanndaki /eadrtMiyN 
( .afJan iiçiinc:ii, Saim Ankan' dır) 

Revalde Saimin zaferi 
Güreşçimiz 72 kiloda Polonyah 

mağlub etti rakibini tuşla 
Reval, 24 (A.A.) - 13 millete men. ı 

sub 62 güreşçinin iştirakile bugün Av
rupa greko romen güreş şampiyonası ı 
müsabakalarına batlandı. 

Bugün yapılan karşılaşma.larm ne
tice !eri tunlardır: 

56 kiloda: Çekoslovak Niç, dani
markalı Yuhanaen'e sayı hesabile ga.. 
lib, 

İsveçli Petersen, türk küçük Hfuse· 
yin Erkmen'e, finlandiyalı Pertunen 
norve~li Stoke'ye sayı hesabile. 

61 kiloda: Alman Sperling, isviçre.
li Peret'e sayı hesabile . 

Litvanyalı Kundsinsh, Erkanı tuı • 
la. 

Finlandiyali Pihla Jamakay, nor. 
veçli Selsvik'i sayı hcsabile. 

İsveçli Svenaon, polonyalı Slavaki' 
yi tuşla. 

66 kiloda: Alman Neteshaym, nor
veçli Eriksen'i tutla. 

Finlandiyalı Kolaka, letonyalı Kal
nishiyi sayı hesabile, 

!aveçli Andcrson danimarkalı Hul
landı aayı hesabiyle. 

FAtonyalı Veli, tUrk Yusuf Arclan 
Yener'i tutlı. 

72 kiloda: Alman Şef er İsveçli Se • 
vedbergi aayı heaabile. 

Norveçli Larsen, letonyalı Jers. 
pars'ı tuıla, 

Türk Saim Arıkan, polonyalı Sa· 
Jevald'yl tufla. 

Estonyalr Puıcb, Çckoalovakyalı 
Herda'yı aayı heubile, 

Finlandiyalı Maek, danimarkalı 
Kriatfflen'i aayı heubile yenmittir. 

79 kiloı Alman Şivaykert, finlandi
yalı Pikkusa.ri'yl aayı heaabile, 

laveçli Yohamon, italyan ıalecati' 
yi 20 inci daki.kada tufla, 

:E.tonyalı Froman, danlmarkalı 
Bayrenı'i bet dakika 33 aaniyede ıu, · 
la, 

Fransız Buzzat, polonyalı Bayorek'i 
aayı heaabile, 

Letonyalı Ozolinı, tilrk meninliyi 
aayı hesabile, 

87 kilo: İsveçli Kadye, polon yalı 
Givola'u tuıla, 

Finlandiyalı Hermae, letonyalı Kal. 
nins'i sayı h~abile, 

İtalyan Silvestri, alman Şelenbin -
der'i sayı hesabile yenmitlerdir. 

Almanlar Portekizle 
berabere kaldı 

Frankfurt, 24 (A.A.) - BUyUk bir 
al&ka ile beklenen Portekiz - Almanya 
futbol milli takımları maçı 1 - 1 bera
berlikle neticelenmiştir. 

Küçük bir define! 

Etek semerinden 
çıkan 600 lira ! 

İzmir, (Hususi) - Kemalpap kaza· 
sının Ören köyünde garip bir hldise 
olmuf, bir eıeğin semerinin içinden 
600 lira çıkmıttır. Hidi.ee töyle olmUJ
tur: 

Etek vaktile Ören köyünde ihtiyar 
bir kadına aidmif. Kadının parayı ih-
tiyacı olmuf ve eıeği Yumuk Oemana 
aatmıttır. ()aman da bir tenekeciye, o 
da Mehmed Ali isminde birisine aat· 
mııtır. Fakat etek Mehmed Alinin e· 
!ine geçtikten bir müddet sonra öl· 
müttür. Mehmed Ali bqka bir e~k 
almak üzere eski semeri tamire ver
m~ .. Semerci, tamir esnasında semerin 
içinde bir paçavra görmüf, bunu ala
rak dlikkJ.nın bir kC>fesine atmı,tır. 
Meıhmed AH, semerciye gitmit tamir 
edilmi' eemerle birliıkte artan kırpın
tıları da yanına almıftır. Bu kırpıntı
lar arasındaki paçavrayı açınca için
den 600 lira çıkmrftır. Bütün köy 'im
di bu küçük definenin dedi lDoduau ile 
çalkanmütadu. 

Boksör Mehmed Sürenlcölı 

Boksör Ahdinin 
defisine cevab 

22 nisan tarihli sayımızda boks& 
Abdinin bütün Ankara boksörlerini 
deliye ettiğini haber vermi~tilc. GD -
neı kulübil boksörlerinden Mehm«l 
Silrenlr6k, Abdi il• maç yapmak iste. 
dilini blse blldirerelc, m8-bah ..o;.--"~·......_..._. 

/arını Jcarar1a§tırmak üzere Günei ku· 
lübüne müracaat etmesini bildir mele -

tedir. 

latanbuldaki maçlar 

Altdar muhteliti 

Galatasarayla 2-2 

berabere kaldı 
İstanbul, 24 (A.A.) - Bugün sabah

tan itibaren Şeref &tadında muhtelif 
maçlar yapılmı~tır. İlk maç Haydar.pa
ta spor ve Davutpaşa B takımları ar~ 
sında yapılmıt ve S-0 Haydarpafa spo
run galibiyetiyle neticelenmi§tir. Ay
nı kulüblerin Ata.kımlan maçı da yine 
3-1 Haydarpaşa lehine neticelenmit
tir. 

Bundan sonra Beşiktaş birinci takı· 
mı ile altılar B. Muhteliti kal"§ılap
caktı. Fakat Be,ikta, birinci takı
mının yerine bu maçı oynıyan Betik· 
t&.f genç takımı güzel bir oyunla al· 
tılar B. Muhtelitini 3 • 1 mıağlub et
mi,ıir. 

Son maçı Galataaaray • Altılar A 
muhteliti yapclıftır. Takımlar sahaya 
'u kadrolarla çıktılar : 

Galataaaray: Sacid • Retad, Salim • 
Halil, Muıtafa, Mu1a • Necdet, Meh-
met, Bülend, Hatim, Nuri. 

Alhlar A muhteliti: Safa. Ruhi, Ba· 
hadır • Mehmed, Kemal, Saadettin • 
Turhan, Hüseyin, Şahap, Haydar, O.. 
niı. 

Hakem Mehmet Adem. 
llk devre mütevazin bir cereyan ta· 

ki.b etmesine rağmen altılar muhteliti 
25 inci dakikada Şaıhabm ayağiyle ka· 
zandığı bir golle devreyi 1 - O galib bi· 
tirmiştir. 

İkinci devrede oyun gene müteva
zin devam etmi,ıir. 10 cu dakikada Ga· 
latasaray Mehmedin yaptığı bir golle 
beraberlili temin etmit fakat yirmin
ci dakikada Topkapılı Haydar muhte· 
litin ikinci golünü yaparak takımını 2 
• 1 vaziyete gC'Çirmiftir. 

Oyun bundan eoma mahsus bir ıarı 
• kınnızı hakimiyeti altında cereyd 
etmit fakat galataearaylılar ancak d~ 
renin bit:meeine dört dakika kala H ... 
!imin bir vole tütll ile beraberliği te
min edebilmi,lerdir. 

Oyun bu suretle 2 • 2 berebcdikl• 
neticelenmiftir. 
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Ki adla el 'lıaııeye komm..... linl 75 ku~r. 

RESMİ İLANLAR 
Dahiliye bakanlığı 

Horita yaphnlacok 

~ "Nımin edilen bede9 6600 Jka ~ 5 - Bbi4tmeye giccceklerin 2490 
1up ilk ten"Wıat pll'W 487 Jıilıa '° ku· )"fk kanunun ikinci ?C üçüncü mad~ 

1·lecindc g&tıerilen veeanle teminat 
~4..1 · 2 -... • .. tek};.{ mektuplarryle birlikte ihale s 

3, .-.eaı .~-~ P• 1 tc• ,,.. 1Minden en ae bir saat e.el lwmisyo 
.. 

