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muhteliti. 

Madrid-Valansiya yolu tehdid albnda 

Baıbakannnız Celal Bayar'm eveli 
akıaın Ankara Palasta huıuıi bir ziya
fet verdiklerini yazmııtık. Ziyafette 
bütün bakanlanrnız, kordiplomatik, 

mebuslardan bir kıımı ile bakanlıklar 
ileri gelenleri bulunmuılardır. Reıim
ierirniz, bir ıuvarenin takib ettiği ziya-
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Bugün mebus ~ 

fetten görüniiftür. 

Başbakanımız, Madrid elçimizi 
kabul ettiler 

Batbakammız eveli pnkü kabul et
tikleri ziyaretler araımda, Madrid el
çimiz B. Tevfik Kamili de kabul ebniı
ler ve bir müddet görüımüılerdir. 

• • 
seçımı var 

Bugün, münhal olan dört 
saylavlık için, Ankara, Ma-

• nisa, Sinob ve Bolu' da ıeçim 
yapılacaktır. 

Şehrimizdeki seçim, saat 9 
da belediye salonundadır. i
kinci müntehibler, bu saat
ten sonra reylerini kullana
caklardır . 
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LERIDA MUKAVEMET EDiYOR 
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Şehir tekrar bombardıman edildi. 

Leridanın önünde (Ok (elin 
harb hala devam ediyor 
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Londra, 2 (A.A.) - Royter a)an
1 

muhabiri bildiriyor: Franko krtala: 
sevkulceyş noktasından ehemiy 
Lcridanınkinden büyük olan Gar! 
aa'yı zaptetmitlıcrdir. 

J 
l 

Sümerbank 
işletmelerinde 

lngiltere 
Avusturya 
ilhakını 
tanıdı 

Bcrlin, 2 (A.A.) - İngilterenin 
Ilerlin büyük elçisi bugün fon Ribcn
topa iki nota vermiştir. 

Bu notalarla İngiltere Avusturyanın 
Almanya ile birleşmesini tanımakta ve 
Viyanada bir ingiliz başkonsoloeluğu
nun açılmasını istemektedir. 

Gandesa denize takriben 40 le, 
metre mesafede kiin Tortosa ve 'I. 
ragon yollarına hikim bir tehi{!' 
Frank:iatler bu suretle Baraelon, ,. 
lansiya ve Madrid arasındaki ır • 
aalayı tamamile tehdid ctmektcdirle • 
Havalaruı iyi gitmesi Frankiıtler.iıı 

ileri hareketl~rini kolaylaştırmakta· 
dır. 

Sümer Bank, 1937 yılındaki çalış
malarının neticelerini almıştır. Nihai 
rakamlara r.azaran bankanın geçen se
ne tahakkuk ettirdiği safi kir 
1.430.000.- lira gibi dikkate değer bir 
mikdara baliğ olmuştur. 

Endüstrileşme programımuın tat· 
bikatınm dördüncü yılının sonlarına 
yaklaşırken bu işle vazifelendirilmi§ 
olan bankanın, kuruluşundanbcri ge
çen kısa zaman zarfında baprdığı if
leri kısaca gözden geçirmek faydalı 
olacaktır. 
l3~ yıllık endüstri prorraınmın 

tatbiki devlet tarafından uhdesine 
tevdi edildikten sonra, Sümer Bank, 
programa başlama tarihi olan 1934 ma
yısındanberi aşağıdaki fabrikaları tc
ais etmiştir: 

1 - Bakırköy pamuklu mensucat 
fabrikası 

2 - Isparta Gülyağı fabrikası 
3 - Keçiborlu kükürt ,, 
4 - Kayseri bez · ,, 
5 - İzmit kiğıd ve karton fabrikaaı 
6 - Bursa merinos ,, 
7 - Gemlik Sunğipek ,, 
8 - İzmit ikinci kiğıt ,, 
9 - ,. Sellüloz ,. 

lO - Ereğli bez ,, 
11 - Nazilli basma " 
12 - Karabük demir ve çelik fab. 
13 - Malatya pamuklu fabrikası. 

Beg yıllık program mucibince ku· 
ı;ı1rnu, ve bugün faaliyete geçmiş o
bd/ilrnuklu dokuma branJmdan dört 
aa z~'k Ünite, devlet endüstrisinin kı· 
ehern~ ... uda elde ettiği kazançların en 

ıyetı1 . . k'l d B .. 100.000 i ~ ~erını teş ı e er. ugun, 
on mil g ': 2.500 tezgahile senede 
dokuz Y~~ kılo ..,~uk istihlak ederek 
ed k 1 .Yon kıı .. bez ve iplik imal 

ece hır k 't 
devlet endüa a.p~sı t:ıe erişmi' olan 
kası henüz trıaı, Mala-va bez fabri-
pamukl u ~tnamlanmadaı. ~amuk ve 
nazım rol~ı~saınızd~ ehemt)•tli bir 
gelmi' ve b~a cdebılecek vcu..tvete 

f aaliyet"l ~· son sene zarfındao.i 
ı c de ••bat . . 

Tesisleri t etmıgtır. 
isi Atatürk'"~anarak cumhur Re· 
açılmış olanu;e~zurları. ile iJletmeye 

l 'k ~· k •a Merınos ve Gem-
ı sungıpe fabr"k 1 . 
· d · d" 1 a arı, memleketı-

~ı~k~ şımd .. ıyt e. kadar meçhul olan ye
nı ı ı en us rı şubea· k" 
dir. Bu iki fab . ı teş ıl .etmekte-
• . rıkadan merınoı fab-

rıkası, dığer Pamuklu f b "kal . 1 
b. l"kt 1 k a rı arıy e 
ır 1 e, me~ e etin zirat kalkınma-

sında ehemıyetli bir rol 
namzed bulunmaktadır. oynamaya 

1937 senesi zarfında ele 1 
lan işlerin en miıhiınıni do""rta ın~1' do-

. nısan a 
Karabük'te t~melı atıım19 olan demir 
ve çelik fabrıkaları grupudur. Bu bil
ytik fabrikalar, 1939 ortalarma doğ 

d • aman b ru tamamlan ıgı ı . • ugün milyon-
larca liramızı harıc.e çeken demir ih
tiyacımızın en m~ı~ kısmı tUrk tek
nisiyenlerinin ve ı~ılerinin emeğiy. 
le, buradan temin edılecektır. Bu fab
rikalar milli ekonomimizin olduğu 
kadar milli müdafaamızın da kuvvet
li bir istinadgabını teşkil edecektir. 

Yukardaki cetvelde gösterilen üni. 
telerden başka senevi 90 bin ton ima
litta bulunacak surette Sıvaıta kurul
ması mukarrer çimento fabrikaamın 
tesisatı ihale edilmiştir. 

lzmit'te kurulacak olan Klor ve 

Sudkostik fabrikalarının makinaları 
sipariş edilmi~ir. Zaçyağı ve Süpcr
fosfaf' fabrikaları etrafındaki hazır
lıklar neticelendirilmiş ve bunların 
tesisatının ihaleai için müzakerelere 
başlanm[ftır. 

Birinci be' yıllık programdan son
ra geriye kalan Seramik fabrikasının, 

(Sonu s. inci sayfada ) 

Lord Loid dün 
İstanbuldan ayrıldı 

Lord diyor ~i : 

"Türkiyenin ada1eı fikrine 

dayanan asil hareketleri, 

Avrupaya giizel örnektir .• , 

İatanbul, 2 (Telefonla) - Dün An· 
karadan İstanbul gelen Lord Loyd bu
gün Umartin vapuriyle Pireye hare
ket etti ve Türkiycdeki intibaları hak

kında JUnlan söyledi : 
(Sonu S. inci sayfada) 

İngiltere bu konsolosluğu 15 nisan
da açmak tasavvurundadır. Münihteld 
ingiliz konsolosu aynı vazifeyi Viya-
nada da görecektir. · 

Alman ajansına göre, ingiliz hükü
(Sonu S. inci sayfada) 

tDgiltere - ltalya 

Anlaımı 1 O güne 

kadar imzalanacak 
Londra, 2 (A.A.) - Deyli Ekaprca 

ve Deyli Meyl gazetelerinin bildirdi
ğine göre, ingiliz • italyan anlafUW11 
10 gün zarfında imzalanacaktır. Fazla 
güçlük çekilmeksizin bütün noktalar 
üzerinde bir anlaşmaya varılmıştır. 

Deyli Meyl ayrıca diyor ki: 

İki hükümet arasında bir nota tea
tisi yapılacak ve bu notalarda iki mem
leket arasında yeni ve sağlam bir dost
luk mevcut olduğu bildirilecektir. Bu 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Profesör Fiesenje 

Üniversite ve türk gençliği 
hakkında fikirlerini söylüyor 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Cumhurreiıimizi muayene etmek 
üzere Ankara ya gitmit olan franaız prof eaörlerinden profetör 
Fieıenje çarıamba günü Ankaradan gelmiıtir. 

Onivenite rektörü B. Cemil 

Frankist umumi karargihınm bir 
tebliğine göre Aragon ccbheaindeki 
kuvvetler, hükümctçilerin mukabil 
hUcQmlarma rağmen birçok yıcni köY, 

(Sonu 5. inci sayfada ) 

Dış bakanımiz 

Kahireye gitmek üzere 

Dün akşam lstanbula 

ha re ket etti 
Dıt Bakanımız B. Tevfik Rüfttl 

Ara. dün akpm İatanbula hareket· e.t
mittir. Kendisine emniyet ifleri genel 
direktörü B. Şükrü Sölanenaüer, dıı 
bakanlık birinci daire genel direktörü 
B. Cevad Açıkalm, huausi kalem mil. 
dürü B. Refik Amir Kocamaz, Türko
fia ikinci reisi B. Nihad ve bakanlık 
memurlarından Seyfullah il~ c-konoml 
memurlarından B. Cevad refakat et· 
mektedirler. Dıt Bakanımız Ankara 
garında dıt bakanlık ileri gelenleri. 
kordiplomatiğe mcnaup buı 1:evat ve 
birçok mebualarımıs taraf m :lan ufur-
lanmııtır. ,. .... d' 

İngiltere ve Amerika 42 bin 
tonluk zırhhlar yapacak 

Bilael öğleyin T okatlıyanda pro
f eaör ıerefine bir yemek vermiı, 
bu yemekte ünivenite profesör-

(Sonu S. inci sayfada) 

Doktor Araa "ııiaan:ncm\ördilnde ı.. 
tanbuldan vapurla ı,, maeriyeye ha
reket edecek ve oradan kahireye gide
cektir. 

Almanya ile Papalık 
arasında bir hôdise 

Franau harb gemileri bir deniz manevrcm t;tnuuida 
[Dün bu mesele ~trafmcla gelen haberler sekizinci sayfamızdaChr.] 

Avuaturya katoliklerini ilhakı tanumya 

davet eden Avusturya peskoposunun 

hareketi Vatikhanda takbih ediliyor 
Vatikan, 2 (A.A.) - Vatikan radyosU tarafından dün .ıq... 

yapılan neıriyatta, A vuıturya katoliklerini nuyonal aoayali:mae 
iltihaka ve Avuıturyanın Almanya ile birl~ıne1ini tanibe davet 
eden Viyana peıkopoılujunun hareketi ,.rih IQl'ette talmib edil
mektedir. 

Konkordato Jeıhedilecek mi? 
Parla 2 (A.A.) - Maten yazıyor: İyi 

haber alan Vatikan mahfillerinde, Vati
kan radyo istuyonund:ıın dün alman li
aanile yapılan musahabe ve Almanya
nın Vatikan nezdindeki mümeaıili 
ile Ber1in makamları arasında telefon 
la yapılan .muhavereden sonra, Alman 
ya ile aktedilen konkordatonun fes
hedileceği zannedilmektedir. 

Maten 'u satırları ilave ediyor: 
Dola,an bir fayiaya göre, Kardi

nal İnnitzer istifa ederek bir Mana•· 
tıra çekilecektir. Hitler'in Roma'ya 
seyahati eanaamda Vatikan'ı ziyaret 
'etmiyeceğine muhakkak nuariyle ba· _., 

fSoau J. anca uy/ada) Ptıpa on birin ... 
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Awrupa hidiseleri kaqısında 

Amerika 
Bet alb ay eveliıine kadar ve bilhaa. 

a Uaponyanm Çine karı• tecarize geç
.iii ııralarda lqiltere diplomuiainin 
aaaı hedeflerinden biri de Amerikayı 
Uzak ~ve mümkünae Avrupa meae
Jeleriyle alakadar etmekti. Filhakika 
eğer Amerika, Amerika kıtaaınm cb
ıında herbansi bir meaele ile alakadar 
oluraa, ancak lnsiltere ile birlikte yü. 
rüyebilir. lki ansloaakson devletinin 
menfaatleri hiç bir aahada çarpıınuyor. 
Her ikiıi de clemolcraaiye bailıdU'. ln
ailizler diplomui aahaaında daha tec
rübeli olduklarından Amerika ile yapı
lacak itbirlitinde Amerikayı daİına ia
tedikleri yola dütürebilirler. lnailtere
nin, Amerikayı takib eder gibi görünür
ken, Amerikayı arkasmdan sürükle
mesi vardır ki bu, ancak Amerikayı çok 
yakından tanıyan İngiliz diplomaıiıinin 
becerebileceği bir iıtir. Binaenaleyh ln
ailtnenin Amerika ile elbirliti yapma· 
.., İngiliz diplomasisinin gayesini tqkil 
ediyordu. Ve bir aralık Amerika cum
hur reiıi Roaevelt, Amerika dıt politi
kasına böyle bir istikamet vennek iste
diğine delalet eden IÖzler söyledi. Cum
hur reisinin Şikqo' da söylediti nutuk 
habrlardadır. 

Fakat Amerikarun Avnapa itlerine 
karıtmamak noktasındaki ananesine 
bağlı bulunanlar ağır basblar. Bunlar, 
Amerikanın büyük harbta bu ananeden 
aynlmaaınuı neticelerinden kuvvet al
maktadırlar. Filhakika bu barbın neti
cesi amerikahlar · büyük bir hayal 
ıukutu olmurtur. .-ı harb, clemokraıi 
milletlerin kendi kadderatlarma aa• 
hib olması ıib: v ::ilerle barba sürükle
nen amerikalılar, mücadele nihayetlen· 
dikten aonra, aldatılmıt vuiJ9tte kal· 
clılar. Amerikanın, murahbaalan tara· 
fından imza edildiği halde V eraay mu· 
ahedesini taadik etmemeıi ve kendi nÜ· 
fuziyle kurulan Milletler Cemiyetine 
aza olmak istememeıi de bu aebebler 
dolayısiyledir. Bununla beraber, Ame
rikanın fqiıtliie kart• demokrasi ide
olojiıini müdafaa etmek için Avnapa 
itleriyle alakadar olmunu iıtiyenler 
çoktu. Amerikamn bu ideoloji meaele
ıinde Avrupa memleketlerinden ziya· 
de has1&1 oldupu daima babrlamak 
lizlmdır. Çünkü Amerikanın nüfuıu 
gayri rnütecaniı w henüz biabütün 
humolumwww•ı olduiu için saldan 
90Jd-.ı gelen ideolojilere kart• A Y1'UJ>8 
memleketlerinden daha az mukaveme
ti Yardır. yani Aımrika ailibh turruza 
karıı maıun olduiu halde ideoloji ta· 
arnızlanna kart• mü.W... çok uyıf
br. Bunun içindir ki Amerika, fqiat
lik ve komüniıtlik tehlikelerine karı• 
çalı haı .. ı davranıyor. Binaenaleyh bir 
taraftan ha yalnrzbk siyasetine aaph 
kal11111ıaalDI iltizam edenler, difer ta
raftan da ideoloji düıünceıiyle Avrupa 
itlerine karı• alaka göıterilmeaini iıti· 
yenler mücadele halinde idiler. 

AW. Almanyamn orta Avrupacla 
giriftiii politika taarrUZU ve bunun 
neticeleri, AmerikamD A vrapaya kart 
vaziyeti iizerinde nud bir tesir huıule 
getİnnİftir? Amerika 1ueteleri okun
duiu zaman, fqiıt tehlikeainin Amerİ· 
~ ~u pek ziyade mefgul etme
ge bqlaclıtı sarih olarak görülüyor. 
-: akat fqiıt)., ve otoriter devletlerle 
mu'"ldele lbeaeleainde batta lnailtere 
olrnall ·· · ·ı ızere. demokrat devletlenn se-
~ eme er. Amerikanın yabuzbk ıiyaae-
tine tarafta. • . • 
Ede ,. . "llanlan takviye etmittir. 
k n ın lltifaı •• Milletler Cemiyetinin 

1 :YYW~ ~ lıpanya karqmaz-

lıtal • ._ •J~nunun ~.zi, lnailterenin 
ya •• Dllii·-'-- • • 

ha t Abnan----ereye 11\.\pneıı ve nı· 

bü~ı:. bunı:..._ ~vuıtur,,ayı ~ 
uzakl tı._ •Amerikayı Avı.,pa dan 
A ;!. A •11'1 birer aebeb ol~tur. 

men Yrupa itlerine kantınan., 
ol~ beraber, Milletler Cemiyetinin 
kollektif bant Jolun.a-•_, . ti' • ....__ 
• ti' a_ -.. 11yaae nı cnı 
llM aempa ... tal:.LI_• tmi ti. H ttiA L---- A.-:a._ -:---ı e ı r. a 
IHIAAO• ..-...-• .... Milletler Cemi • İl 
lb. li~ ·--'- yeti e e ır a• Y-.--t.._ ~ b E 

ier Milletler C...U>'•ti hal 1 r. • 
aanluiyonlan tatbik ederk )'aya kartı 1 

be 
. bl en, petro ve 

nzın aa maauu da IDenetae di, A-
merika, bu karara iıtirak Y clecekti 
Bundan bat~ . !"-çulco'nu: J n~ 
ya tarafından 11ti~11 Üzerine =. 
rika, o zamanki harici)'e vekilini 
adına izafe edilen Stitnaoa lcaid • ~ 
ileri ıünnüıtür ki, bu kaideye söre,esuu 
bil'le yapılan ilhak lanılllftaz. An.eri': 
bu kaideye riayet ederek Man .... ı __ , 
Ç • .:ıı__ "-nun 
ın-=ıı aynlmasım lannnacbtı 'bi 

Habe 11tanda kun1lan ita)>'• -~ 
torlugunu da tan..,.nalıtact.r. Halhalü 
1 nıiltere, bu meaele ile daha >'alandan 
aliladar olduiu halde Stiıınaon lcaicleai
ni bir tarafa bırakarak habet -......... 
torluiunu tanıyor. Filhakilca An.erika, 
uzakta oldujundan •e çok lnanetli bu
lunduğundan bu noktalarda daba W... 
lıst olabilir. Fakat A•rupa itlerine .._ 
calc ideoloji baknmndaa alika aöıt._ 
Amerikanın, atm bir reaJdın brtıuntla 
toke olrna11 tabii priilıaelidir. lnailte. 
re'cle "idealist" Eclen'i11 sibneaiyle 
"realist" Çeymberlen'ia plmeai de A-

DÜNYA HA.SERLERİ 
lnptere • İtalya 

Anl11111 ı O gine 
kldır imzalanacak 

............. ' 111111111111111111 111111111111111111 il 

Alman kıtalan A vusturyadan Dr. ~ahtın Brükselde 
aynlması karıısında vaziyet yaptığı temaslar ( Baıı 1. inci sayfada) 

nota teatisinden sonradır ki İngiltere, 
Habefistanın ilhakını Milletler cemi
yeti vasıtasiyle tanıtmak üzere tc§Ch
büılere bqlıyacaktır. Alman mahfillerine göre Fmnsıa - italyan görüfmele -

rinedoğru 

Bu aynlnıa keyfiyeti dolayııile alman Londra, 2 (A.A.) - Röy.ter bildiri
yor: ingiliz mahfillerinde, umumi hat
lar hakkında ingiıliz - italyan anlapna
sının tahakkuk etmi' bulunduğu zan
nedilmekte ve bir anlaşmanın imzası 
lıpanyadaki yabancı gönüllüler mese
lesinin memnuniyeti mucib bir tekilde 
halline bağlı bulunmakla beraber, gö
rÜJılOelcrin paskalyadan evci mcsud 
bir neticeye varacağı ümid edilmckte
ciir. 

cbt politikaaı hakkında faraziye de yürütülemez 
Berlin, 2 (A.A.) - Resmen bildiril

di&ine göre al'\fluıdan beri Viyanada 
bulunan alman ordusunun 27 inci fır· 
kası Almanyaya hareket etmiştir. Di
ğer alman kıtaları da yakında Avus
turyayı terkedcccklcrdir. 
Bazı mahfillerde sanıldığına göre 

alman kıtalarının Avuaturyadan ayrıl
ması Avusturyada plebiaitin askeri bir 
safer havası içinde cereyan etmesine 
engel olmak arzusunlan ileri gelmek
tedir. 

