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mahtelltl. 

Lerida şehri nihayet dün düştü 
Banelonda panik varı Münhal me~usluklar için 

. dün aeçun yapddı 

Frankoc:ular Akdenize Parti namzedleri ittifakla seçildiler 

(ok yaklastllar 
Banelon hombardunanuulan .,.,.,. Nwlilılerini lıaybetl;,,. 

6ir lırııclımn ufırabı 
Tanklar şehirde dolaşıyor 

----------------------. Londra, 3 (A.A.) - Sara•os'dan bildiriliyor: Fnmkiet kıtalar 

Yı• L L yukan ve qafı Araıon'da ileri yüriiJÜflerİne devam etmiılerdir. 
ÜRSeR Hükümetçilerin ıiddetli mukavemetlerine rapıen, aileye dojnı 

faslı kıtalar Lerida tehrinin ilk nlerini itıal etmifler ve öileden 

A 
_J da aonra tebre ıinniflerdir. Bu anda tanklar pbrin tolcalclanncla 

nauolu yay lasın • • ~ ... hllkümetçi lmnetlerin ıı.kiyelerini ~ 
-Bir eenebi zlraa t müteh•MJ11mm konferansı- Franlco ulcerleri den.W ,--- ---

YUbek Anadolu yaylumm ~ yUlıHk flatla hayvan alır. Köylliyil G d f:1'L0~~lat ra1 
.e burada y&fıyan balkın sini ltlyad- bayvwu: bınılmwnak, ve it görebil- Gani an ;:in ~ dakr':ta
lan memleketimizde bir "yayla zira- meal için yonca ziraatini t'"i icab e- lar b:ıun ile~i hareketı:en ıflratle de
ati davkı,. ortaya çıkarımftır. Bu da- der. Merkezi Anad&luda her aile için vam etmitlerdi Sabehl • teh 34 
va bir takım fuklarla .. siral .ıahat 5 delrarlrk ıulanabilen bir yoncalık kilometre uza~ buluıu:~· aı-
daviu,. teklini almaktadır. tetiıi 1&yesinde kurak aenelerde bu 1 leden IOllra ftbı'l itla1 etmltlerdlr. 

~inıat mllteb-ıu Bay Krietiyan- aile 3 &klls, 2 ~· 10 keçi veya koyu- Franko ukerleri Gandesa'dan de· 
.a in Ziraat Vekiletl billmetlne pr- nunu betliyebllır.., nizi gCSrmektedirler. Bu ,ebrln lM&· 
dilblln onuncu yılı mlmnbetiyle Konferanım IODunda. toplantıda ha linden eonra f ranko ordu1U Akdenize 
bir toplantıda verdiil kıanferam - yay- zır bulunan mfltebasamlar aramda ve ancak 30 kilometre metafede bulwıu
la draati ve zirai lll&hat dadlll baJu- bu da.& etrafmda miimbpJar olmut- yorlu. Hilldimetçilerin elinde artık 
mmdan çok dikkate llyık a&"erek • tur: Yflbek Zinıat enıtitüleıi ziraat (Sıoa 4. inci •7'ffaJ 
.UU ediyonas. profetikil Bay Rcb, tlnGlfl kalmayan 

Pıofee&r .ı ... _,.. tıetl·"' = ... &6bre7e malı~ olan tarlalara ıOp- D A I 
-TtlrldyeJe .,...... __ ._. i'latllml• 7'1Prllıcak bir mmpo.to- r ras a 

IWoj tepilltı ,_. p' 1 il!"'...... nun kull•nmMrnı taw~ mi etmlftk.. • 
tr. YailDur w .._. •llfW9rirle IJmad VelrAletl müpvirlerinden 
dair ancak ,1mendifer Jrurvanymler> ,_ cl•r Portea; ... k yerine k&Dl1r B. Kom nen 
am zaptettikleri rabmlar Vhdr. Bu yakı1maı beı1Wncle k&aıllriln ilti.ı.a· 
Wi dejildi. Kurak eenelerde qaçla- ll, temi ve IOba teclarilııl cihetlerini 
nrı eenelik halkalan du ve tabii ae- tetkik etmlftir. d 
Delerde ıenif olmuı dolay11iyle on Vekllet mllteba••lanndan Bay arasın a 
dart villyetin muhtelif noktalarında Bade iH yonca siraatl lberinıe1e ebe- ~ s (A.A.) _ Ytni romen 

Bıqan Sabiha Gö"en • bllhuu Ankaranm Bünyan kauba- miyetle durm~ ve bu bmult&ld tec- bbfneelnfn tepkJdUıll mtlnwlNstlle 
u civarında· 74-210 y&f1an aramda rilbeleriyle bir çiftlikte nuıl mvnf· B. Komnen ile doktOI' Arm anamda 

altlmf bdar atacın maktalarmı tet- fak oldutunu anıatmıttır. .ı•ırı telgraflar teati-1 
.. --·-·r: Bayan Sabı·ha 

kik ettim. Bu tetkiklerle I800 - 1845 - ..............,~ 
1174 • 1882 • 1928 ıeaelerini bilyilk ------------ F.belam B. Rittil Ana 

::. E ~ ~..::; ı::::::::::G:~:~:~~:~.:~:~.:·.:·.:·.:J Yeal na::::~- ~~~T~1!~r=-
balk batb yerlere hicret etmiftir.. -----·· .:::~ ~~mi bir ~ostluklı bağlı balauıı l>r&veel almıt olan Ttlrkkqu ınotk· 
Qyıwer anuncla 1845 '" 1874 kura- MDıbet hesablar iki memleknımizia mBftere.t mealı • lG tayyare Gyelerine aeneli.k antren-
~ hatırlayanlarla birlikte bu tarih- ıtleriae ea uyıua bir tandı ekaela• muılumı yaptırmak o.zere TUrklm-
~ "'"lk ettim. Kurak afetinin A- o.....ır imparatorluiun• mali " azaıdı te,ri.ti meui edebilecefimdea ıu bqairetmeni Bayan aabMıa Qak
aadoluda tebeb ol•ulu zarar rakam- iktr...ti tıık Wr idihant .anbı Bidcel do/171 duyduğum derin memııaaipd çea.in ldareelnde iki tanan bacln !:; 150 1111lyon liradır. Kurak' 1e11eler- Ve 

0 
da-... apktr. Mut qı.n, ple- anetmelr iaterim. fC'hrimize ıeldl. Tayyuecilerimlz. 

lır. Soe\1Jdar, ba1'9U1ar pek crlu b- ctk ... _ _...._1_.a_ • -- teda- Ballrıa ıatıatıaıa tabdkuk eıtlr- blwa meydanında parlak bir tı&renle 
_,_ melr mediği aulb ve eater,,..,o-1 bıfılandılv. Kendilerine buketler 

Al"'ecak te6lr1er • Toprak için- ~ !-!-in-~ m=eıldarla .,.. tefrilrl meai idellhıe bismet ederelı verllclL 
de :-ti mah•faa için mart ft ni- :.'t;.==:-.... ~ ~ vailemi blpnbilmelı Jnuııısrıada •lı- T&yyarecllerlmb BIJdteldrden do-
IUl ..... 7lpalak. B • Sonbııhır ze- la&ldia.lia ..... ti . ; •laıwıusıa kıymetli~-,. kuzda blkmıtJar n on blrl kırk P-
~ ,.,...i. C - Nadaı ldlltivatar- _..._--1. .... tlbl._ doatldıım 6flveııebilecelime bnilm. çı lanire ıelmi,ıerdlr. Bqan G&k-

Jlpmak, D • Klaraldıta mulravbn 7--.-- KOllNBN çerı leyllbatln lyl ıeçtiifnl '" Kfltah-
clna1er )'etılftÜ'mlek. B • Topraklarda c.-.lam,.l ldildilMtblia-ıi " Eluelw 8. ICamDMI ya - Gedb tlınrindtD plcUklerinl 18y 
~ foefor ,ok -.Uecek kadar u- ikbwB illi imtQaa c1nri ......-, Biri .......,.. N..., lemit, Amerikaya _._..ı ..,.ı..ti 

• milli .,...,.... ....... mil& p..lwtlaiari- ..... MrJmıda: 
Kiaa1-t 8'llre ne bu nobanm 1- ..... ..-..n .............. lluzm dnet olaadaldan 7'Jlaıei ·- şlmclillk delU... cevlbrm 'ftr· 

Dinel ..n~--. Toprala (GmU.) ya- hi'htolen, .iPft .. Widceaial Bici- (Sonu 3. lacl aylada) mittir. 
D ... uq '"'-k ,_.;._...,-::_ ula , ' ' ıc-._--- -ı:.. fas-n.tni ~-- -llllQJI'. Dylfl &6b- 1 ._. •-

- .. ~up Jatru, ytıbeJı: Anado- lw U., milli ..... •,m in ı...Mlermr == 3,S IDUJ'Oll tıon te.selı: ya- da daima ,,._. wp70l'Uo "Ulu" 

reye telrabCÜ ~ 14
8 lrmllyon Ylf gül>- ~-= =:::m "!_l!_aço ~ · 

atılımt 1aüa • tıon tue gübre nm • -~ ._. "' 
--ı blr: 30 kilo fala buiday _.ı•ıt Wr WdPf ~ iltri1e doin 
"ambe sıik lira drnablleceiiııe g6. _. Wr ..,u. t.wı. eltiiiai ...-.. 
:. ~ ~11111 21 milyon ..-... GIDc T&nl,. hattl •....., 

cDbrenin ~1hıllclan maada ku- w .,,.._ ta··- aı ı111 olulık 
~t ve maden~ 250o, balbuki lbı- lllltWıiı ~ Mi, tecitlDe" • 
kalori UMmda .,.!erinin 4500 • «5000 ....... detıriei .-Ck ıılh Wr ~ 

-ı'Orldyedt ..:n eder. lılllli ..... br. B•h ,...__.. 11. 
mreden betl-.ı.~ IUUae ten:kkiline ılır delil. ...,...._ ... k.,wlli 
bileceiim cml>ı ilk wre- olea 11 ri fqdallır .W. ..,__, 
·- Bu iaraf11a lalQe NllW.a ve itilwll U- ,_,__ 

ıeçımk llısımchr "-elı: bira "'"1 ........ ialütat ......atinia .,...... 
Xtıaıllya, Zonİuw.ıt olacaktır.., am.- huıl ettiii mınfilik bMt.Uis, 

lardald W5mtrlerden Ye lair oc:ak- caiıllhari~ laildbMtl.;.in mi.._. 
iı:lıylldn latlfa- • ol 

de edelrilmell lçla bir or~ -•Jfllki7911tri De tHaft•PF wr 
yapmak lbandır. •· fWdlmt .._ ld-... nııiieW 11. 