· Demiryolları . 
Çam kereste ahnacak 

D. D. Yolları Satın Alma Koınis-
yonundan: • 

Muhammen bedeli 128.5SS,23 lira 
olan takriben 2912,139 metre mikabı 

muhtelif çam kereste 3.5-1938 salı 
günü saat lS,30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankarada idare binasında satın a· 
lınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 7.677,7fı 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte· 
ahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat ı4,30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (643) kuruşa Ankara, 
Haydarpaşa, Eskişehir ve İzmir vez
nelerinde satılmaktadır. (1108) 2254 

Tahmil ve tahliye münakasası 
• Devlet Demiryolları Umumi lda· 
resinden : 

Filyos deposunda (31-5-1939) so -
nuna kadar gelecek takriben ( 10.000) 
ton maden kömürünün boşaltılması ve 
makinelere yükletilmesi işi 9.S-1938 
pazartesi günü saat ıs te ihalesi ya· 
pılmak üzere kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 1900 liradır. Bu işe girmek is· 
teyenlerin 143 liralık muval.kat temi
nat yatırarak kanunun tayin ettiği 
vesika ve beyannameleriyle birlikte 
aynı gün saat (14) kadar 2 No. lu ko. 
misyona müracaatları 15.zımdır. Şart
name ve mukavele projeleri komis -
yonca parasız olarak gösterilmekte-
di~ (llı6) 225S 

Elektrik tesisatı 
Devlet Demiryolları Umumi lda. 

reainden : 
Muhammen bedeli 4906 lira olan An

kara gar •ya_nındaki gazino bahçesiyle 
meydanın elektrikle tenvirine aid tesi
satın yapılması 3.5.38 salı günü saat 15 
de "ikinci işletme binası içindeki ko· 
misyon tarafından açık eksiltme usulü 
ile ihale yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin 368 lira
lık muvakkat teminat vermeleri ve ka
nunun tayin ettiği vesaikle rCllll'lt gaze· 
tenin 1.7.937 g. ve 3645 No. lu sayısında 
neşredilen müteahhitlik ve9ikasiyle 

birlikte eksiltme günU saatine kadar 
komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartname, plan ve fenni 
prtnamcsi 2. inci işletme kaleminde 
gösterilmektedir. (1133) 2247 

Demir köprü yaphrllacak 
D. D. Yolları Satm Alma Komis-

yonundan: • 
Muhammen bedeli 26000 lira olan 

Kayseri - Sıvas hattı üzerinde km. S81 
de yapılacak demir köprü 2-6-1938 
perşembe günü saat ıs de kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında 

ahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat ı4 de kadar komisyon reis. 
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (130) kur• Ankatt> 
ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak-
tadır. (1092) 2252 

A Levazım Amirliği 

Pirinç ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri için 70.000 kilo pirincin ka
palı zarfla eksiltmesine istekli çık
madığından 28 nisan 938 saat ıs de 
Ankara Lv. amirliği satın alma ko
misyonunda pazarlıkla eksiltmesi ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 14000 lira 
ilk teminatı 1050 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülür. Kanuni vesika 
ve teminatla belli saatte komisyonda 
bulunulması. (1166) 2398 

Çama:1r makinesi 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Piyade atış okulu ve Mcltepe. 

Bursa askeri liseleri için alınacak ve 
beheri üç parcsadan ibaret yıkama ve 
sıkma ve ütü makineleri olmak üzere 
üç adet çamaşır yıkama makinesi mü
teahhit nam ve hesabına 27 mayıs 938 
saat 15.30 da Tophane İstanbul leva
zım amirliği satın alma komisyonun· 
da açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedel ts~arıbul için 
4300 Bursa için 4700 liradır. İlk temi
nat 997 liradır. Şartname ve kataloğu 
komisyonda görülür. İstekiilerin ka· 
nuni vesikaları ile beraber belli saatte 
ko"ıisyona gelmeleri .(1016) 2066 

20.000 kilo koyun eli almacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın AJ. 

ma Komisyonundan : 
Kırklareli tümen birliklerinin 938 

mali yılı ihtiyacı için 20.000 kilo ko· 
yun eti kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuıtur. Beher kilosunun mu
hammen fiati 45 kurul olup tutarı 
9000 lira ilk teminatı 675 liradır. İhale 
si 4 mayıs 938 saat 16 dadır. İsteklile
rin §artnamesini her gün komisyonda 
görebilirler. Taliblerin kanunun 2: 3 
üncü maddelerindeki vesaik ile temi· 
nat mektublarını havi zarflarını belli 
gün ve saatten en az bir saat evetine 
kadar tümen satın alma komisyonuna 
vermeleri. (1113). 2218 

125 fon yulaf ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Hub okulu topçu hayvanatı i-

ihale edilecektir. çin 125 ton yulafın kapalı zarfla ek· 
Bu işe girmek istiyenlerin 1950 li- siltmesi 2. mayıs 9j8 saat 15 de Anka

ralık muvakkat teminat ile kanunun 1 ra Lv. ~mirlıği satın alma komisyo
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte· L_ 

3 kılem kereste ıhnacık 
D. D. Yolları Satın Alma Komiay onundan : 

Muhammen bedelleriyle muvakkat teminat, cins, mikdar ve eb'adı aşa. 
ğıda yazılı üç liste muhteviyatı çam kereste 3-S-1938 salı günü saat 15.45 
den itibaren liste sırasiylc ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere kapalı zarf u· 
suliyle Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her listeye aid muvakkat teminat ile kanu. 
nun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini 
aynı gün saat ı4.4S e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpa· 
ıada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, Eskişehir ve lzmirde İdare mağazala· 
rından dağıtılmaktadır. 

Liste 
No. 

1 

2 
3 

Cinsi 

İşlenmemiş vagon tahtası ve 
inşaat tahtası (çam) 
Çam kalas 
Çam dilme 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 

Takribi M 3 Lira Lira 

1425 • 107 6418S.17 

926 • 392 41687.64 
560 • 640 24107.S2 

(1107) 

4459.26 

3126.57 
1808.06 

22S3 

4 grup tezgah ah nacak 
D. Demir Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

Aş.ağıda muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı muhte
lif 4 grup tezgahlar ayrı ayrı ihale edilmek şartiyle 9.6.938 perşembe günü 
saat 15 den itibaren sıra ile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenler aşağıda gösterilen mikdarda muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhidlik vesikalarını ve 
tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazım
dır. 

Şartnameler ı5o kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
3ır. ( 1165) 2397 
Sıra Tezgahın cinsi Mikdar muhammen muvakkat 
No. adet bedel lira teminat lira 

1 Muhtelif frezeler 9 55.000 4.000 
2 
3 
4 

Freze tezgahı 
Demirhane tezgahı 
Revelver tornalar 

2 
8 
8 

30.000 
125.000 
65.000 

2.250 
7.500 
4.500 

yonunda yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 7125 lira ilk 

teminatı S34 lira 37 kuruştur. Şartna
me ve nümunesi komi6yonda görülür. 
Kanuni vesikalarda bulunan teklif 
mektublarınm saat 14 de kadar komis-
yona verilmesi. (1087) 2182 

300.000 kilo sığır 
eti alınacak 

Ankara Leazıın A- · :rliği Satm 
Alma Komisonundan : 

1 - Kırklareli tümen birliklerinin 
938 mali yılı ihtiyacı için 300.000 kilo 
sığır etinin kapalı zarfla eksiltmesi 3 
mayıs 938 saat 16 da Kırklareli tümen 
,.atıP. alma komisyonunda yapılacaktır 

2 - Kilosunun muhammen fiatı 32 
kuruş 50 santim olup ilk teminatı 6125 
liradır. Şartnamesi 500 kuruş mukabi· 
:inde komisyondan alınabilir. Taliple· 
rin kanunun 2. 3 üncü maddelerinde 
vesaik ile teminat mektuplarını havi 
zarflarını belli giin ve saatten en az 
biı saat evetine kadar komisyona ver· 
mcleri. (1111) 2216 

9 kalem eşya 
ah nacak 

Ankara Levazım Amirlici Satın 
Alma Komisyonı.:mdan : 

ı - 1938 yılında Harp okulundan 
yarsubay çıkacak okurlar için aşağıda 
cinsleri ve mikdarları yazılı eşyaların 
hizalarında gösterilen günlerde eksilt· 
meleri Ankarada Harp okulunda müte· 
şekkil komisyonda yapılacaktır. 

2 - İstekliler hergün saat ''9" dan 
itibaren komisyona müracaatla, nü· 
munelcrini görüp şartnamelerini de 
parasız alabilirler. 

3 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
muayyen gün ve sa<ıtinden asgari bir 
saat evel teklif ve teminat makbuzla· 
riyle mektuplarını ve vesikalarını ko· 
misyona vermiş olacaklardır. (1110) 

Eşya 

cinsi 
Elbi5e 
Kaput 
Çizme 
Manevra 

Eksiltme 
tarihi Saati 

25.Nisan.938 9 
25.Nisan.938 14 
26.Nisan.938 9 

İlk Mik
teminnt tarı 
Lira Kr. adet 
2757 1050 
2757 
1103 " 

Dehifi,ıe Vekiıktiodea ı 

Konya viti.yetine bağlı Eretfi Jıııasa
basınm hali hazır bartalannrn tanzi
mi işi kapah zarf usuliyle eniltmeye 
çıkarıknlflrr. Maktu kepi bedeli 3000 
liradır. 