Kııalarıri geri alınmmıı ve 
dıı politika 

Aynı mahfiller, kıtaların geri alın· 
muı neticesinde Almanyanm dıt poli
tikaaı bakluncla faraziyelerde bulunu· 
lamıyac:aiını beyan etmektedirler. 

Bu mahfiller 12 martta Avusturya
nın ıüratle işgal edilmit olması bu 
memleketin strateji noktalarının bir
kaç saatte ifgal edilebileecğini göster
diğini ilive eylemektedirler. 

Orta A.vrupada gerginlik 
azalıyor 

Puis, 2 (A.A.) - övr gazetesinde 
Bayan Tabuis, orta Avrupa meselesi 
hakkında diyor ki: 

"Orta Avrupada gerginliğin bir 
mikdar azaldığı söylenebilir. Avustur
ya • Çekoslovakya sınırına tahşit edil
miş olan alman kıtaları ,yeniden Al
manyaya çağırılmı' ve Avusturyada 
halen, biri motörlü olmak üzere, iki 
fırka ile birkaç dağ taburu kalmıştır. 

Almanya Çekoslovakya' ya kar-
§& kuvvet kullanmıyacak 

Diğer taraftan, Almanyanın Çckos
lovakyada hadiselerin kendi seyirleri
ni takib etmesine intizar kararı vermiş 
olduğu sanılmaktadır. Almanya, bu 
mesele ile yalnız diplomatik bir tarzda 
ınefgUl olacak ve kuvvet kullaıunaktan 
vaz geçecektir. BB. Pol Bonkur ve 
Çemberlayn'ın beyanatı, franaız ve in
giliz politikalarının aağlamlafl1lIŞ bu
lunmalarını göstermesi bakımından 
semerelerini vermeğe ba.flamıştır.,, 

Hiıler Sıutgarı'ıa 
Ştutgart, 2 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabiri bildiriyor: Hitler dün akf&ID 
Ştutgarta vasıl olmuıtur. Mumaileyh 
memleket dışında yatayan almanlar 
tarafından gönderilen murahhaa heye
tini kabul ctmit ,onra belediye dai~
sinde plebisit faaliyeti hakkında bır 
nutuk irad etmittir. 

Hitler Avuıturyanın anşlus'dan ev· 
velki ümidaiz vaziyetini hatırlatmış ve 
avuıturyalıların demokrasilerin kur
banı olduğunu söylemiştir. Demokra
siler kendi prensipleri haricinde ola
rak avusturyahları, istedıklerini yap
maktan mcnetmi§lerdir. 

B. Hitler tunları ilave etmiştir: 
"- Bana diktatör diyorlar. Halbuki 

ben alman milletinin reyine müracaat 
edıyo. um. 10 niaanda dünyanın en zen· 
gın adamı olacagımı biliyorum. O ta· 
rihte dünyada mcvcud en kır. etli şe
ye sahip olacağım: yekpare 'Lır mille
te.,, 
Almanyaya sığınan avıuturyalı 

JUQİler döndüler 
Viyana, 2 (A.A.) - Hazıran 1934 de 

Dolfuaun katlinden ıonra Almanyaya 
iltica eden avusturyah naziler Avus
\·uyaya dönmüşler ve bu sabah Viya
naya girmişlerdir. Naziler hücum k~a
larının '.kahve rengi üniformasını gıy

miş olduaları halde önlerinde mızıka 
ile fChrin ıo-.klarından geçmitlerdir. 
Alayın ba,ında 'ıiıcum kıtaları tefi 
Lutze ve Hitlerin 4.vuaturyadaki ko
miıeri Burkcl bulunm•\tta idi. 

Viyana, 2 (A.A.) - Yarı resmi bir 

merika üzerinde aynı tesiri husule ce· 
tirmiıtir. 

Eaaaen Çeymberlen'in, geçen hafta 
Anm K.maraaında insilia aiyaaetini İ· 
zah yollu aöylediii sözler karpaında 
Amerika'nm da istikbalde takib edeceği 
ıiyaaet etrafında tereddüde yer kaJma. 
mııtır. Çeymberlen lnsiltere menfaat
lerini yakından alakadar eden muayyen 
meseleler dıımda lnsilterenin hiç bir 
ıneaeleye kanpmyac:ainu bildirirken, 
Amerikayı Avrupa iılerine kartı uzak. 
ta bırakmak iıteyen amerikablann kul· 
landıklan lisanı kullanıyordu. Avrupa· 
dan dar bir Manı denizi ile aynlan Bri
l-.aya adalan hükümeti, böyle bir ıiya
aet taldb ederken, binlerle kilometre 
açakta bulunan Amerika kıtumdaki 
hiiküınet neden batka bir yol taldb et
aİla? 

kaynaktan bildiriliyor: Şuşnig'in sa
bık matbuat ~efi albay Adam dosyalaı 
üzerinde tahrifler yaparak Avusturya 
devletine zarar iraa etmiş olmak zannı 
altındadır. Tesbit edildiğin_e göre fe
deral başvekalet dairesinde araştırma
lar vukua gelirken albay bütün bu 
müddet zarfında birçok dosya yakmış
tır. Ne mikdar dosyanın kaybedildiği 
daha belli değildir. 

Sanıldığına göre, halen yabancı 
memleketlere kaçmış bulunan eski A
vusturya nazırlarından Zenatto ile 
Stokinger de Avusturyadan çıkarken 
kendılc.ınc emanet edilmiş olan ve 
dev .ete ve ı ı t iye aid bulunan parala
rı da beraber götürmuşlcrdir. Bunla
rın tevkif edilerek iadei mücrimin an
laşmalarına göre Almanyaya iadeleri 
hakkında talep yapılıp yapılmadığı 
daha malum dcgildir. 

Joe Luiı Harri Tornası 
nakavt etti 

Şikago, 2 (A.A.) - Ağır siklet ve 
bütün kategoriler dünya şampiyonlu
ğu için yapılan 15 ravundluk boks ma
çında amerikalı ,ampiyon Joe Lui.s, 
amerikan namzed Harri Tomas'ı S in
ci ravundda nakavt etmiş ve bu suret
le şampiyonluk unvanını muhafaza ey
lemiştir. 

Brüksel, 2 (A.A.) - Rayşbank reisi 
Dr. Şaht endüstriyel kredi milli sos
yetesi direktörü Himans ile uzun bir 
görüpede bulunmuştur. 
Şaht dün akpm saat 22 de Berline 

hareket etmiştir. 

Levanevskinin ta)'yaresi 
beyhude yere aranıyor 
Moskova, 2 (A.A.) - Dün Kotov ve 

Vetzki'nin idaresinde iki tayyare Ti
haya koyundan kalkarak Levanewkl
nin tayyaresini aramağa çıkmıflardır. 
Tayyareler, Rudolf adası istikametin
de 86 ıncı arz derecesine çıkmıflar, bi
lahare 12 inci tulü garbi dairesine ka
dar gitmi§:lcr ve nihayet Tiıhaya koyu
na dönmüşlerdir. 8 saat devam eden bu 
uçu' esnasında Levanevskinin tayya
resiyle aliikadar hiçbir şey kcşfedcme
mi§lerdir. 

Çin kıtaları umumi bir 
taarruza geçtiler 

Japon umumi karargahı da 30.000 
çini inin kuşatı ldıOını bi idi riyor 
Hankeo, 2 (A.A.) - Resmi tebliğ ~ tedir. 
Yalnız japon karargahı mıntakaımı Hankeo, 2 (A.A.) - Kuominta.ng 

da küçük bir mukavemete maruz kalan partisinin kongresi toplanmıı ve Mare-
. kıtalan Llnşege girmiılerdir. Çin- şal Çan Kay Şck'i reisliğe ıeçmiıtir. Ma 

~i;~r japonlan çcvirmiılcrse de japonlar rcıal siyasi ve askerl vaziyet hakkında 
atet himayeıinde yiyecek ve malzeme- ı uzun beyanatta.bulunmuıtur. 
lerini kurtarabilmiılerdir. Mareşal vazıyet hakkında nikbin • 

Düşman, Taieşuangın 31 kilometre dir. Japonların emellerini tahakkuk et
doğu şimalindeki Tsotisinden takviye tirmck için Çine yeniden otuz fırka as
kıtaları gclmit ve bunun Uzerine şid- kcr göndermeleri lbım olduğunu, bu
detli bir mukabil taarruz yapmıştır. Bu- nun da imkansız bulunduğunu aöylc
na binaen Çin kıtalan düşmanın faiki- miştir . 
yeti sebebiyle. takviye alınca çevirme Japon ihtirasından bahseden Mare -
hareketine tekrar girişmek üzere, mu • şal Çan Kay Şek dcmiıtir ki: 
vakkaten Linçengi boşaltmıştır. ''-:- 1927 de, milliyetperver kıtal~r 

A Nankın üzerine yürürken Japonya Lon 
llmumı taarruzh dra ve Vaşingtona çinin taksimini tek-

T · angın şimal münte asına e- ı·r · · . . . aıçcu . . . ı etmıştı. Bu teşebbüs, Vaııntonun ın-
rişcn 4000 japon asken ha~en çınlıler fial ve muhalefeti üzerine akim kalmıı 
· · k b' t hlike teıı.kil etmekte- · k. ıçın az ço ır c . :s- •• ve ın ısara uğnyan japonlar Şantung -
dir. Buna binaen çinlıler dun. ~ba.h sa- da iıgal için Tiycnçin bldiscsini ibdaı 
at 3 de umumi bir taarruza gırışmış~cr· etmişlerdir." 
dir. Muharebe hala devam etmektedır. 

Diğer taraftan Tsining'deki japon
lar da tiddetli topcu ateşiyle şiddetli 
bir mukabil taarruza başlamışlardır. 
Çinliler, ıchri tcrketmcden önce, ıon 

bir çevirme hareketine teıebbüs et
mektedirler. 

Linyi bölgesinin sol cenahındaki 
Çin mevzileri şiddetli bir ateş altında
dır. Bu vaziyet altında lüzumsuz tcle
fattan ve fedakirlıktan sakınılması 
tebliğ edilmiştir. 

Şimdi beklenen erzak ve takviye 
geldiği için, çinliler düıman mevzileri
ne tekrar hücum etmiılerdir. Muharc· 
be çlnliler lehine inkiaaf etmektedir. 

Kanton' a hiicum 
Kanton, 2 (A.A.) - Roytcr ajan-

Greta Garbo ve 
Stokovıki Tuiıuscla 

Tunus, 2 (A.A.) - Greta Garbo ile 
Leopold Stokovıki ltalyadan buraya 
gelmişlerdir. Artistler gazetecilerle 
fotoğrafçılara izlerini kaybettirmek i· 
çin kendilerini getiren vapurun güver
tesinde bir kaç saat kalmıılardır. 

Greta ile kocası Hammame•de kara
ya çıkarak ViUa Senaebaatiyen'e yer
letmi,lerdir. Vaktiyle dük ve dütes dö 
Vindıor da bu villada kalmak i.tcmit
lerdi. 

Londradaki ingiliz • italyan anlaş
masının akdiyle belki d; doğrudan 
doğruya framıı: - italyan görüşmele

rine yol açılmıt olacağı bildiriliyor. 

Almanya ile 
papahk arasında 

bir hadise 
( Baıı ı. inci say/ada) 

kılmaktadır. 

Berlin'de neler diyorlar? 
Bertin, 2 (A.A.) - Roytcr ajansı

nın muhabiri bildiriyor: Rcsmf mah
filler Vatikanın beyanatı hakkmda 
tefsirlerde bulunmaktan imtina et
mekte, bu beyanatın dikkatle tetkik 
cdilmeai lbım geleceğini çünkü or
taya konulan meselelerin pek mühim 
olduğunu beyan etmektedirler. 

Alman hariciye nezareti namına 

söz aöylemcğc sal!hiyettar bir zat 
roytcr ajansının muhabirine Hitlerin 
yakında Vatlkanın beyanatiyle meı
gul olmak fırsatını bulması muhtemel 
olduğunu aöylemtıtir. Bu zat burada 
meselenin sathi surette tetkiki iıte
nilmediğlnl ll&ve etmı,tir. 

Avuıturyah papaalarm 1ıarckcti 
,npheıiz ılyaa! havayı aydınlatmış

tır. Papaalar, taraftarlarını dint istib
dad'dan kurtarmıılar ve bu suretle 
balia alman ııfatlyle vazifelerini yap
mıtlardır. 

Aynı ut Avuıturyah papuların 
bu bareketlerlnln aiyut blr müdahale 
,eklinde tefıfr edflemiyeceğini fakat 
diln aqam vatikan taraf mdan yapdan 
beyanat lçln aynı 'eyin ıöylenemiye
ccğini U&ve etmiıtir. 

Vatikanın beyanatı hakkında Ber
tin matbuatı hiç bir ICY yazmamakta
dır. 

Hiderfn Roma •eyahad 
Roma, 3 (A.A.) - Bcklenmiycn bir 

vaziyet zuhur etmediği takdirde, B. 
Hitler Romaya 3 mayısta gcle«k, 6 
mayısta Napoliyc giderek erteıi gUn 
tekrar Romaya dönecek ve 9 mayısta 
Floransaya da geçecektir. 

üı kü~ük itilaf 
devletleri arasında 
Prag, 2 (A.A.) - Venko gaı:eteai, 

üç küçük itilaf devleti arasında bir 
itilaf hasıl olmasını temin etmek ü
zere Macariıtan ile müzakerelere ye
niden baılanmıı olduğunu bildirmek
tedir. Bu milsakereler emasında si
lihlanma aahaaında hukuk mUuvatı
nın tanınması, mUtekM>il tecavüz et
memek teminatı ve hiç bir bUlriimetin 
itilafa dahli memleketlerden birine 
daimt surette zararı dokunacak bir 
tedbir almıyacağına dair milfterelı: bir 
beyanname huırlanma&1 itleri görU
tülmektedir. 

Bu gazete, Prag, Bilkreı ve Bel
grad ara11nda timdiden blr itillf ha
sıl olduğunu ve Budapette ile doğ
rudan doğruya mUzakerey:e batlanabi 
leccğini illve etmektedir. • 

sı muhabiri bildiriyor: İngiltere büyük 
elçiai tren beklediği sırada altı japon 
tayyaresi meydana çıkmıtiar, fakat ha· 
va müdafaa toplarının ateş açması ilse • 
rine bomba atmadan gitmişlerdir. 

Elçinin geçtiği Kanton - Hankov 
demiryolu dün aksam ve bu sabah bom
bardıman edilmiştir. 

Mebus lntlhalH Ankara lleyen Teftlılye 
Relsllltnd•: 

Japonlar çinlileri kuşatm&Jkır 
Tokyoı 2 (A.A.) - Tincyen - Çin -

Pukov demiryolu cephesinden gelen 
haberlere göre, japonlar Çantungun ce
nubunda Linyi, Taaoçuang ve Tungçu
ang müıellcsi ara11nda on kadar Çin 
fırkasını çevinncğe muvaffak olmuş
lardır. 

Münhal Ankara mebusluöu için 
3/nisan/938 pazar günü öOleden 
evvel intihab yapılacaAından mün
tehibi sanilerin mazbatalarile bir
likte saat9da belediyeye teşrifleri 
rica olunur. (924) 1835 

Milli birli§imiz 
TAN'da Ahmed Emin Yalman, 

yeni ıiyaai imanların ta.auubundan 
ve bunun inaanhk balummdan do
ğurduğu zararlardan bahsederek 
diyor ki : 

"Türk milleti, milli birliğe, gönül 
hotluğu ile ve aamimi kanaatler 
aevkile varmıttır. Tazyik& ihtiyaç 
kalmadan akıl, ve münakata yolu ile 
hakikati gönnÜ§ ve birbirine gittik • 
çe sıkı bir tekilde aarılmıttl1'. Milli 
bir ıiyaset ve umumi menfaat fikri 
etrafında birle,en, amıf ihtirası, 
benlik davası tanımıyan bir millet 
ııf at ile türk milleti bugünkü karan
lık dünyaya yüksek bir örnek tetkil 
eder. Uikliiin on altıncı uırdan be
ri en yüksek münevverlerin ruhunda 
yaıayan tekli bu memlekette vücud 
bulmU§tur. Bilgi aydınlığının yolu a
çık ve aerbeattir. 

içimizde hiç fiiphe yok ki onwa 
bir ç.ok gerilikleri ve noksanları ya • 
ııyor. Fakat bunlan kimae benimse
miyor, kimae örtmek iatemiyor. He
pimiz görüyoruz ki vuıtalanmız 
mahduddur. Kemaliat prensipler ha
yatın her aahuına bir hamlede 80-

kulamıyor. Fakat nokaanları görü
yoruz. Bunları aerbestçe münakata 
etmek ve prenıiplerin geri kalan ..,. 
halara da yayılmaama nmin hazll'• 
lamak; rejimin çerçevesi içinde, el 
birliğile yaptığunız bir iıtir. 

Bize aai veya sol yabancı ideolo
ji alimlerinden kaçak aurette s••-
cek cereyanlar, tarih bakanmdıuı 
mutlaka geri ve irticah cereyanW • 
dır. Bunlara kapılmak, kendi yük• 
sek ideallerimize arka çevirmek . ve 
kendi varlık irademize ayk1rı olan 
em llere köle ve alet olmaktır. Ya
bancı cereyanlarm zehirlediği her 
vatandata. zayıf ve iradesiz w rah. 
saz bir içtimai hasta gözile bam~ 
mak elde delildir. t-.ı, 

Dünü tanıyan ve yarmm r '»i 
ilDI gören ve duyan her türl 
daıma dii§en vazife, Kem 
alleria ruhlara h&kkolmun 
ni yeni feVk, hareket, fera 
naklan yaratmuına çahpn 
yolda emeklerin neticer 
memlekete faydah olmak1 
deiildir. Bugün karanlı 
varbklara doğru riden b; 
lemin ortaamda bizim için' 
hizmet ~enin aüzel yol~ 
liiimizi en yibek gaye!• 
demokraıinin Ü.tün ve te;~ 
rini ifa.de eden ideallek• 
hakkuluma el birliği il 
tll'.,, 

Radyo nes~ 
sulh emri 

lep 
Cenevre, 2 (A.A.) -hak· 

yatının barı' için kull\an 23 
kında Ccnevrede 17 eyi tara
cylf1le kadar toplanan ., yona1 
f mdan kabul edilen .1 kte
mukavele bugün yürür me 

dir. dalı lJll.o 
Mukavele 28 devlet d. d~ 

za cdilmiı ve 1imdiye e. 
1 

f d acrk tır. let tara ın an ta ı '--t 
L-. 1 •• ıemlCA'lö • MuAAYc eye gore, . meın 

ler diğer memleket sa0bo1 0 
_ 

k . . emr" sma,,-
lc etın. nızamlvke . jir memle-
veya bır r m c etı r ek mabi· 
kete karşı barba tere aakınr.
yette neşriyatta bulıtan 
caklardır. -

Abideler •sinin 
nisan tctntısı 

(T ·la) - YiiDe1i 
l~tanbul, 2 ~ Cevad'ııı itti· 

tedrısat umum mu . lan-
rikiyle ibidcler } n: ~::sar
tısını yaptı. ltfanu 60· .

4 
. in 

fiylc intaaına kanı:rilen M>ı 1~. 
enternasyonal birSaba~ aç Bol 

'ld. ooo lıralık u 
na karar vcrı 1• • de 
ibidesi hcykeltırı{usret ve .Ra~ d • 
gene 12.000 Jirah~yvalık lbıdce~ le 
heykeltıraş ffidi ZühtUyc bır ı . 
mıttır. -
Yeıilk&y hva meydanı 

moderıeıti riliyor 
t tanbul. 2 telefonla) Nafıa Ve

kil :. hava YQarı Ycıilköydeki ha· 
e ı cıarıını eton ve asfalttan ola· 

va mey d d muh· 
rak yaptırın&~dır. Mey an. a iat 
t l 'f · · ve llvalanı1lar i4iın 6 P. e ı ınıt 1 içıa 
bulunacak. a)'ıca gece uçu• an 
de huıuıt tertbat alınacaktır· 

iti sahltklr tevkil edili 
lataııbul, 2 (Telefonla) - Taktb

cilik yapan Hakkı ve Celil adındaki 
iki arkadaf sahte senet taııZİm etml1' 

A.Ş.ESMER 

Japon umumi karargilu, japon Ja
talannm, Taihu gölünün batı cenubun
da mıntakaaında 36 bin çiniyi çevirdik
lerini, çinlilerin 7000 ve japonlann yal
nız 400 kiti kaybettiklerini bildirmek- l 

ler, icradan paralan alırken • ya~ 
n p hAlrim ıltarariyle te-.kif edılmıtl 

------------------------- dir. 



Halkevinde donko konferans 

Fen aleminde yeni 
bir k8Jif ! 
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CEYHAN DA 

Bir zengin köprü ve 
hastane yaplır1yor 

Adana, (Hususi) - Oğrendiği
me göre, Ceyhanın hayırsever zen. 
ginlerinden B. Sami, Ceyhanda Yı
lan kale inin ıimalindeki Cingöz 
deresi üzerine on bet metre u~n· 
luk ve beş metre geniş1ikte bir be
tonarme köprü yaptıracaktır. 