P • Kara ubem aw~ n Y7· ıl r aldııl•••• mil& ifletımebrclm 
18yi1 pulluk - kWtlvatıar • 1aımma .._ Wg WrWa .. -7hl ette bra
makinaı • 1elelııe8r llılaiW ,...Jı: lüilınli•--.. ııaliMw..-, OD ... 

Tra1ı:tar, hum makiauı -nen • w...a tar' 'Duık _..... ..._ Ma-
" bul ,.nlarla tanl19 ol11DMiılr. lliri ~ ....... -·i• ..-.i mi-

B • Kuralrbpı Mlylk feneldda- ......._ .. 1a1ft,...... w a tirk 
nadan biri cı. asJrktml laaıt.1-k ça- ......_ ......._ ...... ......_ 

nelal ~ ll&rllnln ..... pek -- ........ dawt .._ Atatiirk ....... , .... a,ıı....a....._ .... ,. ..... . 

•• lıii ,,.,. .... 
a Geiagler 6ir • 

lifinılen s.li • 
min lıornertlen 
dofrvdan dol ~ 
ra)'CI 7GPflfa pi 
[ Di1rıkf1 ıpor ha-

rleri ve mulıte -
lif ımçlua aid 
tafeillt L inci •Y
famu~. J 

Diinlrli ~·reyini lmllanan Bapelıil Celil Bayar, 
V elıili .,. Parti Genel Selır.teri B. Şiilırii K.qa .,. ftlUaın:ıı 

B. Neomtl T andofllllil'1l beraber 
[Yam 2 iaci..,,.. 

ltalya - İngiltere 
nihay t. anlaştı la 
Y11I 11111• yaklllll 1 

Almanya lehine· meyi 
. . . 

muvazeneyı dozelmıek 
Kont Ciano Vorşovaya gi~ 
Roma, 3 CAA.> - Kont Ciano Ue Lord Plrt, ~,..S. 

elen mm macltlet t6riifmütlerdir. Alllradar iki ı-.- "Hs • 
italyan ~ nihai neticeli heklnnda • _...,. 
mekteclifı.r. 

Si;JMI mahfiller, ,...we. bM C-. 
no'nun Londraya .. ,..... bY'mD* 
derpiı etmektedirler. 

Londra, 3 (AA) - l• bir ........ 
dan öirenildiliM aeıe :tord P6rt De 
Kont Clano an1mdıW IOG &Or6p. 
ameli bakımdan, fnallte11 De ltalya• 
namda bir itlllfla- netiteJenmipk. 

Şimdi ancô teler.._ ald.-. 
noktalar kaJmıltlL< ltııafnmm .._ 
mUsde~i hafta llOll\\Ddt "Jabud 4lba 
IQIU'Ui bdta blfm4l w her hal• 
.pMka!yadln ...ı ~- ltl
Wnameniıı IDA batl_.mm ~ oı
dup tayl~t: 
ı-ltal7a, ................ ... 

--- 1911".9 ....... ... • 1 ,,. .................... 
oh ...... .._ •• , ......... . 
......... t ..... :sb ..._,,. 
_...... ildir. lıtal,.. n % ı • • 
.... WI . , •• pıGUIW'w 
....... -..; .-i••= ..... 

1116ilh Bl)'lk Blpal LOrtl Pin Y.a.- &••.. FN •ap ...... .............. _ __,..... 
tw,.,. ~ ol- -.in • 
mi uma.ti .... 

J-lt.ıı-. ~ Wi ........ 
.. ..... ol-. lat•etw• · ' ... 
• .-.waa.. ........ ... 
..... ,....,.. iwliwwktil ... ... .. r..ı ......... __ _.,.. 
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Macaristanda 

Naib Amiral Horti 
hQlka bir nutuk VAe• 
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Teşekküre ahşmak 
'Avrupalıların çok sevdiğim alışkanhklanndan biri, kendilerine en 

küçük bir hizmet yapıldığı zaman bile tctekkür etmeleridir. Bunda aala 
tC§rifat yoktur; büyüklük, küçüklük bu incelik için ne bir imtiyaz,•ne 
de bir istisna sayılmaz. Baba çocuğuna, amir memuruna, kumandan 
zabitine, muallim talebesine, kadın kocaama, kardq kardqe ve herkes 
herkese tetekkür eder. B 

Bizim ananemizde teşekkür, güzel bir dilekle ifade edilirdi; hala edi-
len yerler ve eden insanlarımız vardır: Sağol 1... 

fakat ıağol tabiri, mevzuu biraz eheiniyetli olan ıeylere daha uygun 
gibi geldiği için olacak, umumiyetle teşekkür etmek buna tercih edili
yor. Nezaketten başka bir sermaye, iki kelime söylemekten başka bir 
emek istemiyen tqekkür alış verifinde fazla kesad olsa gerektir ki bu 
metaın pekaz sürümü vardır. Kendimizden küçüğümüz şirnanr diye mi 
korkuyoruz, kendimizden büyüklerin "Sen daha bana tctekkür edecek 
adam olmadın,. diye bizi terslemesinden mi endife ediyoruz bilemem; 
Fakat şu veya bu sebcble çok kere teşekkür etmek fırsatını kaçırıyo
ruz ve bunu lüzumlu bir ıey aaymıyoruz. 

Mesela, merakJmın biri çıkmıı, bir adam hakkında bir eser nqret
mif, göz nuru dökmüı, hatta para aarfetmif. Onda bazı hatalar görüyor 
ve buluyorsunuz. Yedi sekiz sayfalık bir tenkid yazısı yazıyorsunuz. 
Bu binlerce kelimenin içinde bir tek teşekkür harfi yok. Olur mu) Eğer 
o hatilan yapan adam, sizin emek çekip gösterdiğiniz hatllardan dola
yı ıize tqekkür etmezse o da aynı vaziyete düımüt sayılmalıdır. ··va
mn elma, gönül alma!. .. ., 

Kendinden bqkaamı zatına hizmetkar addetmiyerek o~un e~ k~.ç~~ 
bir emek ve ilgisini bile tqekkürle karJılamaktan daha ~zel hır gonul 
aht taaavvur edilebilir mi) Ben bu aatırlan bilhassa çocuğu olan veya 
çocuk terbiye etmekle mükellef bulunanlarm okuması için yazıyorum. 
Akraııma ve kendinden küçüklere tqekkür etmesini bilmeyenler, ken-

dinden büyüklerin tqekkürlerine hak~ _Ali YÜCEL 

l,elld alqam Ankara Halbviocle hanalılana bir Baraa seceai tertib 
ettİılerini ve güzel eflencelerle vakit l'Çİrdiklerini yazmııtık. Yukardaki 
~de Buna ıec:esinde yapılan kalkan oyunlarından birini görüyor_..._ 
..---ı·~---------------------------------------------------

l<AMUTAYDA 
lugün tetkik 
edilecek isler 

Jtamuttv bugün toplanacaktır. Ruz
name· fUd r: 

Bir de,. müzakereye tlbt olan 
maddeler: 

İstanbula gelen 
yapancı seyyahlar 

İstanbul, 3 (Telefonla) - Milvo

ki vapuriyle ıehrimize 650 kifilik bir 
seyyah kafilesi gelmi,tir. Seyyahla· 
rın çoğu almandır. içlerinde isveç ve 
hollandahlar da vardır. Gelenler, h
tanbulu gezdikten ıonra gece Mudan

yayı hareket etmiflerdir. Oradan Bur 
saya giderek oradaki ıanat eserlerini 
de göreceklerdir. 

Halkevinde 

Universitelilerln çayı 
Her hafta olduğu gibi dün de halke

vinin çay salonunda, saat 15 den 19 a 
kadar yükaek tahsil gençleri toplan
mıılar ve kendi aralarında samimi bir 
hava içinde eğlenmişlerdir. 

Bayan Stangl'in konseri 
Bu gece saat 21 de meşhur Çekoslo

vakya piyanistlerinden Bayan Stangl 
tarafından Halkevi salonlarında sos
yal yardım komite9i menfaatine bir 
konıer verilecektir. Fiıttlar: Localar: 
200, Koltuklar 75 - 50, balkon 25 ku· 
ruıtur.Çok zengin olan programda ça
lınacak parçalar tunlırdır : 

Birinci kısım 
E. Stangl : latiklll marşı üzıerine 6 

variuyon: 1) Boğaz sahillerinde gü
nef. 2) Büyük Atatürk. 3) Eski cami. 
4) Floryada dalgalar. S) Eyüp. 6) 
Gençlik ,arkııı. G. F. Haöndel: Vari· 
aıyon(mi majör) L. V. Beethoven :So
nate (quasi une fantasia) Op. 27 dedi
ez minör. 

Fr. Shopin: Ballade (fa minör) Fan
taiaie impromptu (do diez minör). iki 
etüd. 

l kinci Jusısım 
F. Schubert: İmpromptu (la bemol 

minör); Y. Strauss. Schütt: Viyana 
ormanlarından hikayeler; F. Liszt : 
NoktUrn; Ulvi Cemal: Piyano parça· 
ları; C. Debussy: Suda akisler: B. 
Smctana: Küçük tavuk; B. Semetana: 
Bohem polka1u 1. Suk: A'k i~iyakı. 

Köylerde 
Dün halkevi köycülük komi.teıi 

muhtelif tetkiklerde ve köylülerle ya
kından temaslarda bulunmak için her 
zaman yaptığı gibi muhtelif köyleri 
dolaşmış ve köylülerin dertlerini din
lemiıtir. Komitenin gittiği köyler a
rasında, Taşpınar ve civarındaki köy
ler vardır. 