Eksiltme 30. Nisan. 1938 cumartesi 
günü öğleden cvel saat 11 de Dahiliye 
vekilcti binasında belediyeler imar he
yetinde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 225.- liradır. 
Şartnameler bilabcdel belediyeler i

mar heyeti fen şefliğinden alınabilir. 
(991) 2064 

Bayınduhk Bokonhoı 

Yapı işleri ilanı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - İstekli çıkmamış olan Anka
rada Devlet mahallesinde yapılacak 

gümrük ve inhasrlar vekaleti binası 
ikinci kısım inşaatı yalnız mali sene 
sonuna çok az bir zaman kalması ha
sebiyle 1937 senesinde verilmesi meş
rut olan 83.000 lira 1938 mali yılında 
ödenecek paraya ilave edilerek diğer 
hükümler aynen baki kalmak şartiyle 
tekrar eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 683.000 liradır. 
2 - Eksiltme 11.5.938 çarşamba gü· 

nü saat 15 de nafıa vekaleti yapı iş

leri eksiltme komisyonu odasında ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 31070 liralık muvakkat te
minat vermeleri ve nafıa vekaletin
den alınmış ve yaptığı en büyük bir 
binanın bedeli 2SO.OOO liradan aşağı 
olmadığını bildiren yapı müteahhidli
ği vesikası göstermesi ve bizzat yük· 
sek mühendis veya mimar olması ve
ya bunlardan biri ile müştereken tek· 
lif yapıp mukaveleyi birlikte imza et 
mesi lazımdır. 

4 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak 34 lira ıs kuruş be
del mukabilinde yapı işleri umum 
müdürlüğünden alınabilir. 

İsteklilerin teklif mektublarını 2 
inci madede yazılı saatten bir saat e
veline kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri lazım-

ı.rtii ... ııt dedir. .etmeloeııi. (978) 2062 
4) Ebiltmeye g·irceelde~in 2490 sa- , , , 

yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde MuhlelH IRJRI ve tesısal 
iatcnilen belgeluiyle birlikte ihale M. M. yek.aleti S.hn Alma 
giinoüde en geç bir eaat evetine kadar mieyonWlıdan : 
teminat ft teklif mektublarını M. M. ı - GeneHcurmay pa"f'Y<>n. ahu • 
V. satın aima komisyonuna vennelcl'i. garajları su tesisatı pazarlıkla eksi 

(1090) 2181 meye konulmuştur. 
2 - Bu tesisatın k~ bcddi. 3! 

lira 27 kuruJtur. 
3 - Pazarlığı 6 Mayıs 938 eun 

M. M. Vek&leti Sabn alma Ko.dan : günü saat 11 de M.M.V. sat1ı11 

iş e lbisesi alınacak 

1) 2s00 adet iş elbisesi kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 10.000 lira 
olup ilk teminat parası 750 liradır. 

3) İhalesi 2 mayıs 938 pazartesi gü
nü saat 15 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa· 
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgeleriyle, ter :nat ve teklif 
mektublarmı ihale gününde en geç bir 
saat evetine kajar M. W ••. sa~ın alma 
komisyonuna vermeleri. (1089) 2184 

M. M. Vekaleti Satın A lma Ko
misyonundan : 

1 - Her bir metresine tahmin edilen 
fiatı (275) il:i yüz yetmiş beş. kuruş o
lan (100.000) yüz bin metre kışlık el
biselik kum<:ş kapalı zarf usuliylc mü· 
nakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 29.4.1938 cuma günü saat 
15 dedir. 

3 - İlk teminatı (147SO) on dört bin 
yedi yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (13) on üç 

Ko. da yapılacaktır. 
4 - İlk teminat 191 lira 73 kuru 

tur .. Keşif ve şartname lS kuruşa v 
kalet inşaat şubesinden alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler k.aın 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 1 
3 cü maddelerinde yazılı belgeler 
birlikte pazarlık gün ve saatında 
M. V. satın alma komisyonunda 1: 
lunmalarr. (1150) 231S 

10!~~-~~~~e~in!!!'m'~:!ı:~ 
yonundan : 

1 - Hepsihe tahmin edilen fiyı 
7SO lira olan nümunesi gibi 10.000 mı 
re anten teli pazarlıkla satın almaca 
tır. 

2 - Pazarlığı S mayis 1938 perşetı 
be günü saat 11 de M. M. V. Sllt 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İlk teminat S6 lira 25 kuruşt~ 
Şartname ve nümunc M. M. V. satı 

alma Ko. da görülür. 
4 - Pazarlığa girecek kanuni tc 

nat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üı 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bi 
liktc pazarlık ıgün ve saatinde M. J 
V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(727) 1Sl2 

Sahhk yedi kalem eşya 
M. M. Vekaleti Satm ~ima Komisyonundan : 

Mamalcta Gazdan korunma evinde mcvcud aşağıda cins ve mikdarla 
ile tahmin fiyatları yazılı yedi kalem eşya acsık artırma suretiyle ve 9 m 
yıs 1938 pazartesi günü saat 10 da M. M. V. Satın alma komisyonunda saı 

lacaktır. Artırmaya girecekler muayyen gün ve saatta M. M. V. binasındı 
ki satın alma Ko. da bulunmaları eşyayı görmek için Mamakta gazdan kı 
runma evine müracaat edilmC6i. 
:rahmin Fiyatı 
Lira K. Mikdarı Cinsi 

kemeri 
Sırma ke· 
mer alıç 

Matra 
Battaniye 
Sandık 
Portatif 
karyola 

.. 11 

.• " " 14 
27.Nisan.938 9 

197 

1200 
197 

1103 
552 

dır. 
:...,._, 1~oatada olacak gecikmeler kabul e- ,_ 

199 19 
94 35 
62 70 

47 50 
S9 80 
26 98 
ıo 20 

497 .800 kilo 
471.750 .. 
313.500 " 

950 ,, 
l.'196 n 

269.800 .. 
170 adet 

Aktif kömürü 
Diatemit Ştolt zcnberg 
Diateml't 

,._.....,,.,__..,,~~-~~-~ 

Tozlu Granül Sibegerman " dilmez. (1185) 2400 

" " ,, 14 
28.Nisan.938 9 

.. " .. 14 630 
2215 

.. 
" 

.. 

90 ton şeker a lınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alm a Komisyonundan : 
ı - İdareleri lstanbul levazım amir· 

liğinc bağlı müessesat için 90 ton şeke
rin kapalı zarfla eksiltmesi 28 nisan 
938 saat ıs de Tophanede htanbul b
vazım amirliği Sı. Al. Ko. dn yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 2407S lira ilk 
teminatı 1805 lira 63 kuruştur . Şartna· 
me ve nümunesi komisyonda görülür. 
İsteklilerin kanuni vesikalariylc bera· 
bcr teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evci komisyona vermeleri. 

(1017) -067 

50.000 kilo sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Kırklareli tümen birliklerinin 
938 mali yılı ihtiyacı içın S0.000 kilo 
sade yağının kapalı zarfla ekııiltmesi 
6 mayıs 938 saat 16 da Kırklareli tÜ· 
men satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

2 - Kilosunun muhanunen fiatı 115 
kuruş olup ilk teminatı 4125 li::adır. 
Şartnamesi 300 kuruş mukabilinde ko· 
misyondan alınabilir. Talihlerin ka
nunun 2 : 3 üncü maddelerindeki ya
zılı vesaik ile teminat mektublarmı ha· 
vi zarfların belli gün ve saatten en az 
bir saat evveline kadar komisyona ver-
meleri. (1112) 2217 

Jandarma 
Eğer takı mı a l ınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı Anka· 

ra Satın Alma Komiıyomından : 
1 - Bir takımına altmış üç lira fi. 

yat tahmin edilen örnek ve vasıfları
na uygun komple dört yüz eğer takı· 
mı kapalı zarf usuliyle 2. 5. 938 pazar
tesi günü saat onda satın alınacaktır. 

2 - Sari mukavele ile satın alına· 
cak bu eğer takımları şartnamesi yüz 
yirmi altı kuruş karşılığında komis
yonumuzdan alınabilir. 

3 - Eksiltmesine girmek isteyen· 
lerin (1890) liralık teminat makbuz 
veya banka mektubunu muhtevi tek
lif mektubunu belli gün saat dokuza 
kadar komisyonumuza vermiş olmala-
rL (1044) 2171 

, M. M. bakanlığı 

Bir ~ift Hangar yapllnlacak 
M. M. V ekaleti Sat m Alma K~ 

misyonundan : 

1 - Eskişehir hava okulunda yap
tırılacak bir çift birinci sınıf hangar 
inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (165.593,42) yüz 
altmış beş bin beş yüz doksan üç lira 
kırk iki kuruştur. 

3 - İlk teminat 9S29 lira 68 kuruş· 
tur. 

4 - Eksiltme 3 mayıs 938 salı günü 
saat 15 de M. M. V. satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

S - Keşif, proje ve şartnamelerle 
sair evrak 828 kuruşa M. M. V . satın 
alma komisyonundan alınır. 