Köprünün projesi yapıJmıt ve bir 
müteahhide verilmittir. Aynı hayır. 
sever yurddat önümüzdeki yıl için
de Ceyhanda 20 yataklı bir hastane 
yaptıracaktır. Her iki t~bbüs mu. 
hitimizde büyük bir memnuniyet u
yandırmıştır. 

Mersinde geceleri 

elktrikler sönüyor 
Mersin, (Hususi) -Şehrimizde ge

celeri elektrikl;r sabaha kadar yan
mamaktadır. Bu yüzden şehir zifiri 
bir karanlık içinP gömülmekte, hırsız. 
lıkların çoğu da elektrikler söndükten 
sonra yapılmaktadır. Mersin gibi bir 
iş şehrinde, elektriklerin sabaha ka
dar yanması çok lazımdır. 

fzınirdc yeni fabrikalar 
İzmir, (Hususi) - İnhisarlar ida

resi tarafından Alsancakta yangın ye
rine büyük bir depo yaptırılmasına 
yakında başlanacaktır. Depo, bütün 

lıteferruatı, sıhi ve fenni tesisatı ile 
Y;oo bin liraya çıkacaktır. Egede satın 
k•ıınan tütünler bu depoda işlenecek· 
du-. Cigara fabrikası da genişletile. 
~ktir. 
mıtnhisarlar idaresi tarafmdan Bay
rİ)kJıda bir de şarap fabrikası yapı-

1 Yurddan resimler 

B İR KÖY DEGİRMENİ 

Bir tokatla 
Akrabasını 

öldüren bekçi 
mahküm oldu 
İzmir, (Hususi) - Akrabası Meh

med Aliyi bir takatta öldürmekle 
suçlu bekçi Osınanın muhakemesi 
bitmiştir. Bekçi Osman, hadise akşa
mı sarhoş ıbir halde tiyatroya gelen 
Mehmed Aliyi evine gönderirken 
yolda bir tokat vurmuş ve adamca
ğız bu yüzden ölmüştür. Hadisede 
Osmamn katil kasti görülmemiştir. 
Bekçinin bir sene sekiz ay müddetle 
ağır hapsine ve 600 lira ağır para · ce
zası ödemesine karar verilmiştir.. 

Boluda ağaç 
bayramı 

Bolu, (Hususi) - Borazanlar, Pa. 
şaköyü, Tatava, Yumrukaya köyJe
rinden mürekkeb 1000 kişinin iştira

kiyle, köycülük komitesi bir ağaç 

bayramı tertib etmiştir. Bu köylerden 
geçen Ankara - İstanbul şosesinin 
iki tarafına çam, kavak ağaçlarından 
iki bin ağaç dikilmiş ve her ağaca e
tiketler konarak dikenin ismi yazıl. 
mıştır. Köylüler bu ağaçları birer bi
rer aralarında bakımını temin ve tak
sim etmişlerdir. Köyün demirbaş eş
ya defterine adetleri ve ağacı diken 
ve büyümesini teahhüd eden zatın is
mi de geçirilmiştir. Bayramda davul 
ve zurnalar da bulunmuş çoluk çocuk, 
kadın, erkek bu bayrama katı1arak a. 
ğaç dikme merasiminden sonra her 
köyün delikanlıları ve ihtiyarları 

milli oyunlar oynamışlardır. l.aktır. 
--.J?k'k 
m~rı----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--·~-----------------------------------------------------------
inc 
irir 
Zil 

laı 

lıı 
ka 

zmir Cümhuriyet meydanına 
büyük binalar yapıhyor 

O bin liraya halkevi 
l bin liraya belediye 
inalan yapılıyor 

~a bir adliye sarayı ve 
fiusu kulübü kurulacak 
ı -Hususi) --- Şehrimizin muhtelif seml
er.'-- k h · l ' ·ı · . ııue cum urıyet eser erıne yem en· 

nmi, büyük binalar yapılması kararlaı-

b~'f endiğime göre, 200 bin lira aarfiylc 
ır •· b" 1 kt B b" . b·· .l ınası yapı aca ır. u ına evın 

utu,açlarını karıılıyacak bir müke1J1me-

Jiyette 1...& 1 · d h · J 
1 
.auır. çın e aa nesı, 

:.ı:n a tüpheneleri buluna
ku ır. an barka bir ha va 
ku~~uıı ve bir türkkuıu 
b" ulu dilecektir. Bu yeni 
ına arır ıi de cumhuriyet 

,;ıeydannteksif edilecektir. 

c .... ,, .. 
mydınındl 

Atıtütt 

heykeli kıu sub~etl'nhuriyet meydam, 
aa ır z.ı.d 1 · · .. 
I b" 1 a zmınn en gu- -------------------------------------------------

:. ınalaıaüslenmiı olacak-

Aynı za da Cumhuriyet 
meydanındaı b. r b. 
belediye saı l~b.ırayaı· ır 
bir dl" ın ıraya 

a ıye sa. yapılacaktır. . --
Bolu da fa f gecesi 

k 
Bolu, (A.A.) -'ali ve parti baş. 
anı G·· d ~ un ogan ~ından bugün ti-

cafr.et od.ası ve eSJ\nüınessiUeri şe-
re ıne hır ray • . . . . Es f ~ zıyu verılmıştır. 
b na cemıyetleri :esi adı verilen 

u toplantıda, küç°'3nat1ar teknik 
usulleri v b b ' . • e era erl ve meslek sev-
rsı, görüp anlaşma evzuları etra· 
ında faydalı hasbihıu ve konfe

ranslar v ·ı · • . d erı mış, gecfülenk ve neşe 
ıçın e geçirilmiştir. 

Zonguldakla bir lil binasının 
· temeli afi h 

Zonguldak, 2 (A.A.) ._ Bir vatan
::ıaşın memlekete annağaı olarak yap· 
tı~yı teahhüt ettiği 60 in lira kıy-
metındek· J" b" 

• 1 ıse ınasımn tün mera-
•imle temeli atıldı. Vali lcillt'" d" rekt"" ·· , ur ı. 

Konyada spor çahşmaları ,, 
·~ 

Konya. (Hususi muhabirimizden) 1 ra başlanmış ve bu yarışlar da halka
- Atletizm federasyonunun hazırla. rasında büyük ilgi toplamıştır. 40 ki
mış olduğu krş programı, seri kır ko- lometre üzerinde yapılan ilk yarrşlar 
şuları Konyada bUyük alika toplamış 125 kilometrelik meaa:fe~ kadar çı
haftalarca devam eden bu koşulara karılacaktır. 

her seferinde kırka yakın atlet ifti- Bu bisiklet müsabakalarında bi
rak etmiftir. . rinciliği kazanan idmancıya bölge bir 

Ankarada yapılan kır koşuları Tür- bisiklet verecek, ikinci ve uçüncü de
kiye birinciliğinde Konya takımının receleri ihraz edenlere de münasib he
dördUncillUğU kazanması muhitte çok diyelerle taltif edileceklerdir. Müaa
iyi tesirler husule getirmiftir. bakalara hilkümet önünden başlan-

Bu haber halkcvi hoparlörleri ile makta Merama kadar gidilmekte ve 

oru, ~okul talebesi söz 1>Öyliyerek 
bu armagan şükranla anıldr. Gece or-
ta okulda bu münasebet] b' .. 

şehrin her tarafında yayılmı§tır. oradan ıgene hükümet önüne dönül. 
mektedir. 

BWkleı yarı§ları Bu münasebetle halk müsabaıta ser 

ınerc ve "Jd. e ır musa-
rı ı. 

Bu faaliyetten aonra bisiklet f ede- atinden evvel hükümet meydanını 

rasyonunun tcrtib ettiği müsabakala. doldurmakta ıve müsabakarim netice· 

(ocuğuna h1rs11hk yaphran 

Bir ana 
yakalandı 

hmir, (Husust) - Karşıyakada ga
rip bir hadise olmuş, dokuz yaşındaki 
çocuğuna hırsızlık yaptıran bir ana 
yal<alanmıştır. Hadise şöyle olmuş
tur : 

-~"--·-- ~ 

Karşıyakada oturan Emine adında" • 
bir kadının 9 yaJında bir kızı vardır. 
Bu kız henüz ilk mektebe gitmekte. 
dir. Emine, kızına hırsızlık ogret
mekte, mektebten ve komşulardan ~ 
teberi' çaldınnakta imiş. Bir meşud 
cürüm tertib edilerek bu kadının kızı 
na hırsızlık yaptırdığı tcsbit edilmiş 
ve derhal muhakemeye verilmiştir. 
Eminenin muhakemesi yaplınış bir ay 
on gün hapsine karar verilmiştir. E
mine tevkif edilerek ceza evine gön
derilmiştir. 

Nazüli.den bir görünüş 

Profesör Pitar Adıyaman'da 
Adryaman, 2 (A.A.) - Tetkikat i

çin Adıyaman'a gelen profesör Pitar 
Halkevinin verdiği çay ziyafetinde 
yüzlerce dinleyici karşısında verdiği 
konferansını şu sözlerle bitirmi§tir: 

"- Biz avrupablar bu büyük kül
türü yaratan sizin atalarınızın ancak 
torunlarıyız." 

sini ca<ldelerde sabırsızlıkla bekle
mektedir. Şimdiye kadar yapılan üç 
müsabakanın birinciliğini iyi bir bi
sikletçi olduğu anlaşılan gençler bir. 
liğinden Ahmed kazanmıştır. 

Müteakib kofularda derece almak 
için diğer kulüblcre mensub i:imancı
lar da gayret etmektedirler. 

Bundan sonraki yarışların daha çe
tin cereyan edeceği anlaşılmaktadır. 

Futbol maçları 
Geçen seneki lik maçlarının SOna 

ermesinden beri hareketsiz kalan Kon 
ya futbolcuları geçen pazar günü ilk 
maçı yapmışlardır.. Konya şampiyo
nu Selçuk Sporla Konya idman yur. 
du arasında hususi mahiyette yapılan 
bu maç altı aydanberi futbol maçı 
seyredemiyen rneraklıları kısmen tat
min etmiştir. 

'Bu müsabakada daha iyi oynayan 
Konya idman yurdu bir gole mukabil 
beş gol ile neticeyi lehine çevinni'
tir. 

Önümüzdeki rncvsim için bir faali· 
yet programı hazırhyan Konya idman 
yurdu civar vilayet takımlarını bil· 
hana Ankara kulüblerini şehrimize 
sırasiyle davet etıneğe karar vermiş. 
tir. Bu programın tatbiki için de jan
damıa bölüğü tarafından inat edil
mekte olan biricik sahanın tahliye e
dilmesi alakalı :makamlardan rica e
dilmektedir. Çünkü bu bir tek saha 
jandarma talimleri dolayısiyle futbol 
oynanamayacak bir hale gelmiştir. 

Gençler bu dileklerinin isaf oluna. 
cağını ümid etmekte ve bunu bekle
mektedirler. 

Naıilllde ~eıitll ~allımalar 

Hükomet ve mekteb binalarile 
elektrik, spor, sulama İşleri 

Nazilli, ( :Hususi ) - Basma fahri. 
ıcası tarafından yeniden yaptırılan 
16 ailelik <iört :memur, ve 800 işçi için 
iki işçi apartfllanınm inşası bitmiştir. 
Pört buçuk aydır çalışan fabrika, ya
l<tn zamana kadar bir amele ekipiyle 
çal~ıyordu. Şimdi bir·çok kısımlarda 
iki ekiple faaliyete başlamıştır:. Uç 
ekiple çah'103ğa baştıyacağı gün de 
çok yakındır. Fabrikanın çıkardığı 
yazlık ve pazen basmalar gerek desen 
v.e gerek sağlamlık bakımından çok 
rağbet gönnüştür .. Fabrikanın buzha
nesi günde bir ton buz yapıyor. Son 
günlerde Anıerikadan ibir de sinema 
nıakinesi getirtilmiştir. Fabrikanıc 
tamirhanesi her türlü tamiri yapl"!lak
tadır. 

Spor ralı§malırı 
Sror, Nazillide çok ilerlemiştir. 

Geçen sene üç kuliip Mendres spor a
diyle birleştirilnıişti. Bu birleşmenin 
ilk faydası, geçen yıl mıntaka şampi. 
yonluğunun atınmasiyle meydana çık· 
tı. Belediye tarafından ve spor kuru
mu merkezinin de yardımlariyle her 
türlü ihtiyaça yetecek bir saha yapı
lacaktır. 

Sümer spor kulübü de bol vasıtala
ra maliktir. Burada asri bir spor ala. 
nı yapılıyor. 

Elektrik ihtiyacı 
Şehrin elektrik tesisatı ihtiyaca 

kafi değildir. Elektrik projesi yaptı
rılmış tasdik için nafia vekaletine 
gönderilmiştir. Yeni projeye göre ce
reyan basına fabrikasından alınacak
tır ve çok ucuza mal edilecektir. 

Sulama i§leri 
Nazilli ovası, b\Jigiln iki kanalla 

sulanmaktadır. Bunlardan birisi, dev
let eliyle açılan Horsunlu kanalıdır. 
Bu kanal, sular idaresince bugün Na. 
zilliye kaaar getirihniştir. 1kincİ$i de 

tarlası olan köylülerin kooperatif ku
rarak açtıkları kanaldır. Bu kanaldı 
her gün ilerlemekte ve sulama sau
sı genişlemektedir. 

Hii.kiimeı korutfı 

Nazillide hükümet .aaireleri dağnı1' 
ve biribirinden çolr uzak YC.X:l~rdedir. 
Hükümet konaj!• yapılmak ıçın 931 
büdcesinde tt-*ıSisat ayrılm~tır. Yr 
kmda inşacca başlanacağı umulmakta• 

dır. 

Kii.lıür vaziyeti 
Nzilli orta okulunun talebe sayısı 

gittikçe artıyor. Bu yıl okul binat' 
haricinde yeni şu:beler açılmıştır. Na.o 
zilliler orta okul ya}>mak için bir kO' 
mite kurmuşlardır. 

tık tahsil bakımından Nazilli en i
leri ilçemizdir. Bu ilçede okuma ça• 
ğındaki çocukların %50 den fazlall 
mekteb bulmaktadır.. Merkezde üi 
ilk okul vardır. Aşağı Nazillide y~ 
bir ilk okul yaptırılıyor. 

O. BECERtlC 

Bursada bir doktor 

taslağı yakalandı 
Bursa, (Hususi) - Şehrimizdi 

Kanberler mahallesinde oturan İbrır 
him adında bir doktor taslağı yak" 
lanmıştır. Bu adam, her hastalığa ili 
vermekte fakir ve cahil adamların P" 
rasını almakta idi. İbrahim son def• 
Sabri adında bir adama basur ilaC 
vermiş, terzi Hakkıya nezle mer.heıtı 
havlucu Hüscyne de çocuk yaprd 
ilacı hazırlamıştır. Zanlı adliyef 
verilmiştir. 
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Muhafız gücü Beşiktaşı 

dün lstanbulda 3-1 yendi 

lngiltere ve Amerika 42 
bin tonluk yeni harb 

gemileri yapacak 

BESİKTAŞIN YENİLMESİNE SEBEB: 

İlk galibiyet golünden sonra hücumu 
bırakarak müdafaaya geçmesidir 

Londra, 2 (A.A.) - İngiltere, ~
rika ve Fransa hükümetleri arasında 
Londra deniz muahedesinin sahabet 
maddetıi hakkında 3ı martta teati edi
len resmi notaların metinleri neşredil-
miştir. · 

İngiltere ve Amerika hükümetleri 
Japonyanın 35 bin tondan yukarı zırh
lı inşa etmediğine veya otmeği derpiş 

İstanbul, 2 (A.A.) - Milli küme futbol maçlarma buaiin Tak- etmediğine dair Tokyo hükümeti ta-
d ld F •- rafından teminat verilmedjği için 

aim ıtadyomunda devam e i i. ikstür mucibince bugün Anka- mezkCir muahede ile tesbit edilmiş 0 • 

radan Muhafızgücü takımiyle lstanbuldan Beıiktat takımı karıı- lan tahdidlerden uzaklaşmak hakkını 
laııyordu. Ankarada Beıiktaıın galibiyetiyle biten ilk ka11ıla1- kullanacaklarını beyan etmektedirler. 
manın revanfı mahiyetinde olan bu müsabaka, günün cumartesi Amerika hükümetini nnotasında bun
olmasına rağmen, stadyomda 3000 e yakın bir kalabalık topla- dan başka yeni amerikan zırhlılarına 
m1Jtı. konacak olan topların çapının muahe-

,....______________ de ile tayin edilmiş olan 16 pusluk 
Hava açık, hafV rüzgarlı ve müsaid- r .., haddi geçebileceği bildirilmektedir. 

di. Saat 16 da ikı takım alkışlar ara- Fransız notasında ise herhangi bir 
sında sahaya çıl.tılar. Bugünkü spor hareketleri Avrupa devleti bu hadlerden uzaklaş-

Takımlar madıgı müddotçe fransrz hükümetinin 
Kısa bir seremoniden sonra iki ta- M. Gücü av binici LOndramuahedesi ile tesbit edilmiş a-

kım karıılıkh dizildiği vakit Beşikta- y lan evsaf tahdidlerine riayet edeceği 

ıı şu kadro ile görüyoruz : Toplanma yeri: Eski ko!iU bildirilmektedir. Fransız notası şunla-
Mehmed Ali - Enver, Faruk - :.- rı ilave eylemektedir: 

Rifat, Feyzi, Fuad- Rıdvan, Hüanü, yeri saat: 10 l~giliz - alman ve ingiliz _ sovyet 
iakkı, Şert·f, Etref. denız anla~aları hükümlerine uygun 
Muhafı:r· ar da şu kadro ile oynu- Bisiklet yancı olarak lngıltere hükümeti alman ve 

, ırlar : Y sovyet hükümetlerine fransız ve ame-
Fuad - Hüsnü, Salih - Lütfi, Ci Stadyom saat 9.30 rikan hükümetlerine gönderdiği nota-
ıcf, A!ıuned - Atıf, İbrahim, Rıza, lara benzer birer nota göndermi§tir. 

. t~~;:h;~~ık. Bölge kupası Yeni hir anlaşma i~1n 
br,.tuna beşiktaJlılar başladılar. İki gayretler 
Y\ıının da aynı derecede muvaffaki. Demirçankaya - Genc;ler Londra muanedesini imza eden dev-
k<.19iz bir mukaddeme ile oyuna girdi- Birliği A. Gücü sahasında Jetlerin şimdi biribirleriyle istişarede 
~_törülüyor. İstanbul ve Ankara ta - saat: 14 de bulunarak muahede ile tesbit edilmiş 
...-.ıtarı futbol değerlerinin değil, e- olan tahdidattan mümkün olduğu ka-
~ i ve nefes kabiliyetlerinin imtiha- ~~r az uzaklaşılmasını temin için bir 
"'ı veriyorla~. tı~ on dakika a~ğ~ Şild maçı :~1!~=~~e gelmesine gayret etmele-

ik
fl müsavı vazıyette ve tesadufı 

~~it ~ler arasında geçti. Fakat beşik - Güneş - Harbiye Bu muahede hükümleri mucibince n: . trm yav~J . yavaş toplan~~~~a.~ı A. Gücü sahasında S. 15.45 toplar için müsaade edilen en büyük 

ırr 

zi 
dı 
j 

dyete bakım oldukları gorulu- çap 16 pustur. İngiltere yalnız Nelson 
ve Rodney zırhlılarını 16 pusluk top-

•e 13 üncü dakikada Hüanii -
- Şeref hattı güzel deplasman
uhaf ızların müdafaasını sıkış-

Milli küme 
lstanhulda: Galatasaray -

Muhafız Gücü. lzmirde : başladı. Hüsnünün Hakkı ile 
iştirerek Şerefe verdiği iki 
şütler halinde Ankara takı- ... , \lesine gitti. Fakat birincisini ._ _____________ _, 

Alsancak- Üçok 

,abetli bir müdahale ile bloke Beşiktaı kalecisinin topu içerden çı
'ncisinin de kalenin üst dire· kardığını görmiyen hakemin, müte
arak avuta gittiği görüldü. reddid hükmünü betiktaşhların itira. 
ışlılarm hücUınları Muhafız zı üzerine geri alması yüzünden sayıl
·hdid etmekle beraber anka- madr. Mamafih lzzet üç dakika sonra 
Wl zaman tehlikeli akınlar mükemmel bir kafa vuruşu ile takımı
. Bilhassa sol açık Şahin ve na üçüncü sayıyı yeniden kazandırdı. 
1•ıf, arkadan aldıktan derin Buaralrk hakem, kararına itiraz eden f ,iktaş kalesine kadar sar- beşiktaşh Faruk'u sahadan çıkardı. 

w ttada oynayan Rıza, aya- Oyunun son dakikaları sayı çıkar
g:..Opu çok mükemmel kulla- mak istiyen beşiktaşhların hücUınları 
n~:'\ikeli bir oyuncu olduğu - ile geçti. Hakkıyı yeniden hücCim hat
nu r. tına alan beşiktaşhlar, geç müracut 

iiktaşın golü 
ıi (ikada Hakkı, Şereften 

a. 1k 11kı bir tütle ve kaleci
nın . k A b ak dan 

h 
:sına ım an ır ma 

mu aı . 
B ğına taktı. 
eı.o galib vaziyete geçin-

ce, oyu b b" k le b ğl :adderatı u ır te go-
aif ;. 