Dünkü konser 
Dün saat 11 de halkevinde flarmonik 

orkcetrasma bağlı salon orkestrası B. 
Necip Aşkın'ın idaruinde bir konser 
vermiftir. Her hafta ayni saatte veri
len bu konserler bu hafta da kalaıbalık 
bir dinleyici kütlesi önünde alika ile 
takibedilmittir. 

Muallimlerin yeni bir istatistiği 
yapılıyor 

1ıtatlatik genel direktörlüğü mual
limler hakkında yeni bir istatistik yap
mağa karar vermiıtir. Bu makaadla bü
tün muallimlere matbu ıual varakaları 
gönderilmiıtir. Bu varakalarda mual
limin hal tercümesi, medeni vaziyeti, 
evli ise çocuğu olup olmadJğı ve mual
limlikten bapa bir itle de uğrapp uğ
rqmadığı aorulmaktadır. 

Maliil erlere verilen toprak 
Finans Bakanlığı, mallıl erlere ter

fih kanununa göre verilmekte olan 200 
lira kıymetindeki arazinin tefvizi mua
meleleri bitirildikten sonra bu muame
lenin maq kayıdlanna ve reımt ıened
lere ipret edilmesini kararlaştırmıştır. 
İpret etmiyerek tekrarlı ödemelere 
aebeb olan Finans memurlan bu tedi
yeleri tazmin edeceklerdir. 

Hukuk ilmini Münhal mebusluklar İçin 
yayma kurumunun d .. • Jd 

yılhk toplantısı un seçım . yapı 1 
Hukuk İlmini yayma kurumu diln 

sabah saat on birde Ankara halkevinde 
senelik toplantısını yapmıştır. Toplan
tıda Adliye vekilimiz B. Şükrü Sarac • 
oğlu, Dahiliye vekili ve C.H.P. Genel 
Sekreteri B. Şükrü Kaya ile, birçok ~e
bualanmız, profesörler, huk-,,.itçular, a
vukatlar, yüksek tahsil talebesi hazır 
bulunmuşlardır. 

İdare heyetinin bir senelik iş bilin
çosu olan raporu okunmuş ve takdir e
dilerek kabul olunmuştur. Kurultay, 
BüyUk Şef Atatürke, Kamutay baıkaru 
B. Abdülhalik Rendaya, kurumun f ah
ri ba§kanı Başbakan B. Celll Bayara, 
tabii başkam Adliye vekili B. Şükrü Sa
raçoğluna Dahiliye vekili ve Cumhurl -
vet Halk Partisi Genel Sekreteri B. 
Şükrü Kayaya kongrenin saygı ve min
netlerinin arzını karar altına alınııtır. 

Hazırlanmakta olan klmuı için ra· 
porda müddet olarak gösterilen beş se
nenin mümkün olduğu kadar kıaaltıl -
-nası; hukuk fakilltelerindeki ders 
•akrirlerinin de kurumca bastınlması 
ve bunlan talebenin kolaylıkla elde et
mesinin temin olunması, kurumun u -
mum! menfaatlere yarayan müessese -
ler arasına sokulması temennileri izah 
cdilmi§tir. Yeni idare heyeti bu arzu
lar üzerinde meşgul olacaktır . 

Bundan sonra yeni idare heyeti se
dmi yapılmış başkan Manisa mebusu 
~efik İnce, asbaşkan İsparta mebusu 
ıc:emal Ünal, azalar Muğla mebusu 
Hüsnü Kitabcı, avukat Zühtü 
Sıyaaal Bilgiler okulu profesörle
nnden Hüseyin Avni Göktürk; Ankara 
sulh hikimi B. Tuğrul Tamer; Adli ve 
Vekaleti hapishaneler umum müdür 
muavini B. Rifat Ala bay: ve Divanı 
Muhasebat mürakıbı B. Sezai Erkut: 
fürkofis raportörü B. Süreyya Ana -
murdan mürekkeb olan eski idare he -
yeti yeniden seçilmiştir. 

Geçen sene, muvaffakiyetli bir me
sai gösteren idare heyetine önümüzde
ki yıl da kurum ve hukuk alemimiz için 
başarılar temenni ederiz. 

Orgeneral Fahrettin Altay 
Vişi'ye gitti 

Orgeneral Fahreddin Altay bir ay 
mezuniyet alımı ve bu ıfıezuniyetini 
Vi§i'de geçirmek üzere dün Lamartin 
vapuriyle lstanbuldan Viti'ye hareket 
etmiıtir. 
---~~------~~--~--~~~ 

H A 'V" A 

tRJ71R 
Dün hava rüzgôrh geçti 

Dün şehrimizde hava bulutlu geç
miş; rüzg!r garbtan 4 metre hızla 
esmiştir. En yüksek ısı 17 derece ola
rak kaydedilmiştir. Yurdda hava Ka
radenizin prk kıyılarında kapalı, di
ğer bölgelerinde bulutludur. 24 saat 
için<kki yağı§larm kara metreye bı
raktığı su miktarı Kayseri, Kütahya, 
Diyarbakır ve Vanda 1, Sinopta 3, 
Trabzıonda 4, Erzincanda S, kilogram
dır. En düşük nı sıfırın altında Sivas 
ve Erzincanda 3, en yükaek ısı Adana
da 21, iz.mirde 22, Edirnede 23, Bahk
eıirde 24 derecedir. 

ikinci müntehibler dün Ankara ıeçimintle reylerini lrullanırlaTlten 

Boı olan Ankara, Manisa, Sinop ve 
Bolu saylavlıkları için 3 • nisan • 938 
pazar günü yapılan seçimde Cumhuri
yet Halk Partiei nanu:edleri ı, Banka
sı Genel Direktörü Muammer Eri§, 
İktıaad veklleti milıtetarı Faik Kurd
oğlu, İzmir UzUm kurumu direktörü 
İsmail hakkı Veral ve Kastamonu eı • 
ki komutanı emekli albay Osman Kök· 
tilrk ittifakla ıeçilmiıtir. 

Şehrimizdeki seçime 1165 
ikinci müntehib iştirak etti 
Po" olan Ankara mebusluğu için 

diln ıehrimizde yapdan seçime Anka· 
ranın 1280 ikinci müntehibinden 1165 i 
iJtirak etmiıtir. Başbakanımız da dün 
sabah belediyeye gelerek reylerini 
kullanmıılardır. Seçime iıtirak edemi
yen ııs ikinci müntehibden bir kısmı 
vefat etmiJ bulunmaktadır. Bir kısmı 
da memuriyet ve diğer sebeplerle te
hirden ay,ılmışlardır. 

Reylerini kullanan 1165 ikinci 
mUntehibin hepsi, reylerini cumhurl -
yet halk partisi namzedi olan iı ban
kası genel direktörü B. Muammer Eri
şe vermişlerdir. 

Biıiklet yarıtı ba§lamaclan evel 

Dünkü bisiklet yarışları 

Nuri Kuı gene birinci, Erdoğan ikinci oldu 
İlkbahar bisiklet yarıılarmın dör -

düncüsü dün sabah saat 10 da kalaba· 
hk bir meraklı kütlesi önünde yapıl
mııtır. 

40 kilometre üzerinde yapılan ve 
bami 60 dakikada bittiği takdirde bi
rinciye ajanhkça bir de kupa vldedil
miı olan bu koıuya mili takımdan Or
han Suad ve Eyup Yılmaz ile yeni ye
titmekte olan gençlerden 18 kiti iıti
rak etmiıtir. 

Gençlerin son zamanlarda elde et
tikleri güzel neticeler ve bilhaua ge -
çen hafta milli takım koıucularına kar 
tı kazandıkları muvaff akiyet, yarıtın 

ehemiyetini bilsbiitün arttırıyordu. 
Yarı§, batından sonuna kadar büyük 
bir heyecan içinde geçmiş ve eskiler 
dü§mediklerini ve gençler de onlan 
geçtiklerini isbat için bütün varlıkla· 
rile çahımışlardır. 

Heyecanlı dakikalar 
Nitekim, SJk ırk ataklarla devam e

den bu koıunun sonuna yaklaşıldığı 
vakit, on bir çetin müaabıkm en öndt 
yer aldıkları görülüyordu. Yarışın bit
mesine iki kilometre kala son hamle 
için iyi yer tutabilmek kaygısı ile, 

1 - Ytftsek milhendiı mektebinin 
1934 mail )tlına aid mutabakat be
yannamesin\ı sunulduğuna dair Diva
nı Muhaıeb\t riyaseti tezkeresiyle 
Yllbek M~ndla mektebi 1934 yılı 
IOD hesabı 1":kmda kanun llyilıası 
n Divanı mıtıaıebat encUmenl maz. 
betası. 
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grupu teşkil eden koıucular arasın· 

dan kaçıılar baıladı. Taraflarda heye
can ıon haddini bulmuıtu. Böylece ikl 
yüz metreye gelindiği zaman, koıucu
lar da artık hedefe doğru bütün kuv• 
vetlerile atılmıt bulunuyorlardı. Bu 
arada Nuri Kuı ve Erdoğan'ın kolay 
ve rahatça gruptan sıyrıldıkları ve 
sıra ile birinci ve ikinci geldikleri gö
rüldü. Eyup Yılmaz Uç metre farkla 
üçüncülüğü, Orhan ise ancak beıinci • 
liği alabildi • 

2 - Hava >olları devlet lıletme i
daresinin 1934 tnaıt yılı hesabı lı:atiıi
ne aid mutabak\t beyannameıinln ıu
nuldufuna dair Divanı muhuebat ri
yaseti tezkeresi)'le hava yolları dev
let itletme idaıtslnin 1934 yılı son 
hesabı hakkında kanun liyihaaı ve di
Yanı muhasebat tncUmeni nıazbataaı 

3 - Zaruri •ebeblerden atürU ta
Jdb Ye tahıillerine mahal ve hnkin ol
madıfı cihetle katıdlarının lllinmesi 
isten.ilen 3.952.502 lira 60 kuru,1a 10 
lngllls Uruı ve 25 altın Ura hakkında 
Batyeldlet tezkeretl ve bUdce encü
meni mazbatası. 