6 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü tnaddelerinde yazılı belgelerle 
idari şartnamenin 4 üncü maddesinin 
(F) fıkrasında yazılı belgelerle bir
likte teklif mektublarını ihale saatm· 
dan behemehal bir saat evvel M. M 
V. satın alma komisyonuna vcrmele· 
ri. {1064) 2173 

KapuHuk kumıı ıhnıcak 
M. M. Vekaleti Satın A lma K~ 

m isyonundan : 

1 - Her bir metre11ine tahmin edilen 
fiatı (315) üç yüz on beş kuruş ola:ı 
(70000) yetmiş bin metre kaputluk ku· 
maş kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 28.4.938 perşembe günü 
saat 15 dedir. 

3 - İlk teminatı (12275) on iki bi11 
iki yüz yetmiş beş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (11) on bir 
lira 4 kuruş mukabilinde M.M.V. satın 
alma Ko. nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
dclerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplariyle birlikte ihale 
saatinden en az bir saat evci komisyo· 
na vermeleri. (979) 2063 

Dikilmiş 
. 

çamaşır 

ah nacak 
M. M. V ekileti Satın alma Ko.dan : 

1) 5000 adet dikilmit Çamatır kapa· 

Granül Sibegerman 
Granül Anor 
Pcrna teli (1149) 

Malatya Bez ve iplik Fabrikası 
T. A. Sirketinden: 

Şirketimiz Adana Fabrikası Mamulatı: 
Kaput Bezi Fiatları; 

Tip 

2 
14 
14 

Geni,lik 

75 
8S 
90 

Top metre 

36 
36 
36 

Fiatı 

72S,-
751,-
784,-

Ayrıca elbiselik grizet ve dikişsiz Torba siparişleri kabul edilir. 

İplik Fiatları: 

Vatcr Numarası 

" " .. .. .. .. .. .. 

4 
6 
8 

10 
12 

Fiatlar fabrika teslimidir. 

Paketi 

29S,-
315,-
33S,-
335,-
39S,-

Siparişler doğrudan doğruya Adana fabrikamız müdürlüğüne 
veya Ankarada Yenişchirdc Atatürk alanında Şirket İdarei mcrkc
ziycıine yapılabilir. 

Siparişler Banka garantisi mukabilinde 91 gün vade verilebilir. 

8S6 

Ambar binası yapbnlacak 
Sümer Bank Umum Müdürlüğüıı den: 

1.) Gemlikte Sungipek Fabrikası sahaeında yaptırılacak mu
hammen ke,if bedeli 23752,3ı lira olan iptidai maddeler ambarı in
şaatı vahidi fiat esasiyle ve kapalı zarf uauliylc eksiltmeye konul
muştur. 

2.) Eksiltme evrakı S lira mukabilinck Sümer Bank inşaat şube
sinden alınabilir. 

3.) Eksiltme 9 mayıs 1938 pazartesi günü saat 16,30 da Ankara
da Sümer Bank Umum Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4.) Muvakkat teminat miktarı 1782 liradır. 
5.) İstekliler ihale gününden en az üç gün evvel Sümer Bank 

inşaat şu·besine gelerek bu kabil in§aatı yapabilecek fenni ehliyet· 
terini isbat için Nafıa Vekaletince verilmiş en az 20000 liralık mü· 
teahhitlik vesikasiyle icabeden diğer vesikaları ibraz ederek eksilt
meye girebilmek üzere birer vesika almaları lazımdır. 

6.) Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü 
saat 15,30 a kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank U· 
mumi Muhaberat Şubesi Müdürlüğüne teslim edilmiş olacaktır. 

7.) Banka bu i~atı, dilediği müteahhide vermek hakkını mu· 
hafaza eder. (ll 7S) 23S5 
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Bina ve arazi vergileri 

Ankara Valiliğinden : 
1938 mali yılı bina vergisi taksid 

tnüddetlerinin temmuz, cyh11 938 ve 
kanunusani 939 ayları olmak üzere üç 
taksitte ve arazi vergisinin cylfıl 938 
ve kanunusani 939 ayları olarak iki 
taksitte tahsili kabul ve tesbit edil
tniş olduğu alakadarların mah1mu ol
ınak üzere ilan olunur. (918) 1977 

Bilet bastınlacak 

hk kıtaları ihtiyacı için (3200) adet 
elmıek torbası açtk eksiltme ile ihalesi 
2 mayıs 938 pazartesi günü saat 11 de 
Ankarada Yenişchirde komutanlık bi
nasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (4480) lira 
muvakkat teminatı (336) liradır. 

3 - Şartnamesi hcrgün parasız ola
rak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde ya
zılı vesikalarla beraber teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evetine 
kadar komisyona vermeleri ilan olu-
nur. (ı070) 2150 

Ankara Valiliğinden : sf L k 1 fi k be 
1938 yıh içinde yapılacak at 1co- Yalak n ya ıa ı ı ı z 

§Ularmda kullanılacak asgari 15000 alınacaL 
azami 30000 cilt beheri 100 yapraklı il 
rnü,terek bahis bileti kapalı zarf mu- Orman Koruma Genel Komutanbk 
liyle münakasaya konulmuştur. Sabn Alma Komisyonundan : 

1 - M uhamınen bedeli 8700 lira- 1 - Orman koruma Genel komutan-
dan ibarettir. 

hk kıtaları ihtiyacı için (8000) metre 
2 - İhale 5 mayıs 1938 perşembe 

yatak ve yastık kılıflık bez açık eksilt-
günü saat ıs de vilayet daimi encüme- me ile ihalesi 2 mayıs 938 pazartesi gü-
ninde yapılacaktır. 1 d A nü saat O a nkarada Yenişehirde 

3 - Taliplerin 652 lira 50 kuruşluk komutanlık binasındaki satın alma ko-
tnuvakkat teminat mektub veya mak- . 

mısyonunda yapılacaktır. 
buzlariyle teklif mektuplarını 2490 2 - Muhammen bedeli 3040 lira 
ıayılı artırma, eksiltme ihale kanu- muvakkat teminatı 228 lira kuruştur. 
nu hükümleri dairesinde ihale günü 

~~:] 
Talebe ah nacak 
Harb Okulu Komutanhğmdan : 
Bu yılda hariçten aşağıda yazılı 

şartları taşıyan okurlar; okulumuza 
alınacaklardır. 

1 - Kayıd ve kabul muamelesi için 
Ankarada bulunanlar; doğrudan doğ
ruya harb okuluna, Ankara haricinde 
bulunanlar da bulundukları yerlerin 
askerlik şubelerine müracaat edecek
lerdir. 

2 - Kayıd ve kabul muamelesi an
cak 1 temmuz 938 gününe kadar de
vam edecektir. 

Şartlar: . 
A) Sivil lise mazunu bulunmak ve 

olgunluk imtihanını vermiş olmak. 
B) Tam tetcklcüllü askeri sıhhi he

yetlerden (Harb okuluna girer) ka
rarlı sıhat raporu almak. 

C) Diğer tartlar askerlik şubele
rinden ve yahud harb okulundan öğ-
renilebilir. (938) 1899 

-- Vilôyetler .. 
3 - Şartnamesi hergün parasız ola-

ıaat ı4 de kadar vilayet daimi encü- H · h b. as 
rak komisyonda görülebilir. apıs ane ın 1 !nen ri'-·asetinc tevdi etmeleri lazım-

J 4 - İsteklilerin muvakkat teminat 
dır. makbuzu ve şartnamesindeki vesika - yıktırılacak 4 - Teklif mektuplarını posta ile 

larla ihale gün ve saatinde komisyo -
göndermek isteyenler teklif mektup- na müracaatları ilan olunur. 215ı . latanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
larmı iadeli taahhütlü olarak gönder-

2. 5. 938 pazartesi günU saat 15 de 
rnclcri prttır. Bu suretle postaya ve- Sarı sabunlu kösele alınacak İstanbulda Nafıa müdürlüğünde 
tilecck teklif mektuplarının ihale gü. (22959,35) lira keşif bedelli İstanbul 
nü saat 14 c kadar vilayet daimi en- k l 

Onnan Konuna Genel Komutan- umumi hapishane binasının yı ı ması 
cUmcn riyasetine gelmiş olması la- kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko-
zımdır. lık Satm Alma Komiayonundan: 

muştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Eksiltme ,artnamcsi 
B - Mukavele projesi 
C - Hususi, bayındırlık .-e ıyapı it

leri genel ve fenni şartnamesi, 
D - Bu evrak nafıa dairesinde gö

rülebilir ve istenebilir. 
3 - Bu işin ihalesi 9 mayıs 1938 

pazartesi günü saat 11 re kadar pazar
lıkla nafıa müdürlüğü dairesinde ya
pılacaktır. 

4 - Ebiltmcye girebilmek için 
(2415) liralık muvakkat teminat, cari 
sene, ticaret odası vesikası, nafıa ve
kaletinden ahnmif (10,000) liralıktan 
yukarı ehliyet vesikası. 