1
oi, daha ziyade d~fan • 

b 
ırl 1~ikine başladı. Sıyah -eyaz ı i ~ı:ı• b. 

1 
•• bur ve çok ha\41ı ta -

Hıykekerhı .. tatbika başlandı ve 
a ı u . d .. d f ba 1 d ı zıya e mu a aaya 

aJ.~ı. O neticesine daha 71 
na ~I bvarğ r tek golün avantajı
. . J a 1 hUcCim hattının en 
ıyı e emanıiafaada kullanmak 
haWı bir tali. 

be ~unu mütı misallerle gören 
ııktqldar, ve kadar alamadık

ları intibah 
b . L'J e bu sefer pek acı 
ır te~ı de ka. 1 B' . . ı ar. 

ınncı dev125 inci dakikasın-
~~ ~onra muh'rın baakıaı kendi-

ettikleri bu tedbirin semeresini alma -
ğa vakit bulamadılar ve maç bu suret
le 3/1 muhafızların galebesile bitti. 
Muhafızlar sert ve canlt bir oyun 

oynadılar. Beşiktathların kazanmala
rı çok muhtemel sayılan bu maçı kay
betmeleri şu iki sebebden ileri geldi: 

1 - Taktik noksanlığı, 
2 - Takımın alıttığı sert oyunu çı

karamaması. 
Hakem günün en muvaffakiyetli 

şahsiyeti oldu, vazifesini güzel ba
şardı. 

G. Saray A. Gücü maçı 
Dün Galatasaray ve Ankaragilcü 

araaında yapılan huıuai maçı 5-1 An
karagücü kuanmıttır. 

Bir hafta evel 2-2 berabere kalan 
bu iki takımm maçı çok heyecanlı ol
mut ve Ankaragücil aahaaına epeyce 
aeyirci toplamııtı. 

larla teçhiz etmiştir. İngiltere tarafın
dan ittihaz edilen karar üzerine Al
manya ile Sovyetler birliğinin 35 bin 
t ondan yukarı zırhlı inşa edecekleri 
tabiidir. Fakat bu devletlerden biri bu 
suretle hareket ettiği takdirde Fransa 
da verdiği kararı "yeniden tetkik,, et
mek mecburiyetinde kalacaktır. 

İtalya tonajı yükseltirse ••• 
İtalya, Londra, muahedesini imza 

e~emiş o~makla beraber saf gemile
rının tona11nı yükseltmeğe karar ver
diği takdirde Fransanm vaziyeti gene 
ihlal edilmiş olacaktır. 

lngiltere'nin tHllÔha 16 pruluk 
toplarla mücehhe;s 42 bin tonluk 
11emiler koyacaiı, Amerikanın da 
büyük bir ihtimalle 18 pualuk top
larla mücehhe:s ke:ıuı 42 bin tonluk 
zırhlılar inıa edeceii deniz mahfil • 
lerinde te;yid edilmektedir. 
İngiliz deniz mahfillerinde aöylen

diğine göre 42 bin tonluk zırhlılarda 
18 pusluk topların bulunması bu ge
milerin süratinin azalmasına sebeb o
lacaktır. Bu mahfiller fazla tonajın 
sil&hlar için değil muhafazanın takvi
yesi için kut• ctnılması daha muvafık 
olacağı kanaatindedirler. 
Halihazırda inşa edilmekte olan 35 

bin tonluk gemiler pusluk toplarla 
techiz edileceklerdir. 

Almanya ve Sovyetler İngilte
reyi taklid edecekler mi? 

MezkQr mahfiller, ingiliz - alman 
ve ingiliz • aovyet deniz muahedeleri 
hükümleri mucibince lngilterenin 35 
bin tonluk haddi geçmeğe karar ver
diğinden haberdar edilen Almanya ve 
Sovyetler Birliğinin İngiltereyi tak
lid etmekten kaçınacaklarını ümid et · 
tiklerini söylemekte, çünkü İngiltere 

tarafından verilen karara yalnız ja
pon inşaatının sebeb olduğunu ,ve bu 
inf<1atın hiç bir Avrupa devletine mü
teveccih olmadığını ilave eylemekte
dirler. 
Aynı mahfiller İtalyanın hareketin

den şüphe ettiklerini de kaydetmek
tedirler. Çünkü kont Ciano Lord 
Pert'e, İtalyanın 1936 tarihli deniz 
muahedesine girmek istediğini, fakat 
Londra ve Vaşington'un, çapları 16 
pusu geçen toplarla mücehhez 35 bin 
tondan yukarı zırhlılar inşa etmeğe 
karar vermeleri üzerine İtalyanın da 
bu fikrinden vazgeçmesi muhtemel 
olduğunu söylemiştir. 

Amerikanın vaziyeti 
Vaşington, 2 (A.A.) - 1936 tarihli 

deniz muahedesinin sahabet maddesi 
hakkındalti ingiliz, amerikan ve fran
sız notalarının neşrinden sonra ameri
kan siyasi mahfilleriı zırhlıların tonajı 
ve top çaplarının yeniden tahdidi hak
kındaki müzakereler esnasında ittihaz 
edecekleri hareket tarzı hakkında ke
tum davranmaktadırlar. 

Bu mahfiller, Avrupada bir deniz 
silahlan yanşma mani olmak için mu
ahedede derpiş edilen "inşa haddi" nin 
ibkasını kabul etmekle Fransa ve İngil
tere lehinde kafi miktarda müsaedatta 
bulunduklarının tasdik edileceğini ü
mid eylemektedirler. 

Japonyanın vaziyeti 
Tokyo, 2 (A.A.) - Japon hüküme

ti Amerika birleşik devletleriyle İngil
terenin kendi deniz silahlanmalarını 
Japonyamn sözde hazırladığı projelerle 
muhik göstermeğe çalışmalarından do
layı hayretini bildirmektedir. Hükü
met mahfillerinde söylendiğine göre. 
amerikan ve İngiliz inşaatı sırf tedafüi 
ihtiyaç çerçevesini aşar ve sev~ulceyşi 
bir ehemiyet alır ise, Japonya mukabil 
tedbirler almağa mecbur kalacaktır. 
Kendi milli müdafaası ve emniyeti b1-
kımından Japonya, her halde, silahla'1-
ma bahsinde tam hareket serbestisini 
muhafaza etmektedir. 

İstanbul hapishanesindeki 

llll*Oml• 
llllb yerlere gönderiliyor 
İstanbul, 2 (Telefonla) ~ İstanbul 

hapishanesindeki mahkCimların yakın 
viliyetler hapishanelerine gönderil
mesine devam edilmektedir. Son defa 
20 mahkCim Bursaya nakledilmişti~. 
İstanbul hapishanesinde muhtelif vi -
liyetlere gönderilecek 40 kadar malı -
kUın kalmıştır. Bunlar da gönderil
dikten sonra hapishane binasının yı -
kılmasına başlanacaktır. 

Trok vapuru mayısın 
ilk haftasında 

lstanbula geliyor 
İstanbul, 2 (TeLefonla) - Avrupa

da inşa edilen vapurlardan Trak ma
yısın ilk günlerinde limanımıza gele -
cektir. Bunu diğer vapurlar takibe
decektir. Bu suretle vapur bakımın
dan zenginliyecek olan Denizbank, E
ge veya Gün.eyauyu harici seferlerde 
tecrübe edecektir. 5000 tonluk Kara
deniz tipi yeni vapurlardan birisinin 
de gene harici seferlere tahsisi mu
karrerdir. Bu arada Avrupa limanları 
için ıilep seferkri de yapılacaktır. 

:tt .~aaettirmeğ,amııtı. Bu baskı 
g ~ çe. kuvvctittırıyordu. Maa -
mafih bırinci de\ Betiktaı bir sa
yıl~k tefevvukun'uhafaza edebildi 
ve ılk devre Beıiln lehine bitti. 

Bu maçtan evel yapılan B. takımla
rı maçını da gene An~agUçJUler 
4-0 kazanmıttır. Halkevinde Bursa • 

gecesı 

. lkinc•vre 
İkınci. devre baJapğı muhafız -

larrn lehıne geçtı' · 'L· • 

f · 'ievrenın ı~ıncı 
nıs ında b"' ··k b' . uyu llyret aarfeden 
beJıktaılıJar ideti ·gun görünü-
yorlardı. Muhafızlar~erjik ve atak 
;:u~ları karıısında, .. zaman gös-
rdıkleri sert oyunu ütün avantaj

~rrnı kaybeden betiir,tılar derhal 
aonük vaziyete düttli ve oyunun 
mukadderatına hAkim <\ak rolü mu
hafızlara geçti. 

Bin~, ikinci, üçi'cü goller 
Çetın bir mücadele :!evresinden 

:ora . muhafızların .ilk ayısını orta 
k'uhacım İzzet, nefis bir eppeyi ta-
ıp eden kuvvetli bir plat ile Beıik

taf aflarına taktı. 21 inci dkikada ka
aan~Jaıı bu beraberlik aayılodan bet 
dalcıka sonra 26 ıncı daldJı.da gene 
tzz~t ikinci rolü attı ve takroını galib 
vazıyete · d' B • geçır 1• u 2/1 Jik vaziyetten 

•:ade o!~nun cereyan tekli Beı;ikta
~·t ~tıyı kaybettiğini göateriyordu. 
toı e ~m. gene İzzet 30 uncu d'J.kikada 

pu üçüncü defa kaJeyo aoktu • Fakat 

Prostun plin1na göre İstanbul 
surlarının ıızlyell 

İatanbuJ, 2 (Telefonla) - Şehirci
lik mUtehauıaı B. Proet tehir plAnı
nın avan projesini yaparken latanbul 
surlarından bir kısmının yıktırılması
nı muvafık görmUıtU,bilhuaa harab ve 
kısmen yıkılmıt olan surların yeniden 
tamir olunarak ihya edilmesi büyük 
masrafları icabettirdiğinden mütehas
sıs, az maarafla muhafazaaı kabil olan 
yerlerin muhafazasına taraftardır. E
dirne kapı surunun bir kıamile Yedi 
kule surları aynen muhafaza edilecek
tir. Müzeler idaresi aurlar hakkındaki 
mlltaleaeını belediyeye bildirmittir. 

Yüksek Tedrisat Umum 

Müdürü letanbulda 
latanbul, 2 (Telefonla) - Yüksek 

tedrisat umum mUdUril B. Cevad An -
karadan tchrimize gelmi!}tir. Umum 
müdür üniversitede ve güzel sanatlar 
akademisinde yapılan inpatı yerinde 
tedkik edecek, üniversite i§lerile de 
JDeHUl olacaktır. 

Ankarada bulunan bursalılar biribir
lerini tanımak ve hep bir arada güzel 
bir gece geçirmek için dün akıam hal
kevinde bir toplantı yapmışlardır. 

Merasime gençliğin hep bir ağızdan 

söylediği wtiklal marşiyle baflanılmış 
ve eski Bursa aaylavı Muhittin Baha 
Parsı Bursanın tariıhteki mevkiini i
ah ctmİ§ ve Ukldai ~klunda aöyle-

nen ef1a11eleri anlatmı§trr. Bunu mü
teakip burıalı gençler milli kıyafetle
ri ile şarkılar söylemişler ve halk o
yunları oynamışlardır. Bilhassa halkın 
oyunları çok takdir edilmiştir. 
Uludağda kayak sporu filmi göste

rildikten sonra diğer salona geçilerek 
gece geç vakte kadar eğlenilmi§ ve 
daD1edilmiftir. 

3-4-1'938 

ÇOCUK iLAVESiNDEKi 

Evvelki haftaki · bilmecemiD 
çözüb hediye kazananlar f'a 

Karı kazananlar : 
Diyarbakır terzi Adil yanında Raif. De

nizli 1smetpaşa okulundan 503 Adnan, İı· 
mir Karataı okulundan Ha&an Yılmaz, İl
tanbul Kadı köy üçüncü orta okulundan 814 
Sedad, İstanbul birinci orta okulundan Fe
hamcddin, Konya lisesinden 133 Zafer, An
kara Bendderesi mahallesi Çalıca sokağın
da Ersoy, Ankara Necati okulundan 1. Çap
çı, İlğın Ziraat bankası işyan oğlu Erdo
ğan, İstanbul Beyoglu 22 inci ilk okulundan 
227 Makbule, Ankara Atatürk kız okulunda 
453 Berran, Y ozpd cumhuriyet ilk okulun
dan Yüksel, Adapazarı orta okulundan 201 
Mehmet, Malatya lisesinden 601 Neriman, 
İzmir Seydiköy ilk okulundan 2 Sabri A
rar, Bursa İncirli ilk okulundan 108 Fah
rettin. Ankara Necati okulundan 750 Yet
kin, Zonguldak orta okulundan 1036 Nihal, 
Yalvaç orta okulundan 94 Abdullah, Anka
ra birinci orta okulundan 87 Rıfkı, İstanbul 
Taksim Aydcde caddesinde Hilmi, Ankara 
Necati okulundan 1014 Karay, Ankara Gazi 
lisesinden 766 Memduh, Tavas hakimiyet 
okulu ba3 öğretmeni kızı Sevinç, Ankara 
Ulus okulundan 363 Ziver, Suşehri cumhu
r iyet ilk okulundan 247 Vahid, Diyarbakır 
Süleyman Nazif okulundan 61 Tevfik, Bes
ni Dumlupınar okulundan 36 Celal, Kırklar
eli Koca bızır okulundan üçüncü sınıfından 
463 Nermin, Ankara Istikllil okulundan 38 
Sezai, İzmir Karataş orta okulu postacı Ab
dullah. Ankara ıstikUil okulundan 191 Na
ciye, İzmir Karataş orta okulundan 3. A. 
da 36 Nurettin, Ankara Ulus okulundan 873 
Nigehban, I ı ~de - AK!>aray orta okulundan 
35 Hal\ık, Kaıecık :tıraat bankası memuru 
oı;lu llnan C.. uvcn, Hıı;de - Aksarayı orta 
okulunı..bn lOCi Sabahaddin, Diyarbakır Fa
t ı hpaşa mahalleainde 44 No. da bakkal 
Mevlud Bostancı, Diyarbakır lisesinden l. 
D. de 'iô l Mehmet, Muğla orta okulundan 
3. A. da 394 Salfihi, Mugla orta okulundan 
3. A. da 154 Edhem, Diyarbakır orta oku
lundan l. A .da 38 Ce.ımi, Ankara İnönü o
kulundan 4. E. de 9 Muzaffer, Ankara dev
rim okulundan 281 Saika, İzmir - Seydiköy 
ilk okulundan 199 Zübeyr, Ankara Gazi li
sesinden 657 Naci. Ankara Gazi lisesinden 
460 Meknil, İzmir - Sey<liköy ilk okulundan 
221 Fikret, Ankara Gazi lihesinden 545 Or
manlı, Mersin orta okulundan 1 .D. de 231 
Nail, Gtl;:nuşhane orta okulundan 348 Ad
nan, Ankara lıe::ati okulunda 5 A. da 657 Ke 
nan, Bursa Ye;iil incearahk 14 numarada 
Hatice, Menemen Kubilay ilk okulundan 
111 M. Bayazid, Adapazarı Sabihanın oku
lundan 18 Ayhan, Bitlis orta okulun
dan 1. D. de 92 Nizam, Ankara Cebeci İl
tekin okulundan 1002 Rıza, Ankara türk 
kolejinden İhsan Balı, Ankara Dumlupınar 
okulunda 294 Sabahat, Zonguldak orta oku
lundan 908 Coşkun,. Ankara Dumlupınar 
okulundan 313 Naci, Ankara Özbeyler ma
hallesi Balım sokak 3 de Cengiz, Ankara 
İnönü okulundan 593 Rahşan, Ankara N eca
ti okulundan 28 Cahid, Xanthie - grcce 
türk ilk okulundan altıncı smıfmda C5 Sü
leyman, Ankara inşaat usta okulundan 330 
İsmail, Ankara Necati okulundan 1006 Se
mire, Konya lisesi orta kısmından 836 Adil, 
İzmir - Seydiköy ilk okulundan 41 Naciye, 
İstanbul Kasımpaı;a Karaman mahallesi 135 
numarada Nuri, Ankara erkek lisesinden 
1112 Urken, İstanbul Kadıköy ilı;üncü orta 
okulundan 2. D. de Melih Timer. Çorlu Şe
caaaddin ilk okulundan 442 Sabiha, Adapa
zarı orta okutandan 1684 Ertuğrul, Ankara 
Elmadağ gazo7. fabrikasında Cavid eliyle 
Güngör İstanbul Kadıköy Cevizlik bakla 
sokak ıs de Muzaffer, Bursa Hacı Ali za
de ilk okulundan 4. H. Je 226 Kadriye, Di
yarbakır orta okulundan 2. A. da 160 Halil, 
htanbul Beşiktaş Yeni mahalle 6 numarada 
Baari, Zon&uld'ilt Ga:ı:i ilk okulundan 214 
Suad, Muğla bir!r.d okulu1dıın beljind n
nıfta 225 Şrilı.riı T~ncoı, İzmir Karataı orta 
okulundan '2. P. ıle 969 Haş-net, Ankara Ak 
Şemsettin mahallesi Tinli ı:>kağında Meli
ha, Ankara eıkek lisesirıden ı. B. de 174 Do
ğan, Gerze merhum Kazım oı:ı.ı Hasan Er
güler, Nicde Aksa•aY• or~a ok.ı:ıınci:ın 127 
Ya:ıar Arıbaş, Ankara ticaret lisesinden 250 
Ağop, Ankara İltekin okulundan 1001 Şe
rif, Ankara İltekin okulundan 808 Şark, 
Ankara Hamamönü Gıcıktürk sokak 4 E
mel, Ankara Ulus okulundan 4' A. da Şa
hinde, Adlpazaıı orta ok11lundın 71 Cemil, 
Sivas lisesi 5. A. da 573 Saadet, Ankara İs
met İnönü okulundan 714 Alaettin, Ankara 
erkek lisesinden 1215 Abdülkadir, İstanbul 
Salma Tomruk 17 inc:I ilk okulundan 4 .B. 
de 587 Ahmed, Ankara İltekin okulu 3. A 
da 19 Abdurrahman, Eskişehir Mahmudiye 
ilk okulundan 153 Ali, Ankara İltekin oku
lundan Bilge, Ankara Özbeyler mahallesi 
Balım sokağında Aydoğan, Ankara blrinc:I 
orta okulundan 5 Nejad, Ankara Mimarke
mal okulundan Güney Aktuğ, Ankara Dum
lupınar okulundan 622 Ekrem, Ankara Mi
markemal okulundan 1028 Müşerref, Anka
ra ticaret lisesinden 33 Melih, Ankara Ne
cctti okulundan 1198 Asım, Zonguldak G;ızi 
okulu 449 Şerıfettin, Yalvaç Gazi okulun
dan 331 Ayhan, Ankara ikinci orta okuhın
dan 695 Emirhan Maçkan, 

Aşağıda adları yazılı okuyucuları

mızı kurava katmadık. Bilmeceyi çöz
müşler fakat kopunu yıollamamışlar-

lflJm• Satılık arsa 
Yenişehirde yeni yol asfaltı üzeA 

rinde otobüs durağı ciavnnda 
cephesi 20 derinliği 70 ve ceman 
1450 M. murabbaındaki tek veya 
çift apartıman yapmağa müsait 
blok başı arsa Ti. 2640 1852 

Satılık han 
Dikmen Karapınar Kırıehir Şosası

nın kenarında Ankaraya iki saat mesa
fede bir han maa müştemilatı ile acele 
satılıktır. Talip olanlar Dikmen köyün
de Apdullah oğlu İbrahime müracaat 
etmelidir. 1849 

.ılllllll Satılık bağ lllllllL 

~ Yeni!}ehirde küçük Eaat'da oto- E 
: büa durağı civannda bakılı, mey-~ 
: valı manzarayı havi 2 odalı evi ve : 
: kuyusu olan büyük bağ. Ti. 2640 : 

= 1853 = 111111111111111111111111111111111111111111 

dır. Bu defalık bu okuyucularımı:za Bi 
birer karıt: hediye ediyoruz. Şimdiden al, 
sonra kopunu yollamıyanların mek .. liyo 
tublarını hiç gelmemiş farzedeceğiz. Jend 

Ankara İsmet İnönü okulundan 3 Ada 57 aın 
Vefa, Adapazarı Uzunçarşı başında Işık ~bi 
Traş salonunda Fethi. Ankara Hamamönü 
Hacı Musa mahallesi Ayıker sokak 4 numa- Re 
rada Agi.h, Denizli lsmetpa13 okulundan ıınd 
4 A da Adnan Koç, Ankara erkek liaesin- lan 
den 1494 Haluk, Zonguldak Hamamönünde • . 
bakkal Mustafa oğlu Kazım Koç, İıtanbul anı 
Eyüb orta okulundan 2 C de 730 Mehmet ayı 
Yöntem, Ankara lstiklll okulundan 155 İr- ;r t 
fan, İstanbul 44 üncü ilk okulundan 5 B de l 
265 Nahid, Ankara Dumlupınar okulundan Ye 
SS4 Müfid, Elazıg orta okulundan 2 2 de fnaf 
1021 Lütfi, Elazığ orta okulundan 2. B. de ede 
667 Necmettin, İzmir Selimiye mahallesi ki 
Halil Rıfat paşa caddesi 44 numarada Or- '1 
han, Ankara Necati okulunda 748 Müyesser, ini 
Ankara ticaret lisesinden ı. A. da 94 Ncr- ıord 
min. Konya lisesi orta kısmından ı. A. da r 
687 C.ahid _Doğan, Ilğın C. H. P. başkanı oğ- Ra 
lu Alı Şefık. Ankara bayram caddesi Anteb ans 
sokak 2 numarada Münevver Biricik An- 'b' 
ka ra İltekin okulundan 5. B. de 559 S~biha J 1 

Bandırma birinci orta okul üçüncü aını~ •• k 
fında 128 Kizım, Gümüşhane orta okulun· p: 
dan Adnan, 
-----------------------------'ya 

. 