Birinci mUzaketeıl yapılacak mad
deler: 

1 - !car ve laticar kontratolariy· 
le feral Ye intikal ilmühaberlerinin 
ft nllfuı ve hüviyet clli:danlaruun be· 
del mukabilinde satılması haldı:ında 
bnun liyibaaı ve büdce encümeni 
mazbatası. 

2 - Tilrkiye • Letonya arasında 
Rlpda lmsalanan ticaret ve klirinıg 
anlAfmııları ve merbutlarmın tasdiki 
hakkında kanun liyiıhaaı ve hariciye 
ve tkt11ıd encihnenl'ri mubatıları. 

3 - Tilrkiye - Romanya ticaret ve 
tediye anlapnaları hükümlerinin tas
diki hakkındı kanun liyihuı ve bari· 
ciye ve iktıaad enc:Umenlerl ınubata· 
larr. 

4 - Valdldar ve Kadıköy TUrk 
anonim au tirketl imtiwı ile teaiaa
tmın satın alınmasına dair mukavele
nin tasdiki hakkında kanun llyilıaıı 
ve dahiliye, nafıa ve büdce encUmen· 
leri mubataları. 

S - tıkla kanununa ek klmun li· 
ylhalı ve ımwkbt enc:Gmen muba
tuı. 

Radyo neplyatı sulh emrinde 
Her sene dQnya aıılhuna en /az. 

la 'alıpıılara dolgunca bir müki
lat bağlamıı olan Nobel, kendine bu 
kadar servet toplıyan icadının sulha 
değil, barba yardım edeceğini bili
yordu, Fakat Hertz esir içinde do-
laıacak elektirk dalgalarını, Bran
ley bu mevceleri toplıyacak meıhur 
tübünü, Markoni g6nderici ve alıcı 
cihazları ke~lettikleri zaman, hiç 
zannetmem ki, bu icadlarrnrn günün 
birinde bir nevi silfb ıibi - hem de 
aulb uımnrnda - kullarul-catıaz 
daıaamaı olsunlır. 

Halbuki. bir •amandır, kısa. orta 

Fakat bu banm latlf ilanında 
"maa müttemilatı ile,, deniliyor. 
Heaı ''maa'' , hem .. ile'' J müt 
temilatm bqma ve 90nuna hem 
arabca umaa'' , hem türkçe "ile" 
yi yazanlar, acaba, bir kalemde 
•ikileri de yenileri de botnud et
mek mi iatemitlerdir 7 

Yürü kulum 1 
ve uzun radyo daJıaJarı, aniyede ------
300,000 ltilometre aOr1tle kopa ve 
budutlırı pasaportıu• aıan birer 
ajan gibi, ideoloji, politika ve dok
trin ıavııı yapıp duruyor. 

Danta ıazetede "radyo neıri· 
yıtı aulb emrinde" bqlıklı bir ba· 
beri okuyunca uvindim. 

Fakat ne yalan ı6yilye-yim, Ce
nevreden ıelen bu telgrafın : 

'' Mukavele 28 devlet tıralından 
imnlanllJlf ve ıJmdiye kadar yedi 
devlet tıralından t11dik edilmiı
tir.,. 

Cllmlesinl okuyunca ıevinclm a
uldı: Yerytuandekl memlehtle
ria ve o memleketlerde ıeceli, ıan
dhla ifliyea iıtaıyoıılırın aıyısıru 
bu 28 ve 7 lle brııla,ıırırusl-T. l. 

Hem maa, hem ile 1 

Yapdan bir ilana söN •lr U. 
eatıl....... Ha711'1ı mlttwil•-

Amerika tuhaf bir memleket
tir Bu tuhaf1sk timdi mahkeme
lerin verditi hükümlerde de göze 
çarplJOI'. Geçenlerde bir polia me
murunun elbi...UU yırtan bir a-
merikalmm mabkebıece üç ay 
müddetle her sördüiü polİae f&PWI• 
m çıkarmaia mahk1İm eclildifini 
yazmıftdı:. 

Şimdi de çocuiunun oyuncHla· 
nm kıran ve kanama küfür .eden 
33 yqlarmda bir amerikalllUD 
...ııkeme tıarafmdaa 1200 millik 
bir meeafeyi yayan olarak JÜl'Ü· 
mele mahk1İm edilclifini öjreni-
yoruz. 

Bu adam, her 200 milde bir ha
kime bir kartpostal söndermefe 
ele mecburclw. C.aa, adamcalız 
bnlmm b111anchaia J.erdea 1200 

mil uzaldatmcaya kadar devam e
decektir. 

Biz, "Allah bir inaana yürü ku
hun! demeain,, der ve bununla ik
bali, terakkiyi kastederiz. 

All&lım ''yürü kulum!., demeai 
belki iyi ama, Amerika mahkeme-
sinin "yürü lruluml" demeai her 
halde iyi bir feY deiill. 

Telakki meıeleıi 1 

Broaialav Malinovaki diyor ki: 
"Daha Avrupada büyük barb devam 
ederken bir yamyamla konuıtum. 

" Ba adam, Anupa barblarmda ne ka
dar adam öldüğünü haber abmtb; 
bana sordu ı 

- Bu kadar adamı naad yiyorlar? 

Keadiaine anupahlann düımaa· 
lanm yemediklerini aöyledifiın za. 
man acLımcaim ba,retler içinde kal
du 

- Y aha, dedi, siz ne barbar İn· 

aanlanuuz; madem ki yemiyorau· 
am; ne diye adamlan öldüriyorau· 
nm? 

Şa hikayeyi ele Kliford Geal• an
Jatı,orı 

" Havayi adalarında bir amerika
b genç, bir japon kızına qık olmuı· 
tu. Bu meseleyi göriifmek üaere ya
nma sittiii yaıb bir japona sordu: 

- Acaba kız benim rengime iti· 
raz edecek midir? 

. ihtiyar japon fU cevabı verdi: 

- Renginize deiil ama belki ec
dadınıza itiraz edecektir. 

- Peki ama benim ecdadımm ne 
ekaiii var? 

- Fakat unutmayınız ki ıizin an
anelerinize söre ecdadınız may· 
munlarclır: H.ıbuki o kız da kendi 
ananesine söre kendisinin süne! tan
namm ao:yundan selme olduiuna 
inanır. 

Kendini tanımak 1 

Habetiatan İmparatoru" knUar 
kralı Nes\H'• Gaıaoa'aa "kendini 
tanınmam 7" iaimli e.-ini pıt... 

mitler. Kitabm üıtündeki IOl'l'U:ru 

okuyan tabtaız, tacaız ve IOfuk bir 
memlekette oturdufu için ıemtiyeaiz 
hükUmdar, düıümnü1t tafmmıı, ıu 
cevabı Yermİf: 

- Ben tanıyorum mna el ilem ta
Dlllllyorl 
Aynı eteri sören hir AY111pa clip

lomab da demiı ki: 

- Şimdi kendimi tanıyıp tuuma

dıiwm clüıiinmeie nktim yok; Ha
betiatan ilbaln11 tanıyacak llllYDt ta
nnmyacak llllJIZ7 Kafam oawda 
metaıaldir. 

Birinci - Nuri KuJ (A. G.) 1 saat 
3 d. 35 8. 

İkinci - Erdoğan (A. G.) Teker• 
lelı: farkiyle 

Üçüncü - Eyup Yılmaz (A. G.) Uç 
metre farkla • 

Geçen haftaya kadar puvan itiba
riyle batta gelen Eyup, dUnkU koıu· 
dan sonra birinciliği 7 puvanla Nuri 
Kuı'a kaptırmıı oldu. İkinci 8 puvan· 
la Eyup, üçüncü 10 puvanla Erdoğan 
gelmektedir. 

Gelecek pamr yapılacak 
yarıflar 

Ankara Bisiklet Ajanlığından: 
1- 10 nisan 1938 pazar günkü bi· 

siklet yarışı apğıda yazılı yol üze
rinde ve (50) kilometre mesafede ya· 
pılacaktır. 

Silvari karakolu - Çiflik istikame • 

tinde betinci kilometre - Süvari kara
kolu - Ankara istasyonu - Çif tlilıc 

üıt yolu - Etimesğut Uıt yolu - Eti· 
meıgut istasyon geçidinden alt yola 

geçit - hava iatuyonu - süvari kara
kolu. 
· 2 - 6 nisan 1938 çar§&Ulba günü sa· 
at 18 de kulüb murahhaalarile yarıt 

hakemlerinin, Yeniıehirde parti mer
lmezinde ajanlık bafkanhğı altında y_. 
pılacak toplantıda hazır bulurunaları 
ebemlyetle bildirilir. 

1 
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DIŞ iCMAL .................................................... 
Deniz silôhlar1nın 

iki ölçüsü 
Harb gemilerinin tonajım otuz bet 

bin ve toplarmın hacmini de on alb pus 
haddi içinde tutmak için İngiltere ve 
Amerika tarafından yapılan tetebbüs, 
Japonyanın deniz silihlan rekabetinde 

bir kayıd ile mukayyed olmak iste
me.nesi yüzünden müıbet netice ver
memittir. Dünkü gazetelerde çıkan bir 
ajana telsrafına göre, bugüne kadar 
kendiı.ini, Londra deniz silihlan lllU• 

kaveleainin kaydı ile bailanımt adde
den lngiltere Te Amerika'da bundan 
böyle otuz bet bin tondan daha büyük 
harb gemiıi inta edeceklerdir. 

Harb gemilerinin ve tafulıklan top
ların hacimlerini tabdid eden muka
vele, maliimdur ki, Vqinatonda imza
lanmıtb. Hatti bu mukavele ile barb 
gemileri ve toplan yalnız keyfiyet ba
kımından değil, kemmiyet balmmndan 
da tahdid edilerek \Japonya'ya üç, ln
siltere ve Amerika'ya da bet niıbet 
verilmİfti. Japonya, bu muahedenin 
müddeti biteceği uralarda miiuvat is
tediğinden ve lngiltere ile Amerika da 
müaavab kabul etmediklerinden, hiç 
bir kayıd ile mukayyed olımyacağını 
beyan ebniıti. ltalya da bu uralarda 
habet harbı dolayııiyle bir kayıd altına 
girmek istememİf. lngiltere, Amerika 
ve Franaa ise, 1936 senesinde Londra. 
da imzaladıkları bir mukavele ile Va
ıington mukavelesinin gemi ve top ha
cimleri hakkındaki kayıdlariyle bağlı 
kalmaya karar venniılerdi. Fakat Ja
ponya'nın da mukaveleyi imza etme
miş olmakla beraber otuz beı bin ton
dan fazla gemi İnfa etmemesi şartiyle. 