5 - Taliplerin 9 mayıs 1938 pazar
tesi günU saat 11 re kadar müracaat. 
ları ilin olunur. (2065-1119) 2256 

Kirahk dalyan ve voli mahalli 
lzmir Defterdarbjmdan : 
İzmir körfezi dahilinde kain 900 

lira bedeli muhammcnli eski Gediz 
da1yanma ve 1000 lira bedeli muham-

131 Gf!1 :lm .. ~ .. 1-~ ... ·-.. ~-~!!!!!!!!!=!!~.~ .. ! .. ~ .. ! .. ~ .. ~ .. ~.! .. ! .. !... nist ve konpozitörü piyano dersi veri-

Küçük ilôn şartlar. 
ı Dört satırlık küçük ilinlardan : 

1 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 
Dort defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilanların her defası ic;in 
10 kuruş alınır. Meseli 10 defa neşredi
lecek bir ilin için 140 kuruş alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her ı;atır, ke
lime aralarındaki boşluklar müstesna 
30 harf itibar edilmiştir. Bir küsük ilan 
120 harften ibaret olmalıdır .. 
Dört aatırdan fazla her satır için aynca 
10 kuruı alınır. 

ıuunuı1111111111111111111111 

Satılık : 

yor. Ulus'da (B.F.) Rumuzuna mek
tubla müracaat. 2ı93 

Arar lisan okulu - Almanca, fran
auca, ingilizcc kurları için 3 aylık talı· 
sil devresi mukabilinde 1 O lira almal5-
tadır. Yeni hamam apart. Tel: 3714 

23l0 

Kiralık: 

Kiralık - Mobilyalı veya mobilyasız 
oda apartıınan katında. Saat 5 - 7 arası 
Telefonla 1230 No. ya müracaat. 2401 

Kiralık daireler - Sağlık Bakanlığı 
karşısı İş kaldmmı İlkiz sokak 20 No. 
Mahir Esen apartıman 2 numaralı 

Satılık arsalar-Çankaya ve Havuz- daireye müracaat, havagazı, su ve clek-
başında asfalt üzerinde mevkileri güzel trikli. 2270 
arsalar. Saat 9.30veya13- 14 arası No 
1841 re telefon. 2402 

cnli Kırdeniz voli mahaJJine pazar- Acele satılık analar - Yenişehiı 

Kiralık müstakil oda - Mutbak .e 
müıtcmilatı havi daire şeklinde 25 lira 
Atatürk bulvan Kınacı Ap. Daire 3 

2322 lık müddeti zarfmda da talip çıkma- Selanik caddesinde malmüdürlüğü kar 
mı' olduğundan 2. S. 938 tarihine mü- şısında 423, 592 metrelik arsalar. Tl 
sadif pazartcaı gilnü saat on ~eşdc 1538 komisyoncu Hayri. 1699 Kiralık mağaza - Balıkpazannda 

Hanef apartımaru altında köte başmda
Satılık arsa - Maltepe, İstasyon ar- ki mağaza kiralıktır. İçindekilere müra-

ihaleleri icra edilmek üzere 16. 4. 938 

kasında imarca parsellenmiş arsalar H caat Ti. 2429 2374 
Alıcıoğlu Tel. 1538 2267 

tarihinden itibaren işbu dalyan ve vo
li mahalleri yeniden açık artırmaya 
çıkarılmıştır. Şartnameler talihlerine 
İstanbul ve Ankara defterdarlıklariy- Acele sablık ev - Yenişchirde Seli Kiralık bot veya eıyalı 1 oda - Ye
le İzmir defterdarlı_ :ıdan parasız ve nik, Yüksel cad. köşesinde iki katlı nişehir Sıhiyc Vekaleti, Çagatay ca<f. 
rilir. İsteyenlerin muayyen gün ve Tel. 1538 2268 desi Yukaruç Apt. 5 numaraya müra-
saattc teminatı muvakkatc akçcleriy- caat. Yalnız (bir bayan) a müsait şe-

Satılık arsalar - Yenişehirde ve Ce- raitle 237 5 nin teslimini havi makbuz veıya tcmı 
nat mektublariyle defterdarlıktaki becide inşaata elverişli ufak ebatta Tl. 

2487 Vahdi Doğrucr 2276 komisyona müracaatları. 
(ı290/1172) 2335 

Kiralık ev aranıyor - Yenişehir ci
ı van 2 kat müstakil bir ev aranıyor. 

f · 1 - Orman koruma genel komutan- nulmuştur. 
5 - Şartnamesini görmek ve ta sı- Mukavele, eksiltme, bayındırlık icı- A k h k ı 

ııı k . 1 . d d' lık kıtaları ihtiyacı için 2208 kilo sarı '.t t tÜ • 
cat alma ısteyen erın sta yom ı- '1 lerı' genci, hususAı ve fenni şartname- a r ey e 1 •1A ı sabunlu kösele kapalı zarf usulü ı e 
rektörlüğüne müracaatları ı an o u- .. leri, proJ·e, ke.,if hulasası ile buna mü-

Satıl.k ev - Yenişchirdc Dikmen as- Borsa Fuat Çeltik Tl. 1547 ye müraca-
faltında ehven fiatla acele satılıktır. Tl. at. 2378 
2487 Vahdi Doğruer. 2277 

Aranıyor: 
ihalesi 2 mayıs 938 pazartesi günu sa- T •• b k 

tıur. 2321 at ıs te Ankarada Yenişehirdc komu . tefcrri diğer evrak dairesinde görüle- m USa a ası 
Memur Ye mü:f ahdemin tanlık binasındaki satın alma komisyo- ccktir. Giresun Belediyesinden : 

nunda yapılacaktır. Muvakkat teminat (1722) liradır. 

Satılık ev, arsa, apartunan - Yen işe 
birin en nazır mahallerinde asfaltta sa 
tılık ev arsa apartıman Tl. 2487 Vahd 
Doğruer. 2278 

eyle I• yaptırılacak 2 - Muhammen bedeli 5409 lira 60 İsteklilerin teklif mektubları ve on 1 - Giresun vilayet merkezinde di-r az (15.000) liralık bu iı::e benzer icı kilecek Atatürk heykeline aid resim Sablık arsa - Şurayı Devlet arkaaın-kuruı ve muvakkat teminatı 405 lira T '.t 

Ycnişehirdc Mobilyalı ve yemekti a
ile yanında pansiyon aranıyor. Yeni§e
hir Dilemen caddesi Tevfik Balıkçıoğ
lu ap. 1 Noya müracaat. 2354 

Ankara Valiliğinden : yaptıgv ına dair Nafıa vekaletinden a- ve projeler 2S haziran 938 tarihine da YIŞ sokağında blok baıı 395 M. ana 72 kuruştur. 
Kc•if bedeli 55537 lira 93 kuruştan 1 Iınmış ehliyet ve 938 yılına aid tica- müsadif cumartesi gününe kadar miı- satılıktır. Telefon: 3028 Reşat 2289 j 

'.t 3 - Şartname er her gün parasız o-
ibaret olan Ankara (Irmak) armut fi- larak komisyonda görülebilir. ret vesikalarını havi kapalı zarflarını sabakaya çıkarılmtttır. S lık 
danlıg· ında meyvacılık istasyon işite 2. 5. 938 günü saat 14 de kadar Nafıa 2 - Heykel ve kaidesi için 40 kırk ab ev - 60 lira kira getirir, 2 kat 

Satıhk 4 arsa 
4 - İsteklilerin a::ırtnamesinde ya- sokak kapıları ayn yağlı boya elektrik memur ve müstahdemin evleri inşaatı :r- müdürlilgwüne vermeleri lizımdır. bin lira kadar para sarfedilecektir. 

zılı vesikalarla beraber teklif mektub- kuyu bahç Hama "nu·· öL-üzce -·-' 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. (t9ı4/ı010) 2039 3 - Yapılacak proje ve maketlerin ' e mo ıut ~ 

tarını ihale saatinden bir saat evveline bliyüklüfü müsabakaya i•tirik ede- N. A. 20 içindekilere mliracaat. 2337 
Eksiltme 9 mayıs 938 gününe rast - kadar komisyona vermeleri ilan olu - T ı f d • \J • 

lay;m pazartesi günü saat 15 te Anka- e e On I feQ 1 cek mütehassısların takdirine bırakıl- Acele aabbk kelepir ana - YeniJe 
nur. (1117) 2244 ,.. r h' ·1 d •• raı üz · d ra vilayet binası dahilindeki ziraat k mıy.ı • ır gara1 an yanın a ;ıuu t cnn e 

rnüdürlüğü odasında teşekkül eden Q l ı nQCQ 4 - Resim ve maketler müsabaka metresi 350 - 400 kuruş. Tl. 2181 H 
komisyonda yapılacaktır. gµnüne kadar İstanbul güzel sanatlar Dilman. · 2339 

İstekliler teklif mcktublarını tica - Kırklareli Posta, Telgraf ve Tele- akademisi direktörlüğüne teslim edil-
ret odası vesikası ve 4027 liralık mu - fon Müdürlüğünden : miş bulunacaktır. 937 Şevrolcı markalı binek otomobili 
vakkat teminat mektubu veya mak- •ı 1 k 1 - Kırklareli Dercköy nahiyesi 5 - Jüri heyetince birinciliği ka- sahibinin taıraya gitmeai hasabiyle a-

~~Ajl:IAUl:.....Ql.ji.Ui....JC.~~~~~t--~3:.:3::..:•..:.48=.:0;....;.;k;,;;;I ~O..;U:;;,;n;....;;;a,;.;;.1;;,;,;na;;.;C;,;;l.;,;;_~.ıw.ı~~,._...ı.u..-.Ql:~~~~,-..ı.a.~~~~~~~~~ t ccle satılıktır. Şoförler cemiyeti katibi 
ta m yılına m us o ara a 1 rı mek ve Çorluya teslim edilmek şar- ikinc 1e 2 t "Blty AU,.. ••· 11 ,,....... 