İstanbul Üniversitesi Arttır
ma, Eksiltme ve Pazarlık 

komisyonu ilinlan 

inşaat münakasası 
ı.te 

ord 
Te 

1 - 51289 lira 16 kuI'\11 ke9ifli Gu- ;: 
rehada yapılacak ikinci dahiliye anfisi tt, 
inşası vahidi fiat üzerinden kapalı Bu 
zarfla eksiltmeye konulmu,ı:.ur. nd 

2 - Bu işe aid evrak ve şartnameler Ilı, 
şunlardır. Sam 

A-Eksiltme şartnameai ııvv 

B - Mukavele projesi •r v 

C - Bayındırlık iı;leri genel p.rtna- ınla 
. rle 

mesı ~k t 
D - Özel şartname Re 
E - Keşif cetveli yor 
F-Proje vm 
İsteyenler bu şartnmneyi ev evrakı y 

257 kuruş bedel ile rektörlükten alabi- ğı y 
lirler. ıca 

3 - Eksiltme 18.4.938 pazarteei gü· rf 
nü saat 16 da üniverait'c rektörlüğün- lvi' 
de yapılacaktır. r~ 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ie- tmı 
teklilerin 3814 lira 46 kurut ımwalcll:at 'fl:a 
teminat vermesi ve bundan bafka a,a· 

1 
. 

~ dak' . . . IA ımdı rın gı ı vesıkaları getırmesı az r. lki 
1 - 1937 senesine aid 50.000 liralık r k 

bayındırlık bakanlığın<ian alınmıg in- pca 

şaat müteahhidlik veaikaaı ibraz ede- if 
cektir. 

S - Teklif mektUıblan 3 UncU mad-Jiy 
dede yazılı saatten bir saat evel komia-.ı~. 
yon ba'kanlığına makbuz mukabilinde 1~ 
verilecektir. Poeta ile gönderilecek ~in 
mektubların en geç 3 üncü maddede, B 
yazılı saate kadar gelmi~ olması ve dıf bte 
zarfının mUhür mumu ile iyice kapa~ El 
tılmıt olması prttır. hi 

Postada gecikmeler kabul edilmez. u-şı 

(1661/863) . 1752 ne 
ka 
:ı3u 

~~ 
Zayi - Ankara. ~elediyesinden aldı: k: 

ğıın 1346 ~~· ~u bıaı~let pWcamı. ~_fi~ie 
ettim. Yenısını alacagımdan eakiaının akt 
hükmü olmadığım bildiririm. Hakkı l o 

Zayiler 

Aykut. 1855 jke 

Zayi-Nisan 341tarihli1728 No. tuJvv 
Kooperatif hisse senedimi zayi ettim. 1 ~ 
Yenisini alacağımdan eakiainin hükmü sı A 
yoktur. M. Müdafaa Vekileti Hava tt 
mü~teşarlığı muhasebe mümeyyizi t1- ~ıa~ı 
maıl Hakkı Sert Kaya 1866 ai 

b 

Ik 

Ankara Borsası 
2. 4 -1938 

ÇEKLER 
Açılıs Kaparue 

Londra 628.- 628.-
Nevyork o.1go1550 0.790650 
Pariı 25.7650 25.7650 
Milano 15.0238 15.023S 
Brüksel 4.6819 4.6819 
Atina 87.0225 87.0225 
Cenevre 3.4480 3.4480 
Sof ya 63.6942 63.6942 
Amaterdam 1.4278 1.4278 
Prac 22.64 22.64 
Madrid 12.7388 12.7388 
Bertin 1.9689 1.9689 
Varşova 4.1894 4.1894 
Budapeljte 3.98 3.98 
Bükreı 106 21 106.21 
Belgrad 34.4235 34.4235 
Yokohama 2.7356 2.7356 
Moıkova 23.86 23.86 
Stokholm 3.0896 3.0896 

ESHAM VE TABVILA T 
Açılış Kapanış 

1933 türk borcu 1 19.45 19.45 
1933 ikramiyeli 

Ergani 100.- 100.-

St 
kli. 
!Do 
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H 1 K A Y E 
• 

Nefisle mücadele 
azan: Fraıu Herae• 

Bir k•ırga haını alml§ olan karna
en çok Hevfalvi'nin batını döndü

yor, bayan Elza daha onun olmadan 
ndiaine hiyanet edeceği korkwıu, o
n kararan gözleri öniane bir kibua 
i çöküyordu. 

Revfalvi, aigan orkeatraernm bu
dugu ve ulondan bir parça yüksek 

yerin bir kenarına oturdu ve kal
in çılgınca atmuma ratmen, .anki 
yıds~lık goateriyomıut gibi bir ta
r takınarak, yarı kapalı duran gözle
le danaı takib etmcgc bafladı. Ma

iye, henüz dikkati çekecek dere
e fevkalide bir JCY olmamıftı. Ya
ları kızamııt olan bayan Elza ken
i danu vermif alaıbildiiine dönü

rdu. 
Ravfalvi belki onu yüzlerce defa 

ederken &önııüf, fakat bugünkü 
i dana ettiğını hiç görmemitti. El
kavalyesiyle kıonupıyordu; yal
tatlı tatlı gillümsiyerek kar gibi 

az ditJerini g69teriyor, bakıfları, 
valyesinin eli gözlerini mütemadi
n oyuyordu. Ve bu bakı9ların tesiri 
ında kalan kavalyenin gozleri pa
damata, yanakları kızarmaga başla
Kadınm sevdalandıgı derhl belli 

uyordu. O, bunu gizleyemiyordu, ve 
ten gialemegi aklından bile gcçirmi
rdu. 
Temkinli, .zeki, tehlikeli Elza, daha 
akpm tanıttıgı bir adama çılgınca
a gönül vermışti ... Ondaki runi ha
. bır mektebli kızı hatırlatıyordu. 

Bu erkek Revfalvı'nin eaki dostla
dan Dolovay idi; iri yarı erkek ya-
1• maceraperest, yarı centilmen bir 

dı .. Bu erkek, yakıpkh, güçlü, 
vveth, cesur oldugu kadar zarıf, ki
r ve eli açık bir adamdı; haaılı ka· 
ları teshır ede ılecck, ruhi bir ce
le onları koparıp alabilecek bir er
k tıpi .... 
Revıalvı, , .ı.ayı süzüyor, onu an
ordu. Bu kadın, henuz hiç kimseyi 
memişti. Revfalvi'yi de aevmemit
Ve o, atk yllzünden değil, bodkim
ı yüzünden ya9lı bir he-kim olan ilk 
caaını batmdan defetmi9ti. Elza, 
f zenıin. genç bir adam olan Rel
vi'ye aid olabilmek için kocaaını 
akmıftı. Fakat o, Relfalvi'yi de aev-

19- mitti. Muaiki9iDM, keman ekala
da geaintiler yaptığı gibi, o da ~ 
k kanlıhğmı muhafaza ederek lıJa. 
in alralumda ıuinip duruyordu_ 

ık in timdi, onun kalbi, lctcta muum 
kız heyecani7le ilk a,lda kartıla-

ca. o ana kadar kendisinin kuvvetl
ifade eden her teY, birdenbire ona 
zaaf oldu. Belki Dolovay'ın ken

iyle eğlendiğini biliyordu ve bu o
un kendisi ıçin bir tehlike olacağı 

his ediyordu; fakat eliooen bir fey 
k iyordu. Gözlerini kapayarak ken

d ıni kaaırgaya terketmek zorunda i
e Bunu ap açık yapıyor, hiç fa.kur 
ıf temyyordu ..• 
• Elza'nm bir zamanlar kendiaine kar 

hia ettikleriyle bugun Dolovay'a 
tı beslediği duyguları mukayese e
ce, Revtalvi'yi ıztirab veren bir a-

1 

kapladL 

u kadın artık onun için kaybolmuı 
ılıyordu. Ve hem de ilelebed kay
uıtu. lbtimal ki, El.za bunun far

da delildi, llkin Revfalvi bunu a
ça görüyordu. Cebir, deaiae gibi 
~ere aapmak, beyhude yere yorul
tan baıka bir netice venniyecek

Dolovay ile rekabet edemezdi Bu 
ek, ~endiainden daha necib, daha 

:vveth, daha aaildi F-L-t 1 . h • -. meae enın 
~ ~iyetli tarafı, bu erkelin, her
ın ıtaat ettiil böyle bir kadına, 
ti emredebilecek kudrette olmaaı 
. Revfalvi, bir an .,.... . ..c L-

11'°"• gıwıp ar--
ının ,Ubek duyguıarına hitlb et-
gi_ dUtundtL .. Bu kadını bana bırak ı 
lkı o. aenin için bir oyuncaktır fa
. benırn içın her feydırl Demek ia
L 

ogrudan dotruya Elza ·ı ko .. . 1 ı e nuta-
aenın c: evlenecetim 1 Senin de 

e?. arzun ~u detU nal kil 1 Niçin 
oı proJenı ıene kendıı- bo ... Zllyor-
? Yoba DoJovayı mı aeviyoraun? 

ktan aen ne anlıyonun? Dı 
k da aklından geçtl ye aor-
ndan sonra, korkunç bir iuandaı 
ünde canlandırdı. Öyle bar askan ı 
ki, bUttın mlinasebetıer keaılıyor 

Dolovay tabanca ile kartı karpya 
ıyor .... 
evfalvı aubt uab batını Miladı 

Y 1 endlnl bilen bir ın
yıaıyle ıl llemın me

zerane çekmez.. 
d h 1 mıı bır vaaıyette 
el kadm n dans ı taklb ederken, 
mit günle e aıd bır hayalet ıöd ö
e eldı. 
ir yıl evel, Elaa, yaıtlanan ve Ar
Revfalvı'yi hiç çokınmeden erine 

ırip tanıttıran he unin *•ı bu
utu günlerden bir pndlL 
rpad, bir &qam bu ıü-el 

mda oturuyordu. Ela, o zaman 
•ugünkil gıbi cnı0nwuyor ve koyu 

deriyle, timdi Dolcrlay'in &61le-

Çeviren: Hikmet Tuna 

rini yakalamağa çalırtığı ıgibi, ayni i
nadcı ve devamlı bakıtlariyle onun 
gözlerini yakalamaga gayreıt ediyor
du. Fakat, o zaman edasında bir parça 
aogukluk vardı. Iıte bu esrarlı ve so
rufturucu bakıf. l<evfalvı üzerinde o 
derece bu yük bır tesir ıyapmıştı ki, da
yanamamıf, birdenbire hızan'nın elle
rine sarılarak, ona içten gelen bir ses
le hitab et.mitti. 

Guzcl kadın, ona, 
- Beni aevdıgınız için demek, aa

riakatsızbge sevketmek ıstıyorsunuz? 
Diye, kayıe11iız bir eda ile sormuştu. 
- Sızı aevıyorum. Sız benim karım 

olacalaunız 1 
Arpad, Elza'nın elindeki sıcaklığın 

kenoı elindeki sıcaklıktan oillıa kuv
vetli oldugunu hıa etını9u. l:takat, ka
dını kenaıne çekmek iateyınce, )!;lza 
bıiyilk biı ılıkunetle kendıni mu.dataa 
ederek, 

- Daha tiındiden değil, her tey ol
sun bitsin <ie ondan 90nra 1 l>emııti. 

Nihayet itler aarpa sararak, kadın 
kocasını terketmiştı. Zavallı adam çok 
acınacak bir hale auşmuştu. Karısının 
önune diz çokcrek, onuan ayrılmama
sını, yalvararak rıca etmıştı. Rakıtr.ne 
lanet etmiş, onu ayı.blamıştı. Fakat J:!,;l
za butun bunlara aldırış etmeyince, 
çılcden çıkmıt ve bir iıkandal çıkara
cagını soylcmaıti .... 

ltevfalvi, ya9lı hekimin kendisini 
soKak ortasında kırbaçlamak iıııtedigi 

çırkın sahneyi dug.üncıu ve onoan aon
ra, rakıbinin titreye titreye tabanca
sıyle atCf ettiii o yuz .kaı'Mı duelJoyu 
hatırladı ... 
Bugü:ı o da, bundan bir yıl evel ih

tiyar nekimın dilfmut oldugu vaziyete 
yuvarlanmıttı. O, ihanete uğramış 
bir itıka du,en üç rolden birini seç
mek zaruretinde idı: 'Gulünç olmak, a
cınacak bir hale ginnek veya kendi 
hakkında nefret uyandırmak. Hangi
sini yapmalı idi? 

Arpad hiddetten çehresinin bem be
yaz kesildiğini gözünün içine bakan
ların, onun ruhunu da okuyabilecek • 
lerini his ediyordu. Bu dilfünce ve 
hisler içinde, dana salonundan çıka
rak, büfeye gitti. 

Ameraken bardaki kız, ona bir kadeh 
pmpanya verdi. Re.vfalvi bir kaldırIJ· 
ta kadehi boplttı. •. Kan beynine hü
cum etti ve elindeki kadeh yere düJ
tü. 

Bardaki kıa korku içinde onun yü
züne baktı. O iae dudaklarını ısırarak 
aülUınw.emete ıayret etti ve 

- K.at, çok eüzıel bir kadının 9ere
fine, aıhhat ve afıyetine içtiiim için, 
kadehi kırdım. M•kudım. bu kadeh
ten, bafka hiç kıımenin aıhbatine, afi
yetine, teretıne içilmemesini temin 
etmektir. Dedi. Şimdi kız da gülmege 
başladı. 

Revfalvi, büyük aynaın önüne gide
rek, saçlarını tarakla düzeltti. ··Gü
lünç olmak - acınacak bir hale gir
mek - nefret uyandırmak?" 

O, bu vaziyetlerin hiç birine düş
mek istemiyordu 1 Mahvıni mucih ol
sa bıle, hıç kimse ve hususiyle bu ka
dın, Rcvtaıvi nın zaaf eıerı go&terdi
gini &ôyliyememeli idi ... 
Kayıdaız tavırla tekrar dam aalonu

na girdigi zaman, artı.k ne yapacagını 
biliyordu. 

Elza, Arpad'le kar11lapnamak gibi 
tavır takınarak kavalyeaınin kolunda 
salonun kartı tarafında dola9ıyordu.O 
nun çehrcaındeki gururlu çızgıler, ka
dmlııı ifade &den bir yumutaldıık lk
tiub etmi9ti; hafıf da&;ınık aaçlariyle, 
laaarıp al bir renge girmlf olan yuak
lariylıe, o fimdi daha ziyade ıü:ıelleş
miıtı. Revfalvl kar,ııarma çıkınca, ka
dının çehresındekı gülumecme sılin
di. 

Revfalvl. 
- Hanımefendimiz, çok müfkil bir 

vaziyete dilflDüt bulunuyorum. Dedi 
ve buna rajlnen &illüımedi. O &lemin 
onündıe kadına kartı nezaketini buak
madı. 

- Annem ani olarak ıelmit. beni o
tele çagırttı .• Her halde acele ve ehe
miyetli bir meaele olaa ıerek.- Beni 
af buyurun, aiai ıaliba bekleyeıaıiye
cegim. .• 

:Elza, ainirli bir tavırla 
- Pekı, ya ben? 
Dıye .ordu. 
O, pka ile karıtık 
- Dolovay eskı ve yakından tanıdı-

1111 bar doatumdur. Tereddüdaüa ola-
rak onun refakatini kabul edcbilirai
na.z •• Kefili ben im l Dedi. 

Elza'nın yuzU bir az kızarır gibi ol
du Yan ıöale kavalyesine çarçabuk 
ba.kt tan aonra, Revfalvi'ye elini u
zattL 

- Blac!en ayrıldıf mı.dan dolayı 
mtlteeealrim 1 Sizi ne ftıkıt görebili
rim? 

- Yarın ölte vakti benim evimde. 
"'ınız, Dolovay'ı da beraber getirme

nizi aladen rica etmeme mlMadc edi
niz. 

Kadnun cam - ııkıldı w Rnfal· 

u 

Nöbetçi Eczaneler 
Pazar : Ankara Eczanesi 
Pazartesi : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Sah : Halit ve Sakarya " 
Çarşamba : Ete ve Çankaya Eczaneleri 
Peqembe : Sebat ve Yeaiıehir • 
Cuma : 1ıtanbul eczanesi 
Cumartesi : Merkez • 

HALK ve YENl 
Sinemaılerda matineler 

H ıtr6iiıı Cumartesi Pazar 
14.45 13.00 11.00 
16.45 14.45 13.00 
18.45 18.45 14.45 
21.00 21.00 16.45 

18.45 
21.00 

Pazar ve cumarteıl ırünlerinden baaka 
H A L K ıinemaaında ber~ halk 
matıneleri: 12.15 

Film dej;ıpne gunleri: 
P a z a r t e • i ve C u m a •• 
Lüzumlu Telefon 

Numaraları 
Yansın ihban: (1521). - Telefo!'• milra

caat, ıehir: (1023-1024). - Şehırlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havapzı 
Arıza Memurlutu: (1846). - Meaajeri 
-&ehir Aııban: (3705). - T a k ı i Te
lefon numaralan: Zincirli cami civarı: 
(2645, 1050, 1196). - Sama~pazarı civa
rı: (2806, 3259). - Yeniıehır, Havuzba
ıı Bizim takıl: (2323) - Havuzbası: 
Gllven takl.İ: (3848); Bfrlilt taksi: (2333) 
- Çankın caddeai. Ulus taksi: (1291 ). 
Otobüalerin ilk ve ıon 

Seferleri 
Sabah 
t l k 

Uluı M. dan K. dere'ye 
K. dere'den Uluı M. na 

Uluı M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Uluıı M. na 

Uluı M. dan Dıkmen'e 
Dıkmen'den Uluı M. na 

Uluı M. dan Keçiôren'e 
Kecl6rea'den Uluı M. na 

Uluı M. dan Etlik'e 
Etlık'ten Ulus M. na 

Ulus M. dan Cebecı'ye 
Cebeci'den Ulus M. na 

Cebeci'den As. fabl. ra 
As. fabl. dan Cebeci'ye 

sefer 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

7.30 
8.00 

6.30 
7.00 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 -.-

Akpm 
Son 
ıef er 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

19.00 
19.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

Yenisel:\r'den Uluı M. na 7.00 23.00 
S. pazarı'ndan Akkopru'y• 6.45 7.30 
Akkopcuden S. pazarı'na 8.00 0.45 
!i U. Meydanı ıle lıtaıyon arasında her 

beı dakikada bir ıefer olup tren za. 
manian ıeferler daha 11ktır. 

§ U. Meydanı ıle Yellltehır, Bakanlıklar, 
Cebecı, Samanpazan arasında saat 8 
den 20 7e kadar vasati ber bet dakika
da; saat 20 den 31 e kadar ber OD da
Jdbda: saat 7 dm 1 •,,. 21 den 2S e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntasam seferler nrdır. 

§ Ak3amları Uluı Meydanından uat 23 
deki ıon ıeferlerle bunların Ulus Mey
danına dönil$1erf ılnemalarm dağıhı 
saatlerine tibidirler. 

Poata Saatleri 
Po.ta aat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Teabbutlil 18 e kadardır. 

Tren Saatleri 
llQdarpal&'Ja : Her ubUı 8.20.Her 

ak1&m H.15 Ye 19,45 
de (ub, ı»erwembe, cu
martesi Toros ıürat.) 

Samsun hattına : Hersün 9,35 (Ka)'le
ri, Sıva1, Amaıya bu 
hat üzerindedir.) 

Dinrbakır hattı : Hersin 0,40 
Zonpldak hattı : • 15.00 
Kanklrale'~e raıotobüa • 16.0S 

GONDELIK. 