Japonya'nm Wiyük hacimde gemi 
inıa etmekte olduiuna dair birkaç ay
danberi clneran eden pyialar üzerine, 
1936 mukavelesini imzalıy ... üç dnlet, 
yani İngiltere, Franaa n Amerika, ıu
batta japon hükiimetinden hu pyiala
nn doğru oluo olmadıinu resmen sor
muılardı. Japnn••111 deniz intaab hak -
kında malUınat vermek için bir teahbüd 
albna girmemit bulundujun11 beyan 
ederek, üç devletin iıtediii malGmab 
vermekten çekindi. lqilten, Amerika 
ve Franaa mütehaı11alan 1N111111 iaeri
ne, Londra'da içtima etmiıler n ıa ka
rarlan vermiılerclir ı 

1 -Amerika, bundan ı.öyle, Londra 
muabecleainin semi tonajı ve top ha
cimleri baldoncbıki kardı ile nmkanecl 
~. Fakat hqlal6k aacak 
kırk iki bin toa hacminde ......... 
tireeek" top \eı im'll'i •-...._.,.. 
au aeçmiyecektlr. o.-~w v .. 
tington nisbetlerine sön, semi Ucim
lerinde yedi bin ton, top hacimlerinde 
de iki pus bir arbf vardır. 
2- lnsiltere, Amerika gıDi, ıemi 

hacimlerini kırk iki bin tona iblii ede
ceğini bildirmekle beraber, top hacim
lerini timdilik on alb pusta bırakacak
tır. E..._ inailizler, otuz bet bin ton 
aemilerinin toplannı on dört pusluk 
toplarla t.çbiz etmekte idiler. Bu top 
hacmi meselesi, anlqılıyor ki, lngilte
re deniz mitehaaıulan araamda n çok 
münakqa edilen........ biridir. 
Bazılarnun mütaleuım sin, Wlhasaa 
A nıapa ıularmda uzalı gönaek miim
lriin olmadıtı için maanen bir ~ 
~~ b&:rük topun faydası yoldur. 
.. ......._... denizleri ensin n havuı da 
berralc olan Uzak fark salannda &iiyük 
topl~ fayclab olabmr. Fakat bunlann 
~acma on alb Pata teeaYiiz etmemelidir. 
.~nunla beraber, haı vaziyedercle on 

dort ile on alb paılak toplar karplqb-
iı ........, IMİrilder hile olüilir. Hele 
bazı devletler a-a-=-! --•..!-
luk top ile ' • _..., OD -- pus-

.. teçhia ebneie b.tla:rmca, 
on dört pu~luk top çolc küçük lmleca-
imcl.n lnaUtere on altıyı kabul etmit 
bulunuyor. 

3 - Deniz de•letlen' · ü ·· .. .. • olan F nın çuncusu 
__ .J_ ~::_~n •eliaaeı bu devlet kartı· 

p_ -Y-A- .J-a.&1--!_: • 
ıı d .. _ ....... .._ ....,,. ~ aor-

ugu açan tintdilik ne · bacimlerini, 
aedetop~~~- 1 .. .. . . -•....--J• uzum 
•ormemqtir. Japonranna hiç bir kayıd-
1: ~!yedi oL;-k iateme.11.u üurine 
,...._.._ve nailtere Semi baciml . . 
artbrdıklan Sİllİ, Fraaaa da ancak~ 
ya ve Almanya bu lca-..1•--ı. --•-- d 

lmak • --•-- ,,........, m-.yye o ııte_,._, aemi h.cimlerini 

DÜNYA HABERLERİ Dr. Arasla 
B. Komnen 
arasında 

Milh birlik zarureti 

Hitler Graçta 

Avusturya için, plebisit 
mücadelesi devam ediyor 

Bulgariıtandaki almanlar bir vapurla 

ıimdiden rey verdiler Karadenize içılıp 
Münib, 3 (A.A.) - Hitler dün akf&ID .öylediği nutukta, Mü

nib ıehrinin imarı için icabeden plinlann hazırlan~ıı old~ğunu, 
halkın cotkun alkııları arasında bildirmiıtir. Münıh tehrı 1~5 
senesinde yeni planlarla tamamiyle batka bir çehre arzedecektır. 

Hitler, bugün Avusturyaya hareket. karardan fevkalade memnu~~z . ., 
etmittir. Bu aktam Graz ıehrinde bil- Berliner Böraen Zaytun, şoyle yazı-
yük bir intibah nutku söyleyecektir. yor : 

H • l G • "Orta Avrupada 12 marttan evvelki 
ıt er raç ta . . · · d · A b. t hli vazıyetın A,.r.ıpa ıçın aırru ır e -

'Graz, 3 (A.A.) - Hıtler bu akşam k k'l 1 d'•'"'ını lngiltere itıraf 
bura 1 · · B.. . h' b · e teş ı ey e ı• ya ge mıştır. utün ıte ır u zı- . . 1 .1 · d' bı'r çok endı' · . etmıştır. ngı tere şım ı -
yaretın heyecanıyle aanılmakt~dır. elerinden birinin ortadan kalktığını 
Sokaklar ve evler donatılmıttır. Stırya l ş .... 

. . . goruyor. ,, 
yanın merkez~ şımdıy~ kadar .. bu de~e- Berliner Tageblat gazetesi, İngilte-
~~ kalabalık bır halk kıtleıi gormcmış- renin An~lusu Avrupa sulhuna bir hiz-
ır. . nıet 0.aıa" te.akki ettigını kayaeyli-
Hitler bu aktam söylediğı nutukta, h"k.. t' · ka a . .. . yor ve ııı uız u ume ının r rını 

75 milyonluk canlı bh ınilletın mudhış lk 
1 

•J 

. . d A a ış ıyor. enerjisi ve vasıtaları ıayesın e . vus- • . la 
turyadaki sefaletin süratle ortadan B.ul.garıstandakı alman r ple-
kalkacağını söylemit ve demiştir ki : biaiıe iştirak ettiler 
··-Dünyanın bahsedegeldiği Avuı- Burgaz, 3 (A.A.) - Bulg .. ristan-

turya iıtiklalini Avuıturya milleti is- da bulunmakta olan bütün alman ve a
tihza ile kartılıyordu. Çunkü bir al- vusturyalılar bugün burada toplana
man için tek bir istiklU vardır: Buyük rak Tcssalia vapuruna binmi.,Jer ve 
alman vatanının iatiklili . ., Almanya ile Avusturyanm birleşmesi 

Bundan sonra Hitler Almanyanın için yapılmakta olan plebisitte reyleri
sulh siyuetini, İtalya ile sulh yolun- ni kullanmışlardır. 
daki ifbirliğini anlatmış ve alman mil- 180 avusturyalıdan 178 i - evet - ve 
Jetinin hayat kuvvetlerini olduğu gi- bir tanesi - hayır - cevabını vermittir. 
bi muhafaza etmek yolundaki ic.aalini Diğer rey kağıdı boştur. 
teyid eylemiştir. 379 alman ise müttefikan Hitler ve 

birleşme lehinde rey vermişlerdir. 

1 ngiliz amele partisi 
liderinin fikri 

Totaliter devletlere 
kaqı demokrasiler 

cephesi kurmall 
Nevyork, 3 (A.A.) - İngiliz ame

le fırkası lideri ve Londra belediye 
meclisi reisi B. Herber Moriaon, A
merikan amele fırkasının mi1afiri bu
lunmaktadır. 

Şerefine tertib edilmit olan bir zi
yafetin sonunda bir nutuk aıöyleyen 
Morrison amerikalıları infirad politi· 
kasından vazgeçmeğe davet ederek bu 
politikanın mesafelerin artık mevcud 
olmad ğ· bir zamanda pek eski bir 
telakki olduğunu söylemiştir. 

Hatib, İtalya, Almanya ve Japon
yanın dış politikada önayak olmala
rına mani olmak için büyük Britan
yanın teşebbüsü ile bir demokrasiler 
cephesi vücu h getirilmesini iltizam 
etmiştir. 

Bununla beraber hatib, totaliter 
devletlerle müzakereler yapılması fik 
rini reddetmemiş ve fÖyle demiftirı 

"- Zira rejimlerin arkasında men 
faatleri diğer milletlerin menfaatle· 
rinden hiç te farklı olm·yan milletler 
vardır.,, 

Tnn,ı 'un cenubunda 
yapılacak manevralar 

Paris, 3 (A.A.) -Tunustan bildiril
diiine göre, fraıwız 52 inci bava fırka
sına mensup 21 bombardıman tayyare
si cenubi Tunuata yapılacak olan ma
nevralara iştirak etmek il.zere mezkilr 
şehre gelmiştir. 

(Ba§ı 1. inci sayfada) 
vazifeden dolayı ekselansınıza en ha
raretli tebriklerimi ar.ederken, iki 
memleketimisin mü,ıerek menfaatle
rine ve Balkan antantının asimle bağ
lı buhınduğu •ulh ve enternasyonal 
teıriki mesai idealinde en iyi bir tarz
da çalıpbilmekle duyacağım büyük 
memnuniyeti ekselansınıu. temin ey -
/emek isterim. 

Dr. ARAS 

Hariciye vekili. 
İstanbulda 

lıtanbul, 3 (A.A.) - Hariciye ve
klll Dr. Araa, Kahlreye gitmek Uzere, 
bu aabah 8 35 te eksprese bağlanan 
hususi bir 

1

v~J!onla fehrlmlze gelmiş 
ve ltta ... y ... n •3 Vnli muavini, emniyet 
d. · t'" 1" - · e · ~n· ve bir"'-ok zevat ıre.ııc or u0 u • .... ıı 

tarafından karşılanmıttır. 
Hariciye Vekilimiz, Perapalas o

teline inmiflerdir. 