.. ahh"dl'k "k ları"le bı'rlı'kte so- Askeri Fabrikalar Umum MGdGr- · verı'lecektı"r. Sablık E• - Hamam&ın--'e tn..-:U mute ı ı vcsı a - ı K • d tiyle idari ve fenni ttartnamesindckı unu 00 

lüğü Satın Ama omısyonun an: ;ı- M'' .ı...k · · ~L d k ·1 mahal! · Aky 1 k "mda zü geçen günde saat 14 e ~~dar .ko- ~vsafı havi 8 metre tulünde 2190 adet 6 - us- aya ııtir&& e ece mı - csı o ao a19 23 nuwna-
misyon reisliğine vermelcrı ısteklılcr Tahmin edilen bedeli <5022) lira 1i sanatkarlar, Giresunwı kurtuluş rada 4 oda. 2 mutfaklı. Görmek içini 

.. olan 33480 kilo un Askeri Fabrikalar :nete cinsinden telefon direği 2490 sa- sav2 ... ındaki durumunu mahallen tet- çindckilcrc, pazarlık içı"n 3672. Teli buna aid kecıif ve şartnameyi her gun k d · f'k ..,. 
~ umum müdürlüğü Ankara satın alma yılı anunun 40 cı ma esme tcv ı an kik etmek ve heykelin dikileccgwi mey 236ı 

.ziraat müdürlüğünde görebilirler. f 
komisyonunca 6 mayıs 1938 cuma gü- .:>n beş gün müddetle ve kapalı zaı· u- danı bizzat görmek istedikleri takdir- Kullanı'--- i~ bir pi- sahlık Sıhhat Veklleti. Cebecl aafaltmda. (1123) 2261 d' HIUJ 3• 3-•- (l) 
nil saat 15 de kapalı zarfla ihale c ı- ıuliyle eksiltmeye konulmuıtur. de geliş ve gidif vapur navlunu ile tır - Ulus gazetesi M. z. rumuzuna 366 (2) 258 (3) 366 (4) 278 metre-

Sabit raf yaptlrdOCOk lcccktir. Şartname parasız olarak ko- 2- Muhammen bedel ı6425 lira mu- Giresunda ikamet edecekleri üç gün- mektupla müracaat. 2388 liktir. lmarca müfrez. Blok iııpat. Uç 
misyondan verilir. Talihlerin muvak- vakkat teminat 1231 lira 88 kuru~ olup lük zaruri masrafları belediyece öde- tarafı yol ve yeşil saha; tediyede kolay· 

Ankara V aliliiinden: 
Kefif bedeli (96ı) lira (84) kuruı o

lan maliye vekaleti tahsilit müdürlü
ğü evrak mahzenine yaptırılacak sabit 
raf iti.6.5.938 &UnU saat ıs de nafıa ko
lllisyonunda ihalesi yapılmak Uzcre 
Pazarlığa konulmuıtur. 
Teminatı muvakkate (72) lira (ı4) 

lruruıtur. İstekliler teminat makbuziy
le ticaret odası vesikası ve nafıa mU
dilrIUğünden alacakları ehliyet vesika
sı ile birlikte sözü geçen günde nafıa 
komisyonuna gelmeleri keşif ve prt
tıamesini nafıa dairesinde he .. gün gö-
rebilirler. (1173) 2336 

Gümrük ve inhisarlar B. 

Demiryol Baskülü alınacak 
lnbiaarlar Umum Müdürlüğünden : 
1 - idaremizin İzmir tarab ima-

1'thancsi için şartnamesi mucibince 
2000 kilo tartma kabiliyetinde bir a
det dcmiryol baskillü pazarlıkla sa
tın alınacaktır. 
lI - Muhammen bedeli 2500 lira 

\re muva1ckat teminatı 187 ;50 liradır. 
III - Eksiltme, 2.V.938 tarihine 

raauayan pazartesi günü saat ı4 de 
leabataşda levazım ve mübayaat şubc
•indcki alım komisyonunda yapıla
C&ktır. 
IV - Eksiltmeye iştirak etmek is

tiyen firmaların fiatsız teklif mek
hıblarını münakasa gününden 3 gün 
C'l\relinc kadar inhisarlar müskirat 
.fabrikalar şubesine vermeleri ve tek-
lıflerinin kabulünü mutazammın vesi