Hicri - 1357 
Sefer: a 

S. D. 
Giıneı: 5 40 

Bol uda 

Ruml-1354 
Mart: 21 

S. D. 
Aktam: 18 36 

feyezan 
Bolu, 2 (A.A.) - İki gündenberi 

yağan kardan sonra dün hava lodosa 
çevirmiştir. Sabaha kadar fasılasız ya 
ğan yağmur karları birdenbire eritti. 
Dereler taştı. Bolu ovaaından geçen 
büyük su etrafındaki tarlalara olduk
ça zararlar vermit ve bir kısım ovayı 
su altında bıraknuftır. Şoee üzerin
deki bazı köprüler yıkıldığından Mu
durnu poıta kamyonu kireç köprüail 
bafında kalmıt ve Gerede postası güç
lükle ve gecikerek gelmiştir. Suların 
köylerde ve millhakatta da zarar yap. 
tı&ı tahmin edilmektedir • 

vi'nin gözü içine dik dik bakıtı; fakat 
onda, bir kayıdaıahk ve neıeden bafka 
bir ,ey aeaemedi. Arpad, bir reverana 
yaparak ayrıldı. 

Eba ile Dolovay, diifUnceli, dUfiln
celi ve qıalarmc:lan bir tek lif çıkma· 
dan yan yana yUrilyorlardı. Dolony'ı, 
çetin mücadeleye hazırlanmıt olan 
düfıDaD, hiç beklenmediii bir anda be
yaz bayrak çıkarınca, muzafferiyetle
re alı9km olan bir kumandanın b.ia et
tiii acaib bir duycwıun teairi altında 
kaldı. 

O kadar kendine güvenen kadm bir
denbire cesaretini kaybetti. 

Revfalvi, bu arada büyük bir istirab 
içir.ı.de ve kalbini parçalayan k•kanç
lık duyausu altında ezile ezile merdi
venlerden iniyordu. Sanki her bua
mak. bncliaiyle, ebediyen kaybettiği 
aaaeti ar•mdaki mesafeyi kat kat bii
yütecelıımit ıibi, yavq yava, ve te
reddildle. bu merdi•enlerden iniyor
du. Otomobiline bindikten eoma, ken
di kendine, 

- Kendinden daha meaud bir rakib 
önilnc!en, gillünç. acınacak veya nefret 
uyandıracak bir vaziyete düpneclen 
çekilebilen bir klmH centilmenlik im
tilıanım vermif uyılır. Fakat. buan 
efendi kalmak ne lıııldar eomu bir 
gllçlük oluyor. 

Amerikaya göre 
dünyaya endiıe 

veren tehlikeler •• 
"Hitler Avnıpaya hakimdir. Bu haftanm veya gelecek hafta

nın ıukiinetle geçmesi, yahud da on bet ıün önceki gibi kesif bir 
telif ve endite havası içinde ya .. maıı ona baibdır. Ren'in tar
kmda yaf&yan milletlerin niabt hürriyetleri veya tabiiyetleri ona 
bağlıdır. Harb ve ıulb, medeniyetin yap.muı veya ölümü ona bağ
lıdır." 

Hemen blitün Amerikalıların bugii. 
nün Avrupaaı hakkındaki diltlincele
ri yukarıdaki satırlarla huliaa edile
bilir. 

Hitlerin bugün Napolyonun rolünü 
oynadıgı kabul edilmekle beraber, 
bunda führer'in dehası değil, İngilte
re, Fransa ve Amerikanın kararsız ve 
tesanudsuz siyasetleri mesul tutulu
yor. Zeki Amerikalılar kendi mesuli. 
yetlerini saklamaya lüzum görmüyor
lar. 

Bunlardan biri bana diyordu kl: 
- Şüph~iz ki sizi tenkide hakkı

mız yok. Fakat size temin ederim ki 
eğer biz İngilterenin yerinde olsay
dık ve Almanlarla aramızda Atlantik 
bulunmasaydı, hadiseler bu tekilde 
cereyan etmezdi. 

B. Çemberlayn'ın nutku bası karar
sızlıkları aydınlattı. Amerikalılar bu. 
gün B. Çemberlayn'm, Milletler Ce
miyeti prenspleri üzerinde Avrupa 
nizamını korumak için inşacı bir pro
jeye sahih olmadığı kanaatindedirler. 
Fakat gene Amerikalılar, B. Hulle 
birlikte, sulhun, ancak enternasyonal 
ahlakın ıu veya bu tekilde yeniden 
taralni u:re-ind• kabil olabileceilni 
dütünUyorlar. B. Çemberlayn'm nut
ku, onların g6stlnde, lloneltin hulya
aı olan demokruilerln birllilni mUm. 
kün kılacak yeglne temeli yıkmı9tır. 
Fransanın iç birlikaizliği hususun

da duyulan ümidsizlik umumidir. 
Hatta Fransu:ların, istilaya uğrama
dıkça tehlikeyi farketmiyeceiine 
inanmaya baflıyorlar. 
Amerikalılara göre, fqi.zm - kol!11-

nizm ideolojik kavgasının artık ma. 
naıı lı:almaımttır. Şimdi JDCftUU ba
hia olan fCY· Hitler imparatorluiu
nun Avrupa kıtaamda, Mueolini im
paratorluğunun Akdenizde ve japon
ların uzak prkta yayılmalarına ma. 
ni olmaktır. Bu Uç devlet de aynime
todları takiıb etmektedirler. 

B. Ruzvelt ıeçenlerde huauat bir 
konupada, Amerikada alman düt
manhğı hiaaini % 90 niabetlnde tah
min ettiğini ve Avuıturyanın il.ha. 
kından beri bu huıumetitı çok arttığını 
söylemiştir. 

Sovyetler 9imdilik bahsin haricinde 
kalmaktadır. Stalinizm ile naıizm ara
sındaki fark amerikahlara llizumauz 
bir nuans gibi görünüyor. Yegine 
fark turadadır ki Stalin iç itleriyle 
uğratırken Hitler orta ve prki Av
rupayı tehlikeıizce fetb etmek için 
yürüte geçmi,tlr. 

Sayıaız makalelerin okunmasından, 
muhtelif muhitlerde )'8pılm19 gö
rüşmelerden hatırda 9u netice kal
maktadır: Demokraailer dünyadaki 
hakiki kuvvetlerin ve kaynakların " 
80 inini ellerinde tutmalarıfta rağmen 
bugün, kllıd tberinde mallub olmut
lardır. 

Amerika timdi ayrılıkçılarla, Av
rupa ile ifbirllği isteyenler araamda 
taksime utramıttır. lnciltere, her 
teyden evet yakın bir harbm 6nilne 
geçmeye çahıtığı için takib edilecek 
metod1ar hueueanda llltil&flada bl
Jünmlltt\lr. Fransa orta Avrupada nO
fuzunu kaybettill 'ft kronik blr iç 
buhrana ıömüldülU için ikinci dere
cede devletlerden biri haline ıelme 
yolundadır. Uç bilyUk demola'Mİ 
devleti, içlerinde ve kendi aralarmda 
inkiaama uiradıldarı iç.in totaliter 
devletlere ubayı bOf bırakmaktaclır
lar. Bu tartlar içinde, bilhlua B. 
Çemberlayn'in nutkundan beri. ameri
kalılar yakın bir harbe inanmıyorlar. 
Amerikalılar bidiseleri uzaktan ta

klb ettikleri için Avrupa vasiyetinin 
bazı kompleks taraflarmı ibmal et· 
melı:tedirler. Fakat, ba &örilflerlnin e
bemiyetini azaltma. Çi1nkil bir dila· 
ya harbı halinde, amerikalılai' nihai 
rolü oynayacaklardır. 

Amerika lramoywıun ekseriyeti mll
daıhale etmeden h&diMlerin lnkipfı
nı beklemek tarafdarıdır. Bir çok 
kimteler, Amerikan.m, medeniyetin 
eon ıılınaiı olacalı fikrindedirler. 
Diler buıları da, tarilal ,.aıicl P9 
rerek, Hitlerin de erıeç Vaterloaiyle 
karfıla,acaiını. fakat uuaca bir a
man için Hitler ve lluoliDIDin mu· 

Pari-Suar1n 

Nevyork mu~abiri 
Jak Fransal 

gazetesine yazıyor 

vaffakiyetlerinin teaelsülüne intizar 
etmek lazım geldiğini söylüyorlar. 
Harekete geçmek zamanını geçlrmit 
olan Franaa ve İngilterenin nüfuz ve 
itibarları da öte yandan git gide aza
lacaktır. 

Bununla beraber bir çok amerikah
lar, bugün Amerika, Franaa ve ln:gil
terede hakim olan bedbinliğin dağıla
cağı ve bu Uç devletten birinin berkeai 
tehdid eden tehlike hususunda realiat 
görütünil kuvvetle ileri aürmek cesa
retini bulacağı kanaatindedirler. Bu 
hareket Amerikadan gelemez. lngilte
re ananevi politikas na dönütle ikti. 
fa eder görünüyor. Geriye Fransa ka
lıyor. Bir çokları, her ,eye rağmen, 
hiç olmaz• manevi muvazeneyi teaia 
hueuıunda Pransaya ,Uvemnekte de
ftlll ediJOrlar• 

Fransa 
Framaya gelen İspanyol mül

tecilerinin vaziyeti 
Parla, psetderi, komanterlerini bü

bua İspanya harbma tabaia e~ 
dlr. Y a1ms ıu farkla ki •I cenah CUO
teleri, cumhuriyetçilerin franus amır
lanna doiru akını ile mqgul olurken 
aol cenah gazeteleri daha ziyade barbm 
bizzat kendisi ile utrqmaktadır .. 

Lö Jur - Eko dö Pari gazetesinde, 
Leon Belbi diyor ki: 

.. Entemuyonal hu.kuka göie, Fran
aanın bu muharipleri silihtan tecrid 
etmesi ve muhaaematın bitmesine ka
dar tecrübe kamplarında bulundurma
sı lizun gelmektedir. Bu it için, vakıa, 
mühim mikdarda para aarfı icab ede
cektir. Fakat filiyatta ba9ka bir inaani 
hal çaresi de yoktur. Bu suretle mağ
lubları galiplerin misilleme hareketle
rine terketmit olmıyacaiız. İspanyol 
toprakları üzerinde çok kan akmıitır. 
Bu kanlara yeni kanlar ilive etmiye-
lim." 

Mültecileri geri göndermeli 
Jurnal guetesınde ~enbria diyor ki: 
··auukl bakımdan, vaziyet tama-

biyle aarihtir. Silihtan tecrid ve kamp
larda alıkoyma, ancak tanmmıı bir harb 
halinde olabilir. lapanyol metelesinde i
ae vulyet hiç de böyle delildir .Bu
gün lapanyada .. ilerle mdcadele ha
llDde bulunan bir htWlümet vardır. Bu 
prtlar altmda Franuya ••iman muha
riplerin prl ftrlknai icap eder. Eaa
aen lrwı meeelllinde de bu ıuretle ha
reket edilmi9ti.., 

Kimlere ddea hakkı verilecek? 
Mutedil P8ti Parlzyen diyor ki: 
.. Kadm, ~. ihtiyar ve hatalara 

iklca hakkı verilmeli clU96nWımekte
dir. Sailam erkeklere w millılere ıe
llnce, bunlar, tıpanyaya dönmete da
vet olunacaktır. Fakat bunların silah
lan ellerinden alınacaktır. F..uen bu 
i.f. bir hükümet meaeleaidir. Zira ade
mi mlldahale polklkaaiyle ıllkadardır. 
Meeele, &ıOmbdekl nasırlar mecllli 
lçtimamda c8rilftllecektlr ." 

Franeaya karp ''hazırlık 
harbı'' 

Popüler paeteeinde aerbeat fikirler 
aUtununda Zirom&kl diyor ki: 

"İtalya ve Almanyanın yapmakta ol
dukları İçan,a barin bir "ihtiyat ted
biri harbı" delil. fakat cumhuri7etçl 
Framaya kartı bir "buırbk barbı,,dır. 
Buna &6re vul7et almalı ve tepillt
lanmalıyıs. HtdMıelerin reallteaini ne 
derece ap oluna olaun c.areıt v• eo
iuk kanlılıkı.. olduiu cibl ıarmek ll
.umdır. Memleket. 1793 4e kenclin1 
kurtaran ıabunu. enerjlıaiai n umlni 
1enldea elde etmelidir. PartiDlD yui
feli. h lls&mla L U ••.,a Jllldmı 

.re, altm
eylemektir. Bunun dışında, her\L 162S 
fugüzaf veyahut ıerefsiz bir tq 748 
yettir. Partimizin vazifesi, bu 
9ık.kı da ortadan kaldırmaktı"valdı~ere 
tamir kabul etmez bir hldiaeı!en butiln 
Hıpanyol cumhuriyetinin aı'1em kiraldr 
önüne geçilmek ieteniyorsa 1103 No. J& 
manı nerec:k ise geçmek n,:si. 17 5S 

.Jıdere fran .. 

Finans t~ ~:.~ 
ve terfi 1764 

Açıktan Bayan Behi}~= D 
daktiloluğuna, acrbeat odu z. 4 cJ: 
Sanm Ordu hazine avu~ uıg • 1774 
best avukat Abdurrahmc 
zine avukatlığına, açıktaıntlf ..._ 
müpvirlifi kitibliğine, >. d kat ıra,t 
emlik direktörü Repd huı 1715 
liği milpvere avukatlıgına,'h ....... 
silit katibi Orha İç bakanr Ti. 1 be.ı memurluğut.a, açıktan ~ 
muhasebat genel direktorlui ;, .. 
luğuna, Kultilr bakanlığı zat 
memuru Necmi Bursa NecatüWpe 
enatitüail mesul muhaaibliğine, yÜl9' 

kebir eeki malmlidürü Kamil Carıdd• 
malmüdtırlüğUne, Mccidözü malın 17 .. 
rü Fazıl Tavıanlı malmüdürlüğiine 
çıktan Avni D. D. Y. transit memw 
ğuna, Lice malmdüril Fuıl Balya m. 
müdürlüğüne Trabzon eski tah•• 
memuru Cemli yedinci tümel' • 
be kitibliğlne, Beykoz vari 
Kemal Konya tahakkuk tef 
tan Enver muntazam borçl 
kitibllğlne, muvakkat me 
terfian muntazam borçlar ..... 
na, Şebin Karahiar etki tahai 
ri Çoruh tahail şefligine, 

malmüdüril emin İzmir bat ' 
ail ıubeli ıefliğine, Afyon tal 
Refik Afyon tahsil kontrol 
ğuna. Lüleburgaz tahail mer 
lia Afyon tahwll kontrol mer 
Çanakktle tah9ll kontrol m 
eli Balıkeair tahsil kontrol ıı 
na, Afyon tahail kontrol me 
Çanakkale tahsil kontrol ı 

na, Konya tahsi lkontrol m
0 

Hm terfian Kayseri tahsil ,. 
murluğuna tayin edilmişi( 
hane tahsilat şefi Tevf~ 
tahliltt tefi Muammer, Ş• 
rll Galib birer derece terfr 
dlr. 

• 
Kuomintang lf'1 

. 
çahımalar1n'' 

ı:ıtaDI 
Hanlı:eu, 2 (A.A.) - bi· 

partisinin kıOngreai, ÇB;.ı~ r:e
tirmittir. Marepl Çaıe wite 
lsliğe, Uangtoningvei e 
seçilmi&ir. ezl bl-
Şimdiye kadar part~ idi ,,. 

ro tarafından idare ~ 
daimi bir reisi yoktu·.-----· 

Soldvı ufıye yuhrıdan ·=~ 
1- BI cabald~ ile bUner\er _... ... 
a.. smac Didi•ı • taQret ai4aU • 

niı korıdcn, 
S- Resmi alibet • bir nota. ı.ml. 
+- Anafartatar eaddesınln eakl Ti _.. 

S- Ha:rret nidası - ıtırmm Ue -
bir renk, birin iki uüalL __ ._..,. 

6- Batılı avlamak içln öriUIJ ·.-ar-
7- E,nhl parça. 
a- l.e.ne)re istem.,. - latUıa& 
..... in!cı)lb•• ... 
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Harlot Şubeler Tüik IJraaı Tilrk Lirası Harici Şubeler - Türk Lirası - - 'l'ürk Lirası 
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1 

• • • • • .. .. --= 

Mu 11 

K••• :::o:•k•••r, 

Altın 

dün Gümüe 
Ufaklık 

Çekler 

BESİ 
Ecnebi paralar 

Malaalll bank. •••d-tamn 
Harici muhabir baakalar 
Maazam kartdık ııa ... ı 

Hazine Bonoları 

23.783,31 
443.096,08 

5.924,38 

İlkg& Milli Saaayle lıtlr&k Cllsdaaı ı 

' 
bıral, Kote olanlar 

Kote olmayanlar 

ı b 1 Seaedat Cllsdaa11 atan u, 
aiın atadyolL Vadesine 3 ay kalanlar 
radan Muhat ,, .. aydan razıa kalanlar 

64.490,67 

Jatıyordu. Ani\ 11 a m ,,. T • il ... il a t c lh da • ı ı 
manın revantı 

olmasına rağm 
Kote olanlar 
Kote olmayanlar 

mıttı. 
,,aaeları 

Hava açık, hafi'--·----
di. Saat 16 da ik• Esh. ve talı. muk. av. : 
amda sahaya çıı Kote olanlar · 

Kote olmayanlar 
Tt Emtia ve vesaik muk. av. 

Kısa bir sere Senedat muk. av. 
kını karfılıklı • Mütenevvi tem muk. a.. 

fI ıu kadro ile B 0 r ç 1 a C a r 1 H • • a p l a r ı 
Mebmed • 

• I• 
Rifat. F eyzı. 
ialdu, Şere 11 

Açık kredi 
Kefalet muk. krediler 

Muhafız· Sair Mabtellf Borçlalar 1 

l.462,55 

142.422,67 
14.377,06 

102.995,29 

274.674,37 
69.522,76 

ırlar : 
Fuad 
ıel, A! 

Jluhtelif borçlular 18.052,57 

-.et, f 

Yak' 
tef 

' 

: lıluhtelif hesaplar 22.337,79 
1 ~potek Kakablll A•a•elara 
il e a k d 11 • r ı [ Haktkı kıymetleri lb. aırortalıdlr] 

,: 

Makinalar 
Kasalar 
Mefruıat 

1.263,85 
639,55 

~37,53 

Gayr 1 M • • k a 11 er ı [Hakiki kıymeUerl aa. alprtalıchr J 

11.890.479,00 
13.265,87 

274.193,75 
10.254,00 

262.211,78 
28.426,03 

88.030,98 
325.105,45 

12.478.830,43 
ıı.178. 7 48,05 

180.189,38 
5.391.155,50 

10.221.143,65 
2.566.500,00 

15.465.529,4:; 
665.606,25 

2.742.155,84 
3.666.442,61 

383.136,43 
6.538.219,80 
1.100.598,07 
1.154.575,09 

20.300.203,28 
2.623.502,48 

2.153.434,01 
1.616.066,27 

4li.373,96 
65.604,00 
74.346,70 

29.228.923 36 • 
4.898.924 67 

12.787.643 65 

16.131.135 70 

6.408.598 45 

1 

9.176.529 39 

22.923.705 76 

3.768.500 28 

3.549.756 55 

llS.324 66 

lııtlyatlar ı 

Fevkalade ihtiyatlar 
Kanuni ve nizami ihtiyatlar 
İlerde TU.kuu muhtemel zarar klll'f. 

Malaablr Baakalar ı 

•••daat ı 

İbrazında cari hee. 
Preavili cari hes. 
Vadeli mevduat 

Taearraf TeYdlatı ı 

Vadesiz 
Bir aya kadar vadeli 
Bir aydan bir yıla kadar vadeli 
Bir yıldan faıla vadell 

Tediye Emirleri ı 

Sair Malltellf Alacaklaları 

Muhtelif alacaklılar 
Muhtelif hesaplar 

4.859,00 

150.079,02 

81.657,54 

1.476,41 

491.390,67 
192.268,97 

Doaaama Talavll&tı Yılhk Talaeleatıı 

Doaaama Talavll&tı Keti de Karııht11 

Talaele Edllml• llarıılaklar • 

Talep Olaamamıt Temettll,,. Kapoaları 

Kefalette• Dolayı Alacaklalara 1.673.360,44 

K Ar • 

Cirolarımızı 2. 796.803, 79 

a == /' :"1Iir-

Banka binaları 
Diger gayn menkuller 

997.512,17 
1.089.840,21 2.087.352 38 

• ilıı: 

' 

Kefal•ttea Dolaya Borçlllları 1.673.360,« 25.072.999 25 

136.219.394 10 

,I N a s ı m H • • • b l ar ı 13.293.880 74 Nazım Beeaplar ı 
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Türk Lirası 

G•••I •••raflaıre Ahaaa Falsler 

llaqlar n lcretlu 
İdare masraftan 
Vergi ve harçlar 
Sair masraflar 

1.197.837,50 

462.'35,l)7 
1U26,35 

74.796,90 2.351.089 82 

Ahaaa lte•l•~oalal' 

•••telif ltAl'lar 

Baaka Bls••tl•rl ••k. ahaaa ac. ••kom. 