Nıhas pa11 tam 
lnhlzamı uıradı 

Kahire, 3 (A.A.) - Aplı Mısırda 
yapılan intahabatın muvakkat netice -
leri : 

Hükümetçiler, 11, Mahiriler 13, 
müstakiller J ve Vafd partisi 3 izalık 
kuanmıtlardır. 

· İntihap edilecek ha mikdarı 145 

tlr. 

CUMHURIYET'te Peyami Safa y .. 
zıyor: 

•• En büyük batilanmızdan biri ele 
umumi barbm 1918 de bittiiini zannet. 
mektir. O tarihte sona eren ıey, umu
mi harbın yalnız askeri aafhum~ iba. 
retti. Bu 

0

tarafı istisna edilirse, o gün. 
den beri mücadele her sahada, olanca 
tiddetiyle sürüp gidiyor: Para barin, 
kömür barbı, petrol barbı, pamuk har
bi, radyo harbı, kültür barbı, diploma
ıi barbı, ilh ... 

Gerçi bu harblar, eskiden de, bütün 
sulh devirlerinde vardı; fakat bugünldl 
gibi, zaman zaman askeri hareketler 
teklini de alan bir ıiddette değildi. Mil
letler, sazetelerinde ve radyolannda, 
biribirlerinin rejimlerine ve politikala· 
nna busünkü kadar açık ve bugünlril 
kadar da koyu küfür etmiyorlardı. 
Parti mücadelesi, bazan tiddetlenmit 
görünse bile, bugün Franaada olduiu 
kadar genit n bugün l spanyacla olcfu. 
iu kadar kanlı bir çJrçeveye ~ 
ti. Yirmi seneden beri r'ünyanm yirmi 
beı barb yapmıf ve da "lft da yapmakta 
olduğu düıünülül'ae, 1918 de umami 
barb, askeri aafhasiyle de bitmit sap 
lamaz: Bizim Sakaryamız, Çan•kkele. 
mizin devamı olduiu gibi, almanlana 
Ren'i itaral etmeleri de, askeri ufbadıa 
bir Manı'm bir batka türlü dnMm 
gibidir. Mübalaja etmemit olmak İçİa 
diyebiliriz ki, bugünkü dünya bir barit 
hali içinde değilse bile, bütün mücade
le ıartJariyle bir harb hav_,ı içindedir. 

Hila parti ve parlimento kavpla
n içinde hocalıyan demokrasiler, kene 
dilerini emin bir 1Ulh havası içinde fus 
etmenin, ıilalılanmüta ye milli birlilr.
lerini kunnakta aecikmenin ceza...,. 
prmeye bafladılar. Meseli FraDMt 
Hllci artık telifiai hiç mümkün olmıpa 
bir vakit ziyannadan sonra, hiru 
ha ailibJanmuuaı temin edecek 30 ..... 
yar franaı •e milli birlijini yapaıeak 
adaml ancak timdi armmya lüzmn P 
rüyor. • 

Seçimin neıicelerl Eıki demokrasi ananesiyle kuvfttli 

Göring Berline dönüyor 
Viyana, 3 (A.A.) - Göring, bugün 

Viyanadan Berline hareket etmiştir. 

lngiltere ve .4vuaıuryanin 
Uhaka 

Londra, 3 (A.A.)- Avuaturyanın 

Almanyaya ilhakının tqiltere tara
fından tanındığı ve Avuaturyadaki or
ta elçilllin bq komolosluğa tahvil e
dildiği hakkında Berlinde neıredilen 
teblii burada bqvekil ve hariciye na
sırı BB. Çeınberlayn ve Halifab tara
fındah Avam Kamarasın.:ia yaıpılan 

beyanatm udece flliyat ubumda te
yidi mahiyette telikki edilmektedır. 

12 gün, gece gündüz 
devam eden harbten sonra 

Kahire, 3 (A.A.) - Mısırda yapı- bir ın:n; hittilc telif etinelı imkim yok
lan intlhabatm neticetlne ıare nisabı tur. Cürıı;i eski demokrasi ananesi ...a
ekıeriyet hasıl olmadıtı için tekrar nakaq iıti.w: kuYYetli bir milli Wrl
lntlhap yapılmuı lbım ıelen 11 mm· lin i• flll"..ı he parti ariicacleleleindea 
taka hariç olmak bere, billdlmet 96 sokak lcavp)anna kadar biit6D ~ 
SaltçU.er 79, mUsta1dllft' 59 ve Vafdcı- harblanna nihayet ••mektİr." 
tar 12 mebusluk kazanınıflardır 

Nahaa POf'J majlub olöu 
Kahire, 3 (A.A.) - Eski baıvekll 

Nahu Pap ile maliye nuuı Makram 
Beid Pap. seçimde mailub otmuıtar -
dır. Bu HÇimlerln en barla vaafı Vafd 
part1tlnin UID1iml inhisamıdır. Ha1ba· 
ki bu parti daha ıeçenlerde feeholu
nan mebuaan meclisinde 168 i.ıalılı 
vardı. 

ltalya - lngiltere 
nihayet anlaştılar 

Vıyanada bat konaoloaluk, açılr-ası, 
lngilterenln Avuıturyada mUhlm men
faatleri bulunmuındandır. 
Diğer taraftan, bu tedbirlerin fran

sız ve ingiliz hlikUmetlerl tarafında 
fikir teatısine vesile te,kil ettiği kay

dedilmektedir. 
Alman gazeteleri ne 

ymıyorlar? 
Bertin, 3 (A.A.) - Avuıturyanın 

Almanyaya ilhakının lngiltere. tara
fından tanınması, alman matbuatrnca 
uzun uzadıya tefsir edilmektedir. 

Fölki,er Beobahter diyor ki : 
• "Bu karar, ingiliz hükümctinin rea
list görütüne tamamen uygundur. Bu 

yor ki lngiltere. biç olmazsa Avrupa 
için bu nimetleri muhafaza etmeie ça
lı!iıyor. ltalya - lngiltere müzakerele
rinin yolunda gittiii bildirildiğine göre, 
l talyanm da bu ıartlan kabul etmesi 
beklenir. 

Çinliler iki mühim şehri aldllar 
Hankeu, 3 (A.A.) - (in mnumt kararıllundan resmen teblii 

olunduğuna göre Tientsin • PukoY demiryola cepheainde Çin la
taab geceli ıündÜzlü 12 ıün devam eden çok tiddetli bir muha
rebeden aonra japon kunetlerini Taierıvanı ve Han11vang'dan 
atmağa ve çok mühim sevkulceyt noktaları olan bu iki tehri geri 
almafa muyaffak olmutlard:ır. 

N ahaı ve Beid Paptar mebuı çıka
madıkları için kendilerim &yan halı
lı için yapılan teklifleri reddetmiıler
dlr. 

Çin mahaflli, bu mıntakadakl .on :----------------=--------------
muvaffaJdyetlerden çok cesaretlen- ! 
mitlerdir. Japonların Hıuıov'u zap
tetmek tetebbliılerlnin tamamıyle ö
nilne geçilmese bite hiç değilse bir 
müddet için tehir edilebileceği kana
ati kuvvetlenmlttlr. 

Japonlann yalanlammı 
Pekin, 3 (A.A.) - Japon umumi 

karargihı1 çinlilerin Santungun ce
nub k:ımında muzafferiyet kazan
dıkları hakkındaki Çin tebliğlerini 
kati olarak yalanlamaktadır. 

Romanya ile sovyetler 
arasındaki dostluk 
Moskova, 3 (A.A.) - Romanya ha

riciye num Komnen, Sovyetler harici
ye komiseri Litvinof'a apğıdaki tel
grafı gönderıniıtir: 

Eransız hükttmeti mülteciler 
arasında referan1dom açtı 

Frankist ispanyaya mı gitmek 
istersiniz, hükümetçi İspanyaya mı? 

Lüton, 3 (A.A.) - lspanyol cum
huriyetçilerinden 6000 milis blribirini 
takib eden trenlerle lntlbab ettikleri 
iapanyol aımnna 1evkedilmitlerdir. 
Bununla beraber kaçanların alam git
tikçe teyrekleımektedir. 

Seyyar muhafızlar pnno ile büyük 
prajm önünde ve fabrllralarm avluıun 
da toplanan milislere nezaret etmekte
dirler. Kadınlar, çocuklar ve ihtiyarlar 
hastahanelerde iakln edilmektedirler. 

HWcUmet makamlariyle fran11z po
lisi bu sabah saat 10,30 da bir referan
dom tertib etmişlerdir. Milisler bu sa -
yede hangi hududa ıevkedilmek iste -
diklerini ıerbeıtçe bildirebileceklerdir. 

Referandom batlamadan önce bir i1-
panyol zabiti miliıleri tophyarak ken
dilerine fu suali tevcih etmittlr : 

- İçinizde menhuı faıist İspanya-
ya dönmek iatiyen var mı l 

izhar etmiıterdir. 
İspanya ıınmna ilk tren saat 14,30 

da hareket etmiıtlr. Difc!r trenler ak
şam hareket edeceklerdir. 

Frankoculara Uıihak eımek 
ildyenler 

Salamanka, 3 (A.A.) -Son günler
de Fransaya geçen bUkilmetçl iapan
yot krtalarından bUyUk bir knmınm 
Frankocu lapanyaya ctrmek istedikle 
ri fransrslar tarafından Franko malra
matma bildirilmiıtir. Franko makam
ları hiç bir mahsur olmadıiı cevabını 
vermittir. 

Yenigün çıkıyor 

( Baıı ı. inci say/ada) 
pdacafı ta,U. eclilmiıtir. 

3 - ltalya, 1936 tarihli Laadra ... 
niz muakeveleaini ~ tcle
cektir. 

4 - Büyük Britanya S(hıeJ1 ~ 
lmdan m&nır Mt'belti..,. cim o
lan 1188 tarihli m...-...... 
yi teyid edecektir. 

5- Filiıtiade manda rejiali ınaha
faza edilecektir. 