ka almaları lazımdır. 
V - İsteklilerin pazarlık için ta

Yin edilen gün ev saatte IV üncü 
maddede yazılı eksiltmeye iştirak 
\reaikaaı ve% 7.5 güvenme paralariy
le birlikte yukarıda adı geçen komis· 
Yona gelmeleri ilan olunur. 

~~~ 
Ekmek torbası ahnacak 
•-Orman Koruma Genel Komutanlık 
~- Alma Komisyonundan : 
1-Orman koruma Genel komutan-

kat teminat olan (376) lira (6S) ku- eksilunesi 25.4.938 pazartesi gUnU saat ncccktir. Bu para ancak müsabakaya Kunı]ar : lık göstcriHr. Mektupla müracaat: 
ruşu havi teklif mektublarını mczkilr ıı de Kırklarelinde P.T.T. müdürlü- iştirak ettiklerini resim ve maketleri Çankaya poeta.haneel z. G. E. Telefon: 
gu"ndc saat 14 de . kad. a.r komisyona akademi dircktörlüg"üne teslim eyle- Piyano Dersleri - Bir Macar Piya- 1990 1836 ğündc yapılacaktır. 
ve~derivckendılennın de 24~u- 3 -İ~c~ilcrin muvakkat~m~M di~erini mübeyy~ ~acakları vesika~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
yılı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki üzerine müsabrklara verilecektir. eı·r makı'ne mu .. düru·· alınacak ı ıuğu dairesine gönderilecek eksiltme 
vcsaikle mczkQr gün ve saatte ko- makbuzu veya banka mektubu ticaret 7 - Fazla izahat almak istiyenlc- komisyonu reisliğine makbuz mu.ka· 
misyona müracaatları. odası vesikasından başka mütcahhid- rin İstanbul güzel sanatlar akademi- Yozgat Vilayetinden: bilinde verilecektir. Posta ile gönde-

(1145) 22&4 lik vesikası ve teklif mektubunu muh- si direktörlüğüne müracaat eylemele- Halen yüz lira aylık ücretli ve ha- rilecek mektubların nihayet 3. iincU 

Muhtelif hububat ıhnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüiü Satm Alma Komisyonundan: 
Mikdarı kilo Cinsi 

2000 Nohut 
2000 Kuru fasulya 
2000 Pirinç 
3000 Toz Jeker 
2000 Bulgur 

Tahmin edilen bedeli (2000) lira 
olan yukarıda cins ve mikdarları yazı. 
Iı beş kalem erzak Askcrt Fabrikalar 
umum müdürlüğü satın alma komis
yonunca 6 mayıs 1938 cuma gUnü sa
at 14 de açık eksiltme ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvak. 
kat teminat olan (ı50) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin· 
deki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları 

(1147) 2286 

Sade ve zeytinyağı ahnac:ak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 

Mikdarı Cinsi 
Kilo 

1634 Zeytinyağı 
1405 Sade yağı 
1405 Sabun . 

Tahmin edilen bedeli (3017) l~ra 
(65) kuruş olan yukarıda cins ve mık: 
darları yazılı üç kalem erzak asken 
fabrikalar umum müdürlüğü satın al. 
ma komisyonunca 6 mayıs 1938 cuma 
günü uat 14,30 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname par~ız ~ -
!arak komisyondan verilir. Tahplerın 
muvakkat teminat olan (226) lira (33) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki nsaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 
~1146) 2285 

tevi kapalı zarflarını o gün saat 11 re ri ilan olunur. 2404 ziran 938 den itibaren iki yüz liraya maddede yazılı saate kadar gelmiı ol· 
kadar komisyona vereceklerdir. Bursa ı"lk bahar ehl"ı çıkarılan Vilayet atelyesinc sanayi ması ve d1ı zarfın mühllr mumu ile 

4 - Fenni ve idari şartnameler mektebinden mezun ve sanat mekteb- iyice kapatılmıt olması lizımdır. 
Kırklareli P. T .T. müdürlüğünden h !erinde muallimlik yapmış ve sanat Postada olacak gecikmeler kabul e-

2051 ayvanlar panayı' rİ müesseselerinde r~lışmış rnakı'ne ı"•le- dı"lmez (1096) Zl89 parasız verilir. (1033) r- '.t • 

Buraa Belediyesinden : rinden anlar .bir n:üdür alınacağından 
Granit parke taıı 

alınacak 
Zonguldak Urbayhğından : 

Yollar için (100.000) adcd granit 
parke taşı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye çıkarılmı,tır. 

Eksiltme 29. 4. 938 tarihine müsa
dif cuma günU saat (15) de Zongul
dak belediye encümeninde yapılacak
tır. İsteklilerin eksiltmeye girebilme
leri için mezkCir gün ve saatte (562) 
lira (50) kuru,luk teminat mektubla
riyle encümene, tartnamcsini görmek 
ve almak isteyenlerin İstanbul ve 
Ankara belediyelerine müracaatları 
ilan olunur. (10ı5) 2042 

Ahşap direk ahnacak 
Uzun.köprü Belediye Reisliğin

den: 
Uzunköprü elektrik tesisatında 

kullanılacak 340 ahşap direk münaka
sasına talip zuhur etemediğinden tek
rar münakasaya vazedilmiştir. Mu
hammen bedel 4500 lira olup muvak
kat teminat 337 lira 50 kuruştur. 

İhalesi 29 nisan 938 cuma günü saat 
16 da belediye daimi encümenince ya
pılacaktır. Talipler bu hususdaki şart
nameleri resmt ilanlar ve Sazmaş sa
nayii ve ziraat makineleri şirketleri
ne müracaatla görebilirler. 

(2ı57 /1136) 2298 

lise pavyonu yaphrllacak 
Diyarbakır Nafıa Müdürlüğiin

d-en: 
1 - Talibi çıltmayan D. Bakır li

sesi pavyonunun (36,375) lira (4) ku
rutluk esaı keşfinden (3Z,200) liralık 
inıpatı bir ay müddetle P.az&rlığa kon 

bu evsafı ha12: tahplerin evrakı m::. 
Bursa-da Atıcılar mevkiinde 1938 b' l · 1 · · u.· 

senesi İlkbahar ehli ha\IV1lnlar pana ıte erıy c bırlıkte doğrudan vilayc-

yırı açılacaktır. 
J ·-- - tc müracaatları ilan olunur. 2403 

Panayır açılma tarihi olan 10 ma- Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 
yıs ı938 den itibaren sekiz gün de
vam edecektir. Tunceli Nafıa Müdürlüğünden : 

! - E.k~iltn:1e!e konulan it : (Ela
zıg şehrı ıçcrısınde 4. Uncil umumi 
müfettişlik binası inşaatıdır.) 

Bu işin keşif bedeli 142.726,59 lira
dır. 

Panayıra gclcc~klerin istirahatleri
ni temin için panayır yerinde su, elek 
trik, büfe tceisatiylc muntazam oto
büs muvasalası vücuda getirilmiştir. 
Ayrıca meşhur pehlivanlar tarafından 
iddialı güreşler yapılacaktır. Bundan 2 - Bu işe aid tartnamelcr ve ev-

rak şunlardır. başka panayırın devam ettiği müddet-
çe şehrin otel ve banyolarında tenzi- A) Eksiltme şartnamesi 
lat temin edilmiştir. B) Mukavele projesi 
Alım ve satnn hususatında beledi- C~ Bayındırlık itleri genel şartna-

yecc sayın ziyaretçilere her türlü ko- mesı 
laylıklar gösterileceği ilin olunur. D) Hususi prtname 

2406 E) Keşif ccdveli, ıilsilei fiyat ced-
• veli, metraj ccdvcli, mahal listesi 
ilk OkUJ bİRISI yapflnlacak G) Yapı işleri ecncl fartnamesi 

İsteyenler bu prtnameyi ve evrakı 
Muğla ili Denizova K.amunu Yerke- 7.15 lira mukabilinde Tunceli Nafıa 

ıik köyü muhtarlığından : müdürlüğünden alabilirler. 
1 - Y crkesikte on bir bin dört yiız 3 - Eksiltme 4. S. 938 çal'f8mba gil-

doksan bir lira yet.mit dokuz kuruı nü saat 15 de Elizığda Tunceli Na
keşif bedelli ilk okul in.patı kapalı fıa müdürlilğil binasında yapılacaktır. 
zarf usuliyle eksiltmeye ç1karılmıştır. 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

2 - Eksiltme 8-5-938 pazar günü olacaktır. 
öğleden sonra saat onbcştc Ycrkesik- 5 - Ekailtmeye girebilmek için is
te ihtiyar heyeti tarafından köy oda- teklinin 8386.32 lira muvakkat tcmi
sında yapılacaktır. nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları 

3 - 1 s t e k 1 i 1 eri n eksiltme- haiz olup göstermesi lazımdır. 
ye girebilmeleri için bu gibi işleri A) Nafıa veklletinden ahnmıı 938 
yapabileceklerine dair ehliyet vesika- senesine aid müteahhidlik ehliyet ve
sı göstermeleri mecburidir. 2490 sayı- sikası ve ticaret odasından ahnmlf 
1ı eksiltme kanunu ahki.mına göre ıticil vesikası 
muamele olunacağından ticaret oda- B) Bir taahhüddc en az 100.000 li
sına kayıtlı olmaları ve yüzde ye~i ralık bina inpatı yapmış oduğuna da
buçuk teminatı muvakkate vermeleri ir vesika. 
lazımdır. 6 - Teklif mektublan yukarıda 3. 

4 - Kqif, proje ve prtnameleri ilncll maddede yazılı 1Utten bi~. ~t 
kÖf. odumdan toDin edilebılir. 2405 cweline kadar Taaıceh Nafıa mudur-

Kasabı blrff ISllllll 

eksiltme ilanı 
Alaçam Nahiyesi Belediye Rei.li. 

finden: 
1 - Tahminen (40) hektar mesk\in 

(40) hektar ıayri meskdn kısımdan i
baret Alaçam nahiye merkezinin. 
1 :1000 1 :500 1 :2000 mikyasmdaki hali 
hazır haritalariyle Alaçamdan sahile 