Vel'llea Falsl•I' 

Am ortl••aal ar 

Safi lt&r 

--

k'tapa~arf usulile 
elAne i16nı 

Kırıdan:~.1iJa Müdürlüğiinden: 
1 - Ekıi~'e konulan iı: De

~~rköy kazaı~ Ayastafanos mev
Jnınde bir ade6mrük binası inpa
tidir. 

Kefif bedeli 126" lira ıs kuruı
tur. 

2 - Eksiltme nisan 938 cuma 
&'Ünü saat on be• Kırklareli nafıa 
müdürlüğü binasJa toplanan ko
misyonda kapalı ~f usuliyle yapı
lacaktır. 
~ - 1ıtek1iler ŞcJtnameyi ve buna 

m~teferri diğer ev~her gün nafıa 
mudürlüğiinde göre lirler. 

4 - Eksiltmeye g ebilınek için is
teklilerin "507" lira uvakkat temi· 
nat Yermeleri ve na a vekaletinden 
alınmıf 938 senesine ıkl yapı müte
ahlıidliği vesikasını r~ ticaret odası 
ıicil lriğıdmı hamil b "1Jnınalıdır. 

5 - Teklif a,ektub~rı ikinci mad· 
~ede gösterilen saatte~ bir saat eve
hne kadar komisyon r,'eistiğine mak
buz mukabilinde verile1•cektir. 

2.657.593 42 

217.()45 26 E•laa• •• tala. ••••· •• lıt• k&I' 

751.260 4li llsortadaa lt&r 

G•ı•• yıldaa kalaa k&r 

5.976.988 95 

Otobüs alınacak 3 - Kurumuş katran ağacının be
her gayri mamfil metre mikabı "8" 

Trabzon Belediye Riyuetinclen : lira 25 kuru' mecmu bedeli ''21795" 
1 - Belediyede mevcud prtnamc - lira 12 kuruş olup muvakkat teminatı 

•i mucibince, her biri 18 kişi alan "1634" lira "63" kuruştur. 

Köprü yaptırılacak 
Antalya Viliyetinden: 

1 - Antalya - Burdur yolunda 
1938 modeli Şavrole Ford veya mua- 4 - Mukavele ve prtnameyi gör· 
dili marka otobüs alınacaktır. Bunla- mek isteyenler Ankarada orman u· 
rın beherinin muhammen bedeli 3200 mum müdürlüğü ile Denizli orman 
liradır. bapnühendislik muufoliğine müra-

Kırkgöz köprüsü inpatı 15,047 lira 
64 kuruş keşfi üzerinden 25. 5. 938 
çarpmba günü saat 15 fe kadar ka. 
pah zarf usuliyle eksiltmeye konul
muftur. 2 - Bu husustaki prtname, bili caat etmeleri. (1519) 1565 

bedel beledi~eden alınabilir. Jandarma paylyonu yıptır1lacık 
3 - Eksıltme, 8-4-1938 cuma gü-

2 - Teklif mektublarmın o günü 
saat 14 de kadar vilayet makamına ve

Siirt Nafıa Müdürlüğünden : rilmif veya gönderilmiş olması ve 
Siirdin Hazo nahiyesi merkezinde 2490 sayılı ibalat kanununun 32 inci 

yeniden yapılacak 52585 lira bedeli maddesindeki tarif dairesinde tanzim 
keıifli iki bölüklük bir jandarma pav-

nü Belediye daimi encümeninde saat 
15 de yapılacaktır. 

4 - Eksiltme, kapalı zarf usuliy
le yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat: 450 lira-
ır. 

15 - Alınacak otobüılerin parası 
938 senesi baziranmdan itibaren 1938 
senesi büdcesinden ve prtnamede ya
zılı vadelerde ödenecektir. 1716 

Katran a§acı satılacak 
Denizli S. inci Smıf Orman Mü

dürlüi\inden ı 
1 - Denizli vilayetinin Acıpayam 

ilçesi dahilinde vaki hududları prtna
mede yuıh Andı.ı dağı ormanmda 
evrakı keıfiyesi mucibince tamamen 
kurumuı ve yağlı boya ile numara
lanmıt olan 4605 adet katran ağacı 
"20" gün müddetle kapalı zarf usu
liyle artırmaya konulmuştur. 

yonu kapalı zarf usuliyle ikinci de- edilmesi ve 1128 lira 58 kurufluk te-
fa eksiltmeye konulmuştur. minatm yatmldığma dair olan mak-

1 - Eksiltme günü 25 nisan 1938 buz verya banka mektubunu ve ayni 
pazartesi günü saat 15 de tesbit edile- zamanda Nafıa vekiletinin umumt 
rek Siirt hükümet konağı içinde vili- müteahhidlik vesikasını da ihtiva et-
yet makamında yapılacaktır. meai lazımdır. 

2 - htekliler evrakı fenniyesini 3 - Talihlerin istedikleri evrakın 
Siirt Nafıa müdürlüğünde okuyabile. suretini 75 kuruş mukabilinde Nafıa 
ceklerdir. · Müd. den ve sair izahatı encümen 

3 - Muvakkat teminat 3880 lira- kalelllinden alabilecekleri ilin olu· 
dır. nur. 1617 

4 - İstekliler resmi gazetenin 7-5-

1936 gün ve 3297 sayılı nüshasında Ankara hukuk fakültesi 
çıkan talimatnameye göre vesikaları-
nı hazırlayıp 2490 sayılı kanunun 32 • 
ci maddesi mucibince teklif mektup

Talebe Cemiyeti Bqkaıılıimclan: 

lTcazalar 
Tannevi inpıı 
eksiltme ilA.m 

Kolu Köyü Tanrıe•i lllf&at Ko
miqonundan : 

Yapılacak iş: Kolu köyünde 15371 
lira 69 kurut ke,if bedelli Tanrıevi 
ve 3923 lira 28 kuruf keşif bedelli 
minare iDfUıdır. 

1 - Bu ifler için yapılan kefif, 
proje ve müteferrik; fenni evrak Ko
lu köyU inpat komisyonu reisi Mus
tafa Tütüncüde görülebilir. 

2 - Muvakkat teminat akçesi 1447 
liradır. 

3 - İhale 8-4.938 cuma günü saat 
15 de yapılacaktır. 

Taliplerin bu iti yapabileceklerini 
gösterir vesikalariyle ticaret odasına 
kayıtlı olduklarını gösterir vesikala
rını ibraz etmek prtiyle o gün ve o 
aatte Cihanbayli Kolu köy Tanrıevi 
inpat komisyonuna müracaatları ilin 
olunur. 1856 

E 1 ektrik tesisatı 
Aldıiaar Belediye Riya.aetinden: 

15 - Posta ile gönderi''lecek mektub
ların eksiltme saatine ~~dar gelmif 
0lınaaı ve zarfın mühii •1'1luınu ile iyi
ce bpatdmıf bulu~~~ı lizımdır. 

• ~Oltada olacak gecikmel;;Jt: kabul e-
dilmez. (1488/752) u. 1564 

2 - Artırma 6. 4. 938 tarihine mU
aadif çarpmba ıtlnü aaaat "'15" de 
Denizlide orman baptUıendilliği bi
namda yapılacaktır. 

larını birinci maddede yazılı gün ve Ankara Hukuk Fakültesi Talebe 
saatten bir saat evveline kadar komis Cemiyeti umumi heyeti pazar günü 
yon riyasetine göndermeleri mecburi- saat 14 de Fakülte binaaında toplana. 
dir. 

1 

cağından iştirak f&ltlarmı haiz ilye-
Postada gecikmeler kabul olun- lerin mezkQr saatte fakültede bulun-

maz. (934) 1862 maları ilin olunur. 1783 

1 - Şehir elektrik fd>eke tesisat 
iti tebekenin ikmali müddetinin nok
sanlığından 14 nisan 1938 tarihine mü 
udif per,embe günü saat 14 de ihale 
olunmak üzere yeni haftan ve kapalı 
arf1a cbiltmeyc çıkarılmıftu. 

1.030.000,00 
2.183.216,65 

36.783,35 

42.715.313,26 
19.351.406,59 

315.015,13 

23. 792.046,64 
676.278,47 

2.281.109,11 
369.537,22 

1.267.655,66 
3.186.506,76 

5.000.000 

3.250.000 

5.7S8.906 

62.Sll.734 

27.111.971 

518.3S8 

4.454.162 

471.911. 

SG.106 

t.200.000 

140.913 

25.on.999 

751.260 

00 

00 

66 

98 

45 
1 

1 

1 

1 

l 

1 
' 

ı 
136.21U94 10 : 

-' 

1S'29UIO 74 1 
1 

MATLUP 

Türk Llrası 

4.188.704,72 

280.341,52 

96.953 20 

410.448 38 

U.697 88 

895.600 92 

47.891 29 

1.349 04 

S.976.988 95 

2 - Şebeke ifleri: Putrel, mabe 
ve Montaj işleri ayrı ayrı da ihale 
dilebilir. 

3 - Umumun keşif tutarı 31 
lira. 

Putrelin: 9094 lira 53 kuru' ve 
tajın 10404 lira 30 kuruf ve malze 
nin de 12367 lira 50 kuruştur. 

lateklilerin kanuni tarifat dairesi 
de belediyen~ıe müracaatları ilin 
lunur. 1865 
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• 1938 

Bay1ndırhk Bakanhoı 

Eksiltme durdurulması 
Nafıa Vekaletinden : 

5 - nisan - 938 salı günü saat 15 de 
malzeme eksiltme komisyonu odasın
da açık ekailtmeai yapılacağı ilin edi
len bir adet lokomobil ve teferruatı 
görlilen lüzum üzerine eksiltmeden 
kaldırılmıştır. 

(894) 1845 

Baku çay ovası ve nehir 

islôhatl ameliyatı 
Nafia Vekaletinden : 
ı - Eksiltmeye konulan iş : Ber

gamada Bakırçay ovası ve nehir ısla
hatı ameliyatı, kCJif bedeli (1.564.903) 
lira (86) kuruftur. 

2 - Eksiltme : 11. 4. 1938 tarihine 
rastlayan pazartesi günü aaat ı5 de 
Nafıa vekaleti ıular umum müdürlü
ğü ıu eksiltme komiıyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
. 3 - lıtekliler : Eksiltme prtname

ı~, mukavele projesi, bayındırlık işle
rı genel şartnamesi, fenni şartname 
ve projeyi (50) lira mukabilinde su
lar umum müdürlüğünden alabilir
ler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (60697) lira (12) on iki ku
rut muvakkat teminat vermesi ve 
(500) bin liralık Nafıa su işlerini ve
ya müınasil inpatr taahhüd edip mu
vaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil 
Nafıa işlerini başarmakta kabiliyeti 
olduğuna dair Nafıa vekaletinden a
lırunış müteahhidlik vesikası ibraz 
etmesi. 

lıteklilerin teklif mektublarını i
kinci maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar sular umum müdür
lüğüne makbuz mukabilinde verme
leri lazımdır. Poıtada olan gecikme
ler kabul edilmez. (632) 1341 

Yapı iıleri ilanı 
Nafıa Veki.letinclen ı 

ı - Eksiltme~ konulan it: Anka
ra dev1et tbahallesinde yapılacak güm. 
rük ve inhisarlar vekaleti binMı ikin
ci kısım lnpatıdır. 

Kefif bedeli 683,000 liradır. 
2 - Eksiltme 24-4-1938 çarpmba 

günü saat 15 de nafia vekaleti yapı 

işleri eksiltme komisyonu odasında, 
kaplı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 
isteklilerin 31070 liralık muvakat te· 
mlnat vermeleri ve nafia vekaletinden 
ahnmıı ve yaptığı en büyük bir bina
nın bedeli 250.000 liradan a.-ğı olma
dılını bildiren yapı müteahhidliği 
veaika11 göstermesi ve bizzat yüksek 
mWıendis veya mimar olmaaı veya 
bunlardan biriyle müştereken teklif 
yapıp mukaveleyi birlikte imza et. 
meıi lazımdır. 

4 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak 34 lira 15 kurut bedel 
mukabilinde yapı işleri umum müdür
lüiünden almabilir. 

. lı~eldilerin teklif mektublarmı i
kıncı maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri lizım
dır. 

.Postada olacak gedkmeler kabul e .. 
dılmez. (&9l) ıS44 

Jandarma 
liilr Sllrı kablosu ıllnacak 
~anıt:- Genel Komıatanbiı Sabn 

•Yonanclan ı 

1 - Bir kilometreıin ka d .. t r lr k e se en or 
1~ e 1 urut kl}'met biçilen ordu ti-
pı vııa.ıf ve örnetlne 16re iki yüz elli 
altı kılometre ag~ır •• L ,_ bl k 

-.uıra aa a.u a-
palı zarf uıuliyle 14 4 938 mb 

.. • • perıe c 
gunU saat onda satın alınacaktır. 

2 - Şartnameaı paraaız olarak ko
misyondan alınabilecek olan b k
ailtmeye girmek iıteyenlerin (~6~3) 
liralık ilk teminat ve kanun ve tart-
namede yazılı vesıkaları llMıhtcvi tek-
lif mektublarını en ıeç belli &Un t 
dokuza kadar komisyona vermit ol= 
ları. (830) 172.5 

Ankara Belediyesi 

Kirahk arsa 
Ankara Belediyeaİndea ı 

ı - Cumhuriyet f abrikaaı civarında 
belediyeye aid 7 numaralı •nanın de

q po yapılmak üzere ıenelik icarı on bq 
t-. 

gün müddetle açık artırmaya konul
muştur. 

2 - Muhammen senelik icar bedeli 
240 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 18 liradır. 
4 - Krokisini görmek ve şartname

sini öğrenmek isteyenlerin her gün 
yazı işleri kalemine ve isteklilerin de 
12-nisan-38 salı günü saat 10.5 da bele
diye encümenine müracaatları. 

(869) 1762 

Bir mimar alınacak 
Belediye imar Müdürlüğünden: 

Ankara şehir mezarlığı inşaatı için 
iki yüz elli lira ücretli bir mimar alı
nacaktır. Almanca bilenler tercih olu
nur. Taliplerin vesikalariyle · birlikte 
imar müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. 1760 

Fabrika lor 
Dıı ve ic lastik salllacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür 
Jüğü Satm Alma Komiayonundan : 
Adet Eb'ad Cinsi 

10 6X32 Dış lastik 
13 5X30 ,. ., 
21 600X20 ,. ,, 
5 5,5X17 ,, ,, 

14 26X 3, 25 ve 26X3,S ,, ,, 
80 tç lastik 

Muhammen bedeli ( 400) lira olan 
miktar ve ob'adları yukarda yazılı al
tı kalem iç ve dış hurda lastikler as
keri fabrikalar umum müdürlüğü An
kara satın alma komisyonunca 18-4-
938 pazart~i günü saat 14 de açık ar
tırma ile satılacaktır. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. Talip 
lerin muvakkat teminat olan 30 lira 
ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle mezkur gün ve aa
atte komisyona müracaatları. (865) 

ı781 

T abib ah nacaktır 
Askeri F a.brikalar Umum Müdür 

lüğünden: 
Ankara yakınında Kayaş ve Küçük

yo.zgatta çalıttmlmak üzere iki tabib 
alınacaktır • 

Kabili prtlarını öirenmek istiyenle
rin istida ile nisanın yirminci giinü ak
,amına kadar umum müdürlüğe müra
caatları. (800) ı 703 

, M. M. bakanlığı 

Koşum atı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alına Ko

misyonundan : 
İki tane fayton koşumu at pazarlık· 

la satın alınacaktır. Satılık hayvanı o
lanlar hayvanlariyle birlikte her gün 
saat 9 dan 16 ya kadar M. M. V. satın 
alma komisyonuna mUracaatları. (861) 

1750 

Y• lortalsı te belleme ıhnatm 
M. M. V eki.Jeti Satın Alma Ko

miayonclan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiab 

(640) lira olan (200) Belleme ile (300). 
yem torbaaı açık eksiltme ile satın a
lınacaktır. 

2 - Şartname ve nümuneleri her. 
gün M.M.V. satın alma komisyonun
da görülebilir. 

3 - İlk teminatı (48) liradır. 
4 - İhaletıi 19 - nisan _ 938 salı gtl-

nU saat ı5 de yapılacaktır. 1 
5 - Ekıiltmeye girmek istiyenle-, 

rin yukarıda yuılı gün ve saatte M., 
M. Veklleti satın alma komisyonun
da bulunmaları ilin olunur. 

(912) 1849 1 

Mendil ahnacak 
M. M. Vekil eti Satm Alma Ko

misyondan: 
ı - Her bir tannlne tahmin edilen 

fiatı (17) kuruş olan 77000 tane men
dil, kapalı zarf uauliyle münakasaya 
konulmuttur. 

2 - ihalesi ı9-4-938 sah günü saat 
11 dedir. 

3 - İlk teminatı (981) lira 75 ku
ruftur. 

4 - Evsaf ve gartnamc istiycnler 
bedelsiz olarak her gün öğleden son. 
ra M.M.V. aatın alma komisyonuna 
müracaat. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektublariyle birlikte ihale 
saatinden en u bir saat evvel M.M.V. 
satın alma okmiayonuna vermeleri. 

i9ı3). ıM7i 

Orman koruma 
Genel komutanh§ı 

Levazım ve hesab 
memurlan alınacak 
Orman Koruma Genel K. dan: 

2 - Taliplerin %7.S üzerinden mu
vaJd[at teminatlarını hudud ve sahil
ler sihat umum müdürlüğünün vezne
ıine yatırmaları lizımdır • 
3-Şartname her gün muhasip mu

temedliğinden meccanen temin edilir. 
(864) 1759 

A. Levazım Amirligi 

KOçDk ilan tartlan . 
Dört satırlık küçük illnlardan: 
Bir defa için SO lmrat 
İki defa için 50 lmrat 
Us; defa için 70 kanat 
Dört defa içia 80 lmnıt ahmr. 
Devamlı ldlçUk ll1nlarm her defaaı 
için 10 kuruı alınır. Meseli 10 defa 
nqredilecek bir ilb için 140 kanıt 
alınacaktı~. 
Bir kola7hk olmak bere, her satır, 
telime ara1armdaJd botlaklar mtıat .. 
na 30 harf itibar edlJmiıtir. Bir ktlçtlk 
illn 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fula her satır için Q
nca 10 1nuut alınır. 

Kinhk ..,aıtama - Atatürk bul • 
varında yeni yapılan Tuna aparbma. 
nmda ticaret prketlerine ikamete elve
rifli daireler. Kapıcıya 3123 Tl. müra-
caat. ı100 

Kiralık - Çocuk sarayı Jrarııamda S 
oda geniı ı aalon, konforlu daire, altın
da kunduracıya müracaat. Tel. 1623 

1748 

Kiralık "'8 satılıık - Kavaklıdere 
Güven kooperatif evlerinden bütün 
konforu cami prajb bir eY hem kiralık 
hem de devren aatılıktır. 1103 No. ya 
telefonla müracaat edilmesi. ı 7 55 

İstanbul, Bursa, Bolu, Ankara, 
Samsun, Trabzon, Burdur, Tarsuı 
mevkilerinde orman koruma kıtaları. 
nm hukuk müşavirliği, levazım ve he
sap işlerinde istihdam edilmek üzere 
orduda levazım sınıfında çal~ış 
yüzbaşı, binba9ı riltbcsinde emekli ve
ya müsta'fa suıbaylar ile (4 ili 8) inci 
sınıf maaşında hesap memurları ve 
ikinci üçüncü sınıf maaşında adli h!
kim vazifeleri veya bu vazifelerin ifa
ya bilimtihan liyakatleri sabit olacak 
sivillerden sıhhi, ahlaki, ilmi vasıfları 
müsait olanlar alınacaktır. Bunlardan 
ihtiyat sınıfında bulunanlar genel ko. 
mutanlığın takdirine göre resmi üni
forma ile ve yahut o rütbelerin maat
lariyle ücretli olarak hizmete girebi
lirler. 

4000 kilo beyazpeynir Satılık: Kiralık kat - Kavaklıdere franıu 
sefareti karpamda dört oda 40 lira. 
3843 numaraya telef onla müracaat. 

1764 

2 - Bu hizmetlere girmek iste
yenler müracaat esnasındaki vaziyeti. 
ni gösterir iki kıt'a fotoğrafı havi kı
sa bir tercümei hali ile mufassal kün
yesini, adresini gösterir iltidasını ta
ahhütlü olarak azami nisan 938 niha
yetine kadar Ankarada orman koru. 
ma genel komutanlığına göndermeli
dirler. Sicil talimatının (D) fıkrasiy
le tekaüd edilenler müracaat etmeme
lidirler. 

3 - Müracaat edeceklerin mevkiler 
hakkındaki arzuları imkan dahilinde 
nazarı itibare alınır. Fakat bu mev
kilerin tayini kayıtsız ve şartsız ge. 
nel komutanlığa aiddir. 1864 

fstanbul Deniz Lv. A. 