6-Büyük Britanya, ~ cmü-
yeti bir karar aared ~-cıe • 
miyet iaulm ohlp llit.tiyi .._. 
mamalı tuh~iln
oalara hareket" ull4~ ..... 
tili taımnmı iade ebMtııal t&Tli • 
ye edecektir. 
lngilıere ltalyo H Muır 

Londradaki maıaırlılar lhahfelıinde, 
Star gazetesi tarafından nef1'9dilen ve 
ltalyanın, ingillz - ttalyatı ıörilflnek· 
ri eaasında, Nil ve SOveyı Jranalı ilıH • 
rinde Mısır ile ınlfter~ hakimiyet 
istemiı ve Mısır btılrilmtti nezdinde, 
BUytık Britanya gibi, lllüpvir olarak 
teımil edilmeıinin kabul olunmasını 
taleb etmiı oldutuna dair olan habe • 
rin hayal mah.uli1 ?iması bl~e mübalt 
galı diye tavsif edıl~ektedır. 1 

Mısırlılar mahafıJi, lngllterenin 
makaadları )ıakkında taınamile temin 
edilmit ıarnnmekte ve Bilyük Bri
tanyanın 'MıaınD .nıUttefikl olup biç 
bir zaman naaihatçı Ve müpviri otma. 
dıiına iprct etaıektcdirler. 

Kom Clyano Y arıovaya 
gidecek 

ve toplanm artbracalcbr. 

4- ltalra'nıa vuiyetine &elince· 
bu devlet 1936 l.onclra ınukaYeleai U..: 
zalandıiı zaman habet harbiyle met
gul oMuiundan Taziyette zecri te6i 
ler tatbik edildilindee -L--'-e • r-. __,,_,_ . • M .......... _,, •t· 
tinu1 etmaniıtir. aa...ıuı busüne ka-

1 - Geride kalan iki .deniz dey)e
tinin, yani Almanya ile Ruıya'mn, ln
siltere ile birer mulaıveleleri olduiu 
malUmdur. Almura, lngiltere deniz 
kuvvetlerinin yüzde otm bet niabetin
de donanma İDf8 etmeli ve bu baddı 
g~ bbul etmiıtir. lngiltere, 
bir tanftQ Uaalr Şarkta Japonya ile, 
eliler taraftaa da 1 talra ile Akdenizde 
mücadeleye ıiritmit iken, ıimal deni
mde emin olma11n1 bu anlqlDll')'a borç
ludur. Ve lngilterenin, Almanyara kar
t• orta AYnlpada müsamaha ile hare
ket etmesinin bathca MbeW de bu de
niz anlqmaaıdır. Almanya da büyÜk 
barbtan enel bu sahada lnsiltere ile 
siri,tiği rekabetin bndisini felakete 
sürüklediğini habrbyaralr deniz anlat
muına riayet etmektedir. 

Hulisa Japonyanm Londra deniz 
mukavelesi kayıdlariyle mukayyed ol
mamaıı kart1a1nda biri, Büyük Okya
nos devletlerine münhasır kalmak, cli
ieri de Avrupa devletlerine tami1 ol
mak üzen, iki nevi ölçi kabul ediliyor 
demektir: 

" Hariciye nezaretinin idaresini 
deruhte ettiğim ıu enda, ıulhun muha
fua11 yolunda aidnle ifbirliğinde bu· 
lunabilmekten bilyilk bir zevk duymak
ta olduğuma ltlmad etmenizi rica ede
rim. İki memleket arasında mevcut iyi 
münasebetlerin tanini için de çalıtabi
leceğimden dolayı fevkalade memnu
num. 

Yeni vazifemi ifa yolunda kıymetli 
müzaharetinize güvenebileceğimden 
dolayı bahtiyarım.'' 

Litvinof, qağıdaki telcrafia Kom
nen'e cevab vermİ§tir. 

Miliıler ıu cevabı vermiperclir : 
- Hayır, hiç bir zaman. 
Zabit tekrar sormuıtur: 
- lıpanya hWdlmetl için çarpıt

mak istiyor muıunuı:? 
İttifakla denilebilecek bir tarzda ıu 

cevabı almıttır: 

Antakya, (Huıuai) - Şehrimizde 
çıkan Yenipn paetuinln milddetais 

olarak lrapatlldıtmı bildirmittim. Ga· 
zetenln 31 marttan itibaren yeaiden çı
karılmuma mU.Ude edllmiftir. Yeni
cUn i1ç pdenberi çıkmakta ve nefir 
vuifedne devam etmektedir. 

Londrada çıkan Sundey Taymis 
cutteai, Kont Ciano'nun 22 ıubatta 
Vart0vaya sideceği noktasında ıırar 
etaıektedir. ltalya ile Polonya arum· 
daki yaklaflDl!l1!\ hedefi, inglllz-ltal • 
yan yaklqınasının hedefi gibi, orta 
Avrupada Avuıturyanın İfgalinden 
beri AlıDIDJanın lehine meyletmiı o
lan muvuene terazisini dlizeltmektir. 

Bu psete, itatyanlarla ingllialer a
rumdalrl ~akerelerln Franaanm 
tam taavlbl ile cereyan etmekte oldu • 
pnu ıııve etnıektedir. dar otuz~~ ~tondan Wrik pmi in

ta etmediii .-. top ~ de te
cavuz etmeuqtir ltaıy._. bu ....... 

k hakkındaki nm.i vuiyeti, lnaüt.e ile 
yapılan müzakerelerine ne&eai ... ı.t-
hcbr. lngiltere ile ltal:ra ....... dairi 
muzakere menularmm birim de bu 
meselenin tetkil ettiği mal6ıncla, Hatti 
ltalyanın 1936 t.oadra lllQkaveI..ine 
i,tiralr etmeie hazır oldufa da bildiri
liyonlu. Filhakika Japony.._ ....,. 
karıısmda arbk Londra nmaheıleainin 
dayanchiı ni"-tler • boaaLn.t olu
yor. Fakat Fraaa'nm •niteli ......... 

1 - °"7anot dnletlei olan f ngil. t.., Amerika n Japonya otuz bet bin 
ton hacminden biijiik s.mler inta ede
bileeelclerdir. 

2 - Olr,..noa ile mhuebetlerl ol
rmyan dliw dnletterm 1N haddi teea
riz etmemeleri için de fqiltere her bi
riJ'le a~ Wr ......... ,.apmaya ~
maktadır. 

A.~.ESMER 

.. Romanya hariciye nenretinl der
uhte ettiiinü:i ve ıulhun idameai yolun
da ifbirliiinde bulunmaiı arzu eyledi
ğinizi bana bildiren telcrilınızdan f ev
kalide milteha11is oldum. 

Siain de arsunusa iftirlk ederek si
ze temin edebilirim ki, iki devlet aram
da mevcut iyi korntuluk mllnaaebetle
riıiin takviyesi ve sulh içinde mllfterek 
menfaatlerinin caranti edilmeli saha
unda yapacağınız itte 'Sovyet hilldlme
tinln umimt milzaheretine tamamiyle 
ciivenebilininiz." 

- Ev~t. ölünceye kadar. 
Şako' da ihtilil hareked 

Lapu, 3 (A.A.) - Şüoda bir lhtiW 
hareketi vuku bulmupa dı derhal bu
tmlmıttır. Aıllerin reisi albay toro 
barice kaçmıftır. Bir çok tevkifat ya-
pılmıttır. • 

Milisler bundan aonra franaıa ma
kamlarının gözü önilnde referanduma 
iştirak ederek arzularını blldirmitler
dir. Prankist mmtakayı tercih eden
lere blr beyanname imza ettirilerek 
Hendaye tarikile ispanyaya dinmek 
iıtedikleri tesbit edilmittlr. HaretaJ VorotUoran sıhatf 

Referandomun kati netleni henüz Moekon, s (A.A.) - llare,al Vo-
belli olmamakla beraber fimdife 1ra- rotilofun buta oldup hakkmda ec
dar takriben 200 kitinin Hendaye tvi· nebi memleketelrinde dolıpn baber
kile lıpanyaya dönmek iatedlli m.;a • ter teblb edilmektecllr. llareplm ai
tıhnıftır. Diierleri cumhuriyet için batinin m111 .... ı oklalu temin edil· 
mücadeleye devam etmek arsuıunu mektedir. 

Bu me•ıu hakkında mltalealar .er· 
deden Skriltator ıöyle yazıyor: 

Şulh •iyaııetimiz, taıunebilir 
bir tekil almata baılUDlfbl'. Ba 
si,...t ınünhauran Frana ile 
tedafüi İttifak eaasma iatinad • .. 
decek ~erde, sarbcla .... fU'kta 
meTCucl araziyi müdafaa elmek 
..... dile Akdenizcle laciltere, 
Fr.-.. Ye ltalJa anamda Mr 
........ ittifak .. ldiai ...... 
dır Ye tayed miimlıriin iee Tirki • ,.. v--. ............... 
JUelimiae iftiralı ettinneli,D. 
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Macaristanda 

Her llrll 11111111 
te19blllslerl 

lelkll edll•k 
Budape,te, 3 (A.A.) - Naib imiral 

Horti, bu gece radyoda macar milleti
ne hitaben beyanatta bulunmuıtur. 

Horti bu beyanatında Avuıturyanın 
Almanyaya ilhakı neticesinde halkta 
hasıl olan heyecanın yera~ oldupnu. 
bu heyecandan iıtif ade etmek il ti yen
lerin hayal inkiaarına 11ğrayacaldarmı 
ıöylemit her türltı ihtilll tefebbU.le
rinin pddetle tenkil edilecep ill
ve etmittir. 

Horti, Milletler Cemiyetinin ebemi· 
yetini kaybeylediiini, Avrupanm yeni 
battan tenıikinin Milletler Cemiyeti 
haricinde batladıiını kaydettikten ıon 
ra macar milletinin htlldlmete itimad 
göstermesini i.tecnlftir. 

Hortinin beyanatı biltUn memleket
te derin bir &ki• uyandınmttır. Naa
y.onal ıosyaliıtlere mtiıhim tavizlerde 
bulunulacağından korıkan mutedil ma
hafilin enditeleri ortadan kalkmıttır. 