kadar takriben (2) kilometre tul ve 
(200) metre genişliğindeki takriben. 
40 hektardan ibaret güzergilım ı :1000 
mikyasındaki haritası 16. 4 •. 938 tari. 
hinden 7. 5. 938 tarihine kadar ZO 
gün müddetle kapalı zarf usuliyle 
münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - Mnkun kısımlarm beher hek
tarı 24 gayri mcskQn kısımların beher 
hektarı 11 ve güzergah haritasının be
her hektarı 5 liradır. 

3 - Bedeli muhammen 1600 liradır 
muvakkat teminat 120 liradır. 

4 - Münakasaya girmek isteyenle
rin bu iti yapabileceklerine dair Na
fıa vekiletinden alın.nııf ehliyet vesi
kalarını ibraz etmeleri şarttır. 

5 - Haritalar Nafıa vekiletinln 
13. 3. 936 tarih ve 29 sayılı hükümleri 
dahilinde yapılacaktır. 

6 - Yaptırılacak kısmın hudud 
krokisiyle Prtname ve teferruatı A
laçam belediyesinde görülebilir. 

7 - Müteahhidinin istihkakı 938 
finansal yılı büdccsinden 8denccek.. 
tir. 

8 - İhale Alaçam belediye encll
meninde ~apılacaktır. 
9 - Talihlerin ihale günü olan 7.S.938 
tarihine rastlayan cumartesi günü sa
at 11 de Alaçam belediye encümenin
de hazır bulunmaları lbunda. 

(2158/1137) 2299 
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Yeni VEEDOL Yqı 
Daha fazla kilometro için .. . 
Daha çabuk bir hareket ,,_ .. . 
D_aba büyük bir. ekonomi ,, .. . 

·sütün dünya otomobilcileri: · yaaıama 
thususunda keşfedilen bir yenilikle meş· 
Quldürl~r. Yeni VEEDOL Y AGI ..... Uzun 
senelerden beri en iyi ot om o b i 1 yaCf 
olarak tanınan· ve Pensilvanya'da en 
müntahap B r ad f o r d müstahzaratı ile 
imal edilen yeni VEEOOL yaQı, %23 daha 
dayanıkh olup d i O er 

0

yaOlara nazaran 

dayanıklılık ve randıman h u s u sunda di•j 
ırıer yaOların fevkindedir. Ya~lamayı tetı
•ikeye koyan tahammuza ve•çamur ve 
'kirlerin teşekkülüne sonderece muka• 
vemet eder. 

Yeni VEEDOL ya~ı demek, daha fazla 
kilometre ve daha büyük bir ekonomi 
temin etmek demektir. Havanın her 
.derecesinde seyyaldir. Karbon teşekküİ 

1etmedi0i ve müessir bir surette himaye) 
edildiOi cihetle tamir r:nasrafından va .. 
reste kalır . . 

Yeni VEEDOL yaOı ile yeni bir randı· 
man ve büyük bir ekonomi temin ede· 
ceksiniz. Hemen bugünden bu yaCdan 
tedarik ediniz. - - -

~' 

BU YAG İLE MUNZAM 
KiLOMETRELER YAPACAKSINIZ. 

.01 o_2.3 DAHA. DAYANIKLI OLAN 

YEEDOL 
·ı ürklye umüm Oepozıter ve Satı, Merkezl 

~merikan Madeni Ya~lar Evi. · 
Y. KARAYANOPULOS . 

Balık Pazar. Yağcl sokak No. 10 - 3 cU kat fSTANBUL 

• 
6/m--REÇETELERINtzt---.... 

( Sakarya eczane) sinden yaptrnnu. Her istedi· 

ğiniz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi buaud mtlea· 
sesata azami kolaylık göaterilir. Balık yağı kilosu 85 kuruıtur. 
Uluı, Halk sineması sırasında. Telefon 2018 1-613 

Awupamn bayat, kurtlu çocuk pdalann

duı Mlanımz! YaYJ"Ulannmn mide ıitai 

ab• ~-la doldw11ır11r ! 

,.1937 ANKARA ENTERNASYOlJAL 
KÖMÜR SERGİSİNDE 

BİRİNCİ MÜKAFAT VE ŞEREF DİPLOMALI 

TEMİNATLI 

CAN KOÇ , Tabii, saf, lezzetli 
TERMOSiFONLAR vEYEMEK OCAKLAR1 

EKOHOMlK OCAKLAR 
~ -.- - •. /t\imar Vedat N~ 17-i STANBUL .-.. . 

19+3 

• ..llMllllHllllllHltltfffHIHllllllllllllllHllltHHHHIHllllllfH·ltllllll•••llL - -- -- -- -- -- -- -:&Hun sağlam ve ucaz bez ibti)'Mlllı lıılalin ınak•diyle -...: 
~ etmekte oldapı ... xıv tip anılaanrlı kapat fiad.s 5 - -

ozlü unları Hasa - -
~ 85 santim·lik topu 778 kurus 5 - -- -- -, 

çocuklar bayılıyor. Çok İftihah ve severek büyürler. Bu saf özlü ~ 75 santimlik topu 710 kurus 5 
unlar vitamini bol, gıdası çok ve kalorisi yüksektir. Bütün çocuk 
doktorları buna ıebadet eder. Avrupada daima diplomalarla musad
dak birinciliği kazanmıştır. Bu kadar yüksek evsafa malik tabii gı
da ancak H A S A N 0 Z L U U N L A R 1 D I R. 

- -- -: Satışlanmız fabrika teslimi ve peşindir. 5 - -: Fiatlar asgari bir balya içindir 5 - -§ Bu fiatlara yüzde 2 zam suretiyle bir kapa kadar perak tk § 
Pirine, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Patates, MısU', 

Türlü, Bezelye, Badem, Çavdar, Ozü Unlannı 
= aatq yapılu. : - -- -- -Çocuklarmıza Yediriniz. 1884 § Balyalar 20 top ve 720 metredir 5 

...... lılıtılriıli .... edi,or,.. h6IO ıalı a'ıll)'lll 

.... Wr ........ lıelt.w-lı ~ biH IOı ... 

......... Wr ... .,. bir lli<IO lıov~L 

lıte !e![otla 

VAUDOL ımdod ı m ııo yetlılrt 

O... bit •er• ltcriib. ediniz. Zoratıız. .,. 
...,;,ı.,, tesir .. edıa olan bu il6ç Olytu~ 
ııor,. uınuloooı bir dtWclır. 

VAllDOl.ı don>lo, tobl9f,.. hop 
' • hol.de her «zoned• bulunus.1 

. .. 
~ - . :'I. • . ~ 

Bütün vekAletlerin bütün mektep
lerin ve bütün bankalarm kullandığı 
yuı çoğaltma makinesi R O T O 

• Türkiye a«ntası Emin Sait Ersan 

Tel. 2686. P. K. 507 Ankara. 1926 

DAKTiLO KURSU 
46 1 NCI DEVRE 

MAYIS İLK HAFTASINDA 
BAŞLIYOR 

Denler sabah saat 8 den akıam 
10 a kadar devam eder. 

Y enihil arkası Yeni hamam a
partmanı Tel: 3714 

ULUS -19. uncu 711. - No: C5010 
İmtiyaz sahibi 

Nureddin Kamil Suner 
Umumt Netriyatı idare eden 

Yazı İtleri Müdüril 
Mümtaz Faı"k F enr"k 

Ulus Basım~i: Ankara 

- -- -- -§ Siparişin bedeli fabrikamıza ....I olmaddtça 5 
: sipariş tediye ve sevlrıedilmez 8" 5 - -..,,,,, ••• 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111tt1111 fP' 

:
111 Satılık ev 111

: ------=======:--ı. .. :.iıii11iiıii11iiit111iiiin1iiiiıiii11iii11iiıii11iin~11iiıiiıniiıiiı iıiıiriliı Cii: - - -= Maltepe Onur sokak 3 No. = = D B u·· _ _J., = E yağlr boyalı 4 kat 2 daire beher E DIŞ TABfBl § r. ÔSJt ... = 
: dairede 4 oda bir mutfak, banyo, : M. AZIZ TUNÇ - : 
E elektrik terkos tertibatı ile Ay- : S Cebeei Merkez Hast• nl 5 
E rıca bahçe içinde 2 oda 1 mutfak E Pazardan maada her gün ı.... E iç Has&alıkJarı mütehn ı 5 
: ve hellsı olan bir dairesi de var- --- .. _, ___ L-LuJ _ _._ • _ _._ - la y · = 
- UIUlnIM ..., " tcuavı _.. =- Her cN.ıı basta rılU ++ l ! : =- dır. Bahçesinde garajı ve qılı : Adi" Sara da r. __ 1. e- ıır::lL_L 

t ıye 11 yanın ~ --- hır" ~tiyet caddeli WRm---: 150 meyva ağacı vardır. çinde- : Halıda~ N 
5 kilere müracaat edilmesi 2013 5 ;- 1

• • 5 apaı uda 8aal 13 :i 
EıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııE \..""'-----------J § sonra kabul eder. T-el: : 

.,llllllllltlllflllllllllllllllflll SLUllP' 

Aile saadeti; sıhhatle kaimdir. Sağlık en büyük zenginliktir. 

Şu re~mda gördüğünüz aile hep zevk, ıihat ve neşe içinde. Bu milyonlar değen saadetin eew 
nedir biliyor musunuz? Yemeklerden evvel seve seve içtiklri CFOSFARSOL) kan, kuvvet, ifteha 
ilacıdır. Muhterem doktorlarımızın binlerce hasta üzerinde itimatla kullandıkları bu yüksek teaiıı
li ilaç bütün eczanelerde aabhr. 

(FOSF ARSOL) kanı tazeleyip kuvvetlendirir, İftihayı arttırır vücude dinçlik ve çahılmnlık 
bahteefer muannit inkibazları geçirir sinirleri tamamiyle yatıftırır, uykusuzluğu, fena dütünceleri 
giderir. insanı tam manasiyle izim ve irade sahibi eder. 

(FOSFARSOL) Kuvvet ilacı insan makinesine lazım olan kalori ve enerjiyi verir zeki,ı, Jia. 
fızayı yükseltir güneı gibi girdiği yuvalara daima sihat ve felaret saçar. 

( FOSF ARSOL) Emniyetle kullanılabilecek yegane iliçtır. 
Sihat vekaletinin resmi nıhaatmı haizdir. 2391 

• 
YENİ SİNEMALAR HALK 

BU GUN BU GECE 

Küçük büyük herkes tarafından 

okunan çok nrikeeir ve hi•i bir 

nımaıu c:anlandı.ran fr~ızca sözHl 

FAN FAN ve KOLODİN 

Decourcelle'in ölmez ,aheeeri 

Seamlar: 2.45 • 4.45 - 6.45 Gece u dıe 

.,,111111. - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --.,, .... ,., 

BU GUN BU GECE 

A§k - Macera ve heyecanlı sahnelerle 

dolu büyü.le film 

YENİ ROBENSON KRUZOE 

24 kısım tekmili birden 

Seanslar: 3.30 - 6 - Gece 21 de 

HALK MATİNESİ 12.15 de 

Düeeldrof Cinayeti 

• 

... 
L 
IO -

.-

-yangın, hayat, oto.mobil, com sisıortaJarı 1 Halil Naci Mıhcıoğlu. Telefon: td 

Yapı 1 re Anafartalar cad. No. 111 :eL: -
~., Ankara aceutal181 1Slt 