2.000 ton kardif 
kömürü alınacak 

M. M. V. Deniz Merkez Satm Al
ma Komiayonıundan; 

1 - Tahmin edilen bedeli 49800 li
ra olan 2000 ton kardif kömürünün, 
pazarlıkla münakaaası 11 • nisan -, 
938 tarihine milaadif pazartesi giin°ı 
saat 11 de vckilet binasında müte
fekkil komisyonumuzda icra editccek· 
tir. 

2 - 249 kurut bedel ile prtname
sini almak iıtiyenlerin her ıün ve. 
mUnakaaaya ıirmek i•tiyenlerin de 
3735 liralık ilk teminat ve Uııunt bel
geleriyle meskar ıiltı ve saatte ko
mi•yonumusa müracaatları. 

ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiayonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri için 4.000 kilo beyaz peyni. 
rin açık eksiltmesi 5 nisan 1938 saat 
15 de Ankara Levazım Amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bede1i 1800 lira ilk 
teminatı 135 liradır. Şartnamesi her 
gi!n komisyonda görülür. Kanuni ve
sika ve teminatla komisyonda bulun-
maları. (740) 1549 

pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Ankara garnizon birlik ve müe5Se-. 

seseleri için 1000 liralık pirincin '8rt
name evsafiyle ve pazarlıkla eksilt
mesi 5 nisan - 938 saat 14 de Ankara. 
levazun amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Evsafı görmek Ü

zere her gün ve pazarlık için belli va
kitte komisyonda bulunulması. 

(916) 1848 

Harita Umum Md. 

Benzin ve gaz ıhnacak 
Harta Genel Direktörlüiünden : 
ı - Harta Genel Direktörlüğü 

matbaası için 74 oktanlık 250 kilo tay
yare benzini, 350 kilo adi benzin, 300 
kilo gaz pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhanunen bedeli 246 lira 67 
kuru§tur. 

3 - Pazarlrk 5.4-938 sah günü saat 
15 de Cebecide Harta Gn. Drk. Sa. Al. 
komisyonunda yapılacağından talihle-
rin müracaatları. (935) 1863 

~ 

Ankara iflas Memwhıiudan : 
Ankarada Anadolu Hanında 6 No. 

da in9aat müteahhidi Eskişehirli Fev
zlnin Ankara asliye ikinci hukuk 
mahkemesince 3 tefrinisani 929 tari
hinde iflasına ve aynı tarihten itiba
ren iflasın açılmasına karar verilmi9 
ve tasfiyenin adi şekilde yapılmaıı 

(884) ı842~ tensip kıhnmıf olduğundan: 
-----------'""!!""-~ 1 - Müfliıten alacağı olanların ve 

Sıhat bakanlığı 
iıtihkak iddiasında bulunanların ala
caklarını ve istihkaklarını ilandan bir 
ay içinde İflb dairesine gelerek ka. 

1 k yıt ettirmeleri ve delillerini (senet ve 
Fen memurlar. a ınaca defter huıasa1arr ve aaire - asıı veya 

Sahat vo İçtimai Muavenet Veki- musaddak suretlerini tevdi eylemele-
letinden ı ri. 
İskan umum mUdUrlUğil için v-ili- 2 - Hilif ına hareket cezat mesu-

yetler iakln işlerinde istihdam edil- liyeti müstelzem olmak üzere müfli
mek üzere 150 lira ücretli fen memur- ıin borçlularının aynı müddet içinde 
Iuklarına ihtiyaç vardır. Talip olanla- kendilerini ve borçlarını bildirmeleri. 
rın bil<llnum vesaik ve tlmdiye kadar 3 - Müfliıin mallarını her ne ır. 
bulundukları vazife ve itlere aid ev· fatla olursa olsun ellerinde bulundu
rak ve Uç adet fotoirafla bls.ıat veya- ranların o mallar üzerindeki hakları 
hut bu vesaik ve evrakı göndermek su- mahfuz kalmak prtiyle bunları aynı 
retiyle Sıhat vekaletine müracaatları müddet içinde daire emrine tevdi et
ilin olunur. (857) 1779 meleri ve ctmezlerae makbul mazeret-

leri bulunmadıkça cezai mcauliyete 
4 kalem ecza ahnacak uğrayacakları ve rüçhan haklarından 

mahrUQı kalacakları. 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mü - 4 - 12.4.938 tarihine müaadif sah 

•••leli Satın Alma Komiayonu Re- ıünü saat ı4 de alacaklıların ilk içti
iali(inden : maa gelmeleri ve müflis ile müfte-

ı - Muhaımnen bedeli 2335 lira o- rek borçlu olanlar ve kefillerinin ve 
lan 4 kalem cc.za 16-4-938 cumarteıi borcunu tekeffül eden sair kimselerin 
günü açık eksiltme ıuretiylc saat 11 toplanmada bulunmağa hakları old.u-
de aatın alınacaktır. iu ilin olunur. ı854 

Kapah .zarf usulile artt1rma 
Ankara Valilifinden : 

Miktarı 

Cinsi Hacmi 
M3. D3. 

Muhammen 
L 

Vahit fiatı 
K. 

Çam 364ı 208 5 ıs 
Köknar 7 079 3 8S 

Sabhk - Saymakadm iıtaıyonuna 

yakın ev bağ bahçe ucus satılacak (10 
nisana kadar) Mccliı Matbaaamda 
Mehmet Erçeviğe müracaat. Yahut 
Tel. (2181) 167 5 

Acele satılık araalar - Y eniıehir 
Selanik caddesinde malmüdürlüğü kar
şııında 423, 592 metrelik arsalar. n 
1538 komisyoncu Hayri. 1699 

Sablık arsalar - Yenitchir, Sellnilı: 
Karanfil, Meırutiyet cad. Cebeci, Mal
tepede muhtelif çapta analar H. Ahcı-
oğlu Tel. 1538 17 49 

Satılık - Keıkinde motör ile müte
harrik valalı 8 tonluk un fabrikumm 
nısıf mülkiyeti Keskinde fabrikacı A&a 
oğ. Mustafa Ekinci'ye. ı 773 

Satıbk- 937 modeli Şevrole otomo
bil. Radyosu taksi saati var. Sebat ote-
li katibi Celale. Tl. 1154 ı 784 

Sabbk motosiklet - B. U. W. mar-

.Dükkin, clainler - Yenifebir JCA. 
zım Özalp Cad. Ataç sokak bakkal ya
nında 2 dükkln ve konforlu 2; 4 odalı 
daire ucuz kiralıktır. TL 3319 ı774 

Kiralık kat - Kooperatif arkuı A-ı 
ğaoğlu aparttmarunda 2 d kat kapı nu-
maraaı 8 ze müracaat. 1785 

Kiralık n - Etlik •talı ellence No. 
41 3 oda salon mutfak banyo TL 1367 
lt Bankası veznedan Bay §erif'e milra- • 
caat. ı786 

Kiralık - Demirtepe !ılaltepe .,.. 
amda aaf alt üzerinde köprüye yalmı 37 
No. yeni apartmanın üat katı kirahktlr 
6 oda havaguı vardır. 1711 

Kiralık - Yeniıehlrde Yüksel ~. 
9 No. Genbark aparttmanmm ı " 
boştur. 4 oda 1 boldur. 3715 te' 

ka 7 ,5 beygir kuvvetide çift silindirli Kiralık _ Mobilyalı bir od 
1 motör satılıktır. 3480 No. ya telefon- tır. Demirtepe Necati bey cad 
la müracaat. 1787 

Acele aatıbk ev- Yangın yerinde 
Doğumevi yanında 2 katlı S odalı ev eh
ven fiyatla. H. Ahcıollu Tl. 1538 

1816 
!'.3bl it 2 keman - Eyi .cali eski ve 

gJ.::~ldir. tstiyenlerin Ankara Musiki 
Muallim Mektebi kal')laında 10 No. lu 
evde Şohrata müracaatları. 1859 

it arayanları . 

27. 

Kurslar: 

Daktilo kana - 45 ind de· 
nlaanın ilk haftasında bqlıyor. 
fiııb saati anpjman edebilır 
timdiden naımet numarası alm 

Steno kwsa - 4 ilııctı devre 
Mnm ilk haftaamda bafbyor • • • 
talebe aayw mahduddur. f' 
namzet numarası almayı unub 

Tecrübeli bir alman mürebbiye - Ço 
cuk bakım işleri ~amaktadır. Ulus'ta 1 Ahne-. fraam, la ~· 
E. rumuzuna yazı ile müracaat. 1747 lerl- Uç ayhk bir aamestt'll • 

Kuvvetli beMp öjıenmek j~ _ linde 10 lira almıcaktır. ı:: 
Yeni bir metod aayrıainde en az hesap ~ua, fevkallde tensilltt 
bilenlere dahi uamr 45 cünde mükem- ediniz. 1 
mel heaap ötretilir. §eralt ehvendir. BGtün bu dersler için y,arb-
Ulua'ta (hesap) l'\llDUZWll müracaat. anda Yenihamam ~~t 2 

1860 Arar liaan okulu, daktilo .w1mn-
------------ tan dlrektartupne ~:3714 

91 Kiralık: 

Kiralık - Kavaklıdere Güven koo
peratifi binalarından ı8 No. lu fevkal
ade manzaralı 6 odalı her tcyi tamam 
bahçeli mUatakil ev. Avukat Saim A· 
kant Tel. 1272 - 3406 1667 

lş verenler ı 

MiireWMye .......,_ .t il ... 
mürebbiye aranıyol'• Jfumaı&J& 
telefonla müracaat. f 65 

Ev yıkt1rdması ve enkaz nakliyf 
Ankara Defterdarlıimdan : 

Ada No; 
Muhammen 

Lira 
Ke"" bedelij 
Kuru~ 

J~U l90\J 2 
353 800 60 
1696 2900 ~17 50 
331 9500 '712 50 
327 7230 543 25 
325 7140 535 50 
~l wo w " 
322 8245 618 31 
323 6650 491 25 
326 8995 674 63 

1 - Tıp fakülteai inp edilmek ibere •ihat wktletli lıtimllk edil• 
Nümune hastaneai civarında kiin ve oe ada dahilinde kud bilumum me
baninin yıktmlmaıı ve enkazınm belediyete 1CS1teril1t maballe na~li " 
yerinin me?Cud yollar ıeviyeıine kadar inpata 1D0-1tt te1d1de te.vıye1L 

2 - Yukarıda ya.zıh adalar ayrı ayrı ihale ediJeeelıtdir. 
3 - Yıkma ve enkazlnin nakli itine aid ketif bedeli ve mıwükat te

minatları hizalarmda ıöstcrilmiftir. 
4 - Kapalı Arfla artırma ıs • 4 • 938 puartlli it\ ıut 15 4• deftıer. 

darlıkta mütetelrkil 'komisyonda yapılacaktır. 
5 - Artırma ip yukarıda yazılı oldutu u.eıe treı bedellerine gere D· 

pah zarf uıuliyle yapılacaktır. 
6 - Ka.,.ıı urfla arttırmaya girebilmek için lıtelrıerin hlıalarmda yaı 

1ı mıwakkat teminatları ile birlikte nafia miidilrlüfnden alacakları fenni 

ehliyet belgesi &otirmeleri. 
7 - Taliplerin teklif mektublarını ve temıoat ~armı -5zü .~ 

eün ve aaat~n bir ıaat evvel komi•yon blfırolıfut möbuz ınukabıluulı 
vermit olmaları. 

8 - İsteklilerin fenni f&rln&me ve kefif raporlaını ı&rmek Uaere 1Di11t 
emlak müdürlüğüne müracaatları. (815) ı483 

ı - Bolu ilinde merkez ilçesinde hududları prtnamede yasılı Dimbilt 
devlet ormanından numaralanmış s64ı M3. 208 D3. ba denk 7877 adet kerea
telik devrik çam ve 7 M3. 079 D3. ba denk üç adet devrik köknar aiacı on 
iki ay içinde 'ıkarılmak üzere 30 gün müddetle ve kapalı .zarf uıuliyle ar-
tırmaya konulmuftUr. Ankara Oçüncü SaUa Hukak Malı- yanmda kam... delirmen lçincle ~ 

d.f aaı ...n.. d bol hük.. • ahır ve birry=edek tatlı 20/14 ~ 
2 - Artırma 5-4.938 tarihine mOea ı. ı a..uil aaat 15 e u umet kemeainclen : ve 1190 lira kıymeti mubll""""llneb bir 

binasındaki orman idaresinde yapılacaktır- Ankaranm Çqme maıhallesinde ö.. bab delil'!\en 5-5-938 tarihiD• ml1-. 
3 - Beher gayri mamfil metre ıniklbın mı~n bedeli çamın 515 ve lU Avukat Hacı Ahlnede aid atpazarı dif pertentbe gUntı saat 10 da~ 

kCSkınann 385 kuruttıır. meydanında 36 kapı numaralı ve ta- mcce ve biımüaayede utııacaim"-
4 - Muvakkat teminat 1408 lira 46 nnıttur. punun 457 ada '9'e ı4 panel numaralı talip olanlarm yllsde yedi W4iUk Pdİ' 
5 - Şartname ve mukavelename projelerini görmek iıtiyenler Bolu ve ve 520 lira kıymeti mıııhnneneli bir akçesiyle birlikte mesktr mihde I• 

İstanbul ve Ankara orman bq mühendis maavinliklerine ve oanan umum bab dükkh. ile Kutlu düiün mevki- ineli aulh hukuk ımbkemesine ...._ 
mldirlipne ~ edebilirler. .(895) ..IZ6 iudc dört clunrla ~ keri dllD cut1aıı üb oluııar. (llS) _.. 



Bir Gripin almadan evvel -
Istırabın ve ağrmın en ıid· 

detlisini en kolay, en çabuk ve 
en ucuz geçirmenin çaresi bir 
kaşe GRtPlN almaktır. Mide
yi bozmaz, böbrekleri ve kall>i 
yormaz. Aldıktan be-! dakika sonra 

Ucuz - Tesirli - zararsız 

lcabmda günde 3 kate alınabilir. 1840 

inşaat sahiplerinin nazari dikkatine 
Mersinde ilerdenberi inpat mahemeti ilzerine muanele yapan 

Karamancılar firması ortaldarmm iftirakiyle Ankarada 

Akdeniz Güven Ticaret Tü rk Limited Şirketi 
Unvanlı bir firket teıkil edilmit ve Hanef apartunanı altındaki ti
carethanelerinde bilumum iDfUt malzemesi ve aılıl teaiaat •UJla
rına ba§lamıtlardır. Sayın milfterilerin tlcarethanemizden yapacak
ları aipaript ve mubayaattan dolayı her veçhlle memnun klacakla
rmı temin ve bu keyfiyeti ilin ederiz. 

Akdeniz Güven Ticaret T. Ld. Şirketi TI. 3515 1802 

IEVROZiN 
~iJ, nezle, grip, ...nımı we biiliin aanlırınızı derhal 

•eser, klhındı gWe le k119 ıllllllllllr. 1841 

---~~~~----------------------------~----
Uyamı·Senetiftln1m 

1891 

Bqyuan: A. lhlaıı Toq8• 

47 '\r durmadan ~ıkmakta olan ba haftalık reairnlı gazetenin 
Anbiabf yeri ADA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 592 

(ohinor 
Size·nci gibi disler ve güzel 

kokulu bir aAız temin eder 3-6399 

S Hİ LOKANTASI 

Cermen PADY 
ı,tirlkiyle 

Dine Dansan a ... Masalarınızı muhakkak evelden tutunu 

Tel: 2038 Karpiç 

HASAN RUJ 
ve A L L 1 K LA R 1 

Kadmların gilnlliğini ve cuibelerinl ziyadele.1tirir, Pariı ruj ve allık
ları ayarmda olduğunu bUttln gilzeller tasdik ediyor. 

Mandarin, oranj, kler movayen ve zengin çeşitleri 30, lüks 50 kuruştur. 
Allıklar mandarin, briln, blondinet nevileri pheserdir. 35 kuruştur. 

HASAN TIRNAK CiLASI 
Türkiyenln eıı mükemmel cililarıdır. Sedef ve renkleri birer pheserdiı 

1, 2, 3, 4, S, renkte ve mandarin nev'i fırçasile ti.1eıi 

KDçDk 1 O kuruı, büyük 20 kuruştur. 
Her yerde Hasan lenini ~ markamı iateyiniz. 1839 

Elbise ve sapka diktirilecek 

Cinai 
Reamt elbise 

.. ppka 

Mikdarı 

444 takım) 
444 adet ) 

Beher takım reamt 
elbise ve bir adet 
ppkanın dikimine 
tahmin edilen fiat 

Lira Kuruı 
5 00 

Teminat 
Lira Kuruı 

167 00 

İhale gunu 
5/4/1938 aalı : Saat 15 de 

Ankara Emniyet Müdürlüğünden: 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı elbiae ve pplauun dikimi 19-3-938 tari

hinden 5-4-938 tarihine kadar 15 gUn müddetle ekailtmeye konulmuttur. 
lateklilerin yukarıda yazılı giln ve 1&atte kanuni beleeleriyle birlikte Em-

niyet mildilrlüğilnde toplanan komiayona mUracaatlarL (738) 1533 

Çocuklanmza En Kıymetli 
Hediye DADI' dır. 

Dadı çocuğunuzu eğlendirir, 

yürilmeğe aıı,tırır, ıezintilerde 
taıımağa yaradığı gibi icabında 
rahat bir salıncak olur. 
Yeni Eczanede aatılıyor. 1659 

Bahçe merakWanna 
734 

müjde ..1ııııııııı11111111111111111111111111111 ... - -- .. -
tık çıkacak müfteriden ~ekllm ıçin 5 Dr Bôsıt U rek 5 

para almmu. Gayet ehven fıatla bahçe : • : 
pllnı tenim ve tanzim olunur. Banka- :E Cebeci Merkez Hastanesi :E 
tar caddeai Ayla tuhafiye mağazaaın• 5 iç Hastabklan mütehassısı 5 
miiracaat. 1858 - -

:E Her ıün hastalarım Y enite· :E 
----------- : bir Meırutiyet caddeai Orek:E 

Bq, dlf, nezle, :E apartmanında saat 13 den:E 
grip, romatizma :E eonra kabul eder. Tel-: 1694 :E 
ve biltUıı ağnla- : _ 
nnın ketler. tca- ,1111111111111111111111111111111111111 ır 

bmda gilnde 3 
Jrqe alınabilir. 

1857 

YENi 
BU GUN BU GECE 

QAYANLA~ ! .. ------· 

"' QA-GLARI 

Adet 

zamanınızda 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - = - -- -
~ Türk Hava Kurumu ~ - -- -
~BÜYÜK PiYANGOSU ~ - = - -- -5 6. cı keıide 1 l/Nisan/938 dedir.... 5 - -- -5 Bu keıidede: 5 - -5 200.000 ve 50.000 liralık mükif atlarla : 5 - -- -= 200.000, 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 = = liralık ikramiyeler vardır. = 
§ Biletlerinizi ayın yedinci gününe kadar bayilerinizden ~ 
=: almanız kendi menfaatiniz iktizuıdır. 590 E 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr;:' 

ANKARA PALAS 
PAVIYONDA 

Günün en büyük muvallaklyell 

Broadway Melody 
(Minyatür) 

111111111111111 11111111111111111111111111111ıı11111 ı ı11u11ıı1111111u11111111111111 ı11111111111 

Viyana Funny Fellows orkestrası v~ 
orkestra animatörü Marino 

Roxane ve Darewsky 

Kato Leszay 

Eva Vanday 

Trio Marino 
Ve yeni gelen 

Kasino dö Paris'nin meşhur DanSÖzD 

Maita Ossira 
İştirakiyle 1818 

SİNEMALAR HALK 
BUGUN (1) aeanıından itibaren .......... 

Gençlik • Gilzellik • Atk • Spor - - Afk • kahramanlık • Macera • heyecan - -- -Muaiki ve etlence §alıeeeri - -- - ZENDA MAHKÔMLARI - -KAR TOPU - -- -- -- - Ba.t rollerde Blf rollerde ı - -U L U 8 - 19. anca J1L - No.: 5918 - -- - Ronald Colman • Madeleine Carole-- -lmtiya. sahibi " Bqmuharrlri Sonya Hennie - Tyrone Pover - -- -- - D. Fairbankı Jr. Falih Rıffa ATAY - -P'ramı.ıu a&zltl - -- - .. 
Umumi Neırlyatı idare eden - - Saat 11 de tenzilatlı matinede ! Seanalar : - -- -Yuı lfled Mtldilrll - - ~ ·1 • 2.45 • 4.45 • 6.45 Gece 21 de - - KARTACA MUHAREBELERi ~ - -Miada Fllik FENllC ,ınıır 

Vlm Buımnlı Aııbn Saat 11 de TENZiLATLI matine Türkçe aözlü 

hayat, otomobil, cam sig_ort~ları 1 Halil Nacl Jılıhcıoilu, Telefon: 1230 

Yap 1 1 r Anafartalar cad. No. 111 TeL: 2011 

• ~ Anbra aceatalılı 1334 