KAB İ LDE 

Japon •aslıhatglıarı 
ile Sovyel ellfsl 

Lerida ıehri 
nıhayet dün düstü 

Ankara: (Bqı 1. inci aylada) 
Katalonya ile tapanyanm diğer kı
aımlan arumda muvaaala için tek bir OGLE NEŞRIY A Ti iuo Karqık P
yol kalmııtır. Bu yol, da, sahil bo- 1ik neerintı - 12.50 PliJı:: 1·urk muaikiai 
yunca uanmaktadır. ve halk tulalan - 13.15. Dahili ve ~ric:' 

Lerida ve Gandeza Uıtündeki çar- ~berler. - 17.30 Halkeviııden naklen inki-
lab denı (Mahmud Esad Boakurt) 

pıpnalardan 10nra bilkümetçiler bin- AKSAM NEŞRIY ATI . 
lerce telefat ve esir vermi,lerdir. Ay- 11.30 Kantık 
rıca mühim mikdarda barb malzeme- plik neıriyatı - 18.55 lnsiliace den (Asi-
• k 1 ·ıaı.. müh" • t me ipek) - 19.15 Tiıı" muaitiıi ve halk 

ıı, amyon ar, il a11 ve ımma zap prkılan (Servet Adnan ve Arkadaılan) -
tolunmuıtur. 20.00 Saat ayan ve arapça neırıyat - 20.15 

C h • ile • . . Plikla dana muaikiıi - 21,00 Spor konut-
um anyetç nn V(Qlyetı ma11: Niaamettin Kırpn- 21.15 Stüdyo 

Banelona, 3 (A.A.) - Cumhuri- salon orkeatra11: 1 - Lanner: Die Romm-
il • L'li~i. Dü kl tiker. 2 - Berıer : Kanon. 3 - Armu Jer• 

yetç erın teu li • fllUlJlln. tan . arı: nefelt: Berceuse. 4 - Grieı : Neruqildıer 
tayyare ve topları cumhurıyetçılerı Brauuuı im verüberaiehe. 5 - Driıo : Sa
Leridadan çekilmeğe mecbur etmiı- ite du ballet'lea millionı d' Arlequin. 6 -
ti Eb •• b d ğ ·ı d'k Leb&r: Die Luatip Witwe - 22.00 Ajana r. re m cenu una o ru gerı e ı . haberleri _ 22.15 Ertesi sünün procraım. 
Dilpıan orada Gandeza'ya doğ'ru iler-
lemektedir. İstanbul : 

Tayyare lıarblan 
Jl'rankiıt makamlardan resmen bil

dirildiğine ~öre, mart ayı içinde Fran 
ko tayyareleri Arqon cephesinde hü
lrümetçilerin elli tayyareaini diltür
miitlerdir. Diğer taraftan hilkümet 
tayyareleri Toledo'yu tiddetle bom
bardıman etmiflerdir. 41 ölU ve yara· 
h vardır. 

Gu.adalaiara cephe•inde 
Frankocuların bu cephede ilerle

diklerini bildirmelerine mukabil, hil
kümetçiler de Franko kıtalannın ta
arruzlarını pillkilrttiiklerini haber 
vermektedirler. 

Mfdridden' bildirildiğine göre ge
neral Miaha Guadalajara'daki bükü· 
met kıtalarının taarruzunu biz.zat ida
re etmek Uzere bu cepheye kitmittir. 

Cumhuriyet kıtaları Sailiı'i geç
mi,ler, dün akpm Abanda'i ve bu -
gün de mühim bir ıtrateji noktalı o -
lan Puntal del Abejar'ı İfgal etmiıler
dir. 

OCLE Nf.ŞRJY ATI 1ı.30 ptatıa dana 

muaikiıi - 12.50 Hivadiı - 13.05 Plikla 
türt muıikisi - 13.30-14.00 Muhtelif pWı: 
nqrintı. 

AKŞAM NEŞR1YATl1•1 • 
.30 plikla du 

muıikiıi - 19.15 Çocuklara muaı: Bayaıı 
Nine - 19.55 Boraa haberleri - 20.00 Rifat 
ye arkadqlan tarafından türt nmmkiai .... 
oalk prkılan - 20.45 Hava raporu - 20.41 
Omer Rı.za tarafından arabça eöylev - 21 
Fa11l au heyeti: İbrahim ve artadatlan ta
rafmdan (Saat·ayan) - 21.45 Radyo Fo
nıt temsil: Stüdyo orkeatraaı refakatiyle: 
(THA1S) - 22.15 Ajana haberleri - 22.30 
Plllda aololar, opera ve operet parçalan -
22.50-23 Son haberler ve ertesi sünün pros
ramı. 

Avrupa: 

O.ı'.b;t<4 VR OUERETLER: 12 Ham
burı, Miınih - 17.10 Munih - 20.30 Paril. 
O~KESTRA KL.ı~l:i~RLER1 VB S~N· 

FON.ı.K KONS.ıı;.a<L.ı:ı;R: 12 Laypais -
13.15 Münıb - 15.2~ h&111burs - 19.50 .s .. 
romunater - 20 Konıpbers, Laypaiı -
20.30 Budapeıte - 21 .t$realav - 21.15 Lon
don - Recyonal - 22 Vart0va - 22.15 Stot
&ıoJm Laypaıı - 22.30 l>roytvis;, Tulu. 

ODA llUS1K1SI: 16 Münib - 18 Hun
burı - 20.25 Büluq - 21 Pariı • P.T.T. -
24 FrantfUrt. 

SOLO KONSERLER!: 15 Frantfurt -
17 Berlin-17.15 Roma -17.30 Vinna -
18.30 Kolonya, Laypais - 19 BudaPette -
19.10 Könipberı - 20.55 .Monte Ceneri -
22.10 Milano - 22.30 BrealaY - 22.50 Ke-
ZL 
NEFESLİ SAZLAR (Mart v. L): 16.15 

Droytvis;, Vart0va - 21.30 Stokbolm -
23.15 Droytviç. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLARı 
16 Pariı - P.T.T. - 19.10 Berlin - 20 lot
tena - 22.20 Ltibembura, 
HAFİF .MUZ1K: 6.10 Kolo117& - 6.30 

Alman iıta17onlan - 7.10 Berlin, Kolonn. 
.Münib - 1.30 Brealav, Frantfurt, Kolon
ya - 10.JO Hambars - 12 Kolonya - 14 
Lansis - 14.10 Frankfurt, KolOll7& -
14.15 BerHa - 15.IS Kaa - 16 Alman 18-
lilılllr h• 11.ıo ._. _ 17 ... il 
ter - 11 BerliD - 11.30 Pnakfart - 19.10 
Frankfurt, Hamburı, Lanais - 20 Berlia. 
Stuttıart. Varıova, Vinna - 20.40 Sot
tena - 22.30 KolOllJ'& - 24 lll S BerHa ..,. 
diier alman iıtaıyonlan. 

HALK llUSlKtsı: 10.50 Vinna - ıuo 
Stuttprt - 11 ViJ'&ll&. Stuttprt - 19.le 
Kolonya. 

DANS MUZlGl: 19.10 Miinih - 21 Ber
lin - 21.30 Badapeıte - 22.40 Könipbers 
- 22.50 Ltlbemburs - 23 llilano, Roma 
- 23.25 London - Reqoaal - 24 Dro)'tvi5 
- 0.30 Droytvis;. 

Almanyada yahudi 
avukatlarsn vaziyeti 
Bedin, 3 (A.A.) - Adliıye n&Do 

retinin ~ettiii bir emirname, Al • 
manyada ~udi avukatlar haldmıda 
usulü Avu•turyaya da teflDll ~k
tedir. Almanyada tatbik edilen u•ul 
mucibince 1914 1eneai quatosundan 
evvel baroda mukayyet bulunan, Al· 
manya veya müttefikleri hesabına har 
ba ittirlk eden ve cephede blba ve
ya oiullarını ka)'beden yahudi avu· 
katların mealeklerinı d~ etmele
rine milmaneat edilmemektedir. 
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Bisiklet keyfi 
O.buma daha yeni aldrrdıiı biaik

letiyfe tehir aokaklarında daireler 
çiaen acemi çocuk, üzerinize dü,e • 
cek sibi, yanınızdan aıyırarak geçti
ği vakrt bu teYtan arabaamı icad e
den her kimae ona içinizden belki 
kızaraınız. Halbuki onu icad eden 
yaramaz, fakat teytan ıribi akıllı ço
cuiun adını aeli.mJamağa borçluyuz. 
Çünkü bqün bütUn dünyanın nakli
yat itlerinde ıördüiünüz ilerleme
lere, otomobilin biaikletin icadı ae
beb olnııaftur. Biaiklet icad edilmez
cMn önce, çocuklar illi tekerlekli di
rezia araamın Üz«ioe otururlar fa
kat tekerlekleri ayaldari,-le har~ket 
ettirerek delil, ayaklarını yere sür
terek ~.-i )"Üır~lw , e çok 
defa dıiat•rek yaraluıırlardı. Miıo a
dmda bir makini11tin yaramaz çocu
ğu bu teıkerlelderin öndekinin iki ta
rafma birer pedal takmalı akıl e
dince biület icad edilmit oldu ve 
bununla dün:ranm yiiri deiiterek 
imanlara düma daha acele etmek 
h .... a-eldi •• 

Biaildet çocuk icadı olduiundan 
ileri selae gerek, onu en ziyade ço
cuklar aever. Erkek çocuk yürüyüp 
kotmaya batlayınca anneainden 
b.abumdan i.tiyeceği ilk hediye bi: 
aıldet olur. Ya'Ynlnuzun ona b. . . . . .. ~=--- ınme-
am1 ıyace 0 ••-..-ye kadar d .. ·· 
L!.. ..__L__ ' UfUP 
.-- ...--ım aakatlamaaı clü ·· • d .. 

1
. . . fUDceSM• 

•• yure ımzm oynamuı olmakla 
beraber, dotn-anu i ... -: b. aikl --•.-uZ, I• 

et 90<=uklar için 9CJk faydalı 
•porlardan biridir. Bayaiı yiirü
~en daha ziyade, data çılanak 
a-ilN fayda Yerir. 

.O.ia çıkan bir künee gibi biaik
letle giden çocviun da adal~lerinin 
bepei, hem de iki tant.ftan mütena
zır olarak iflerler. Ayaklarm pe
dallar üzerinde hareiıetleri ayak a
~eriyle birlikte, bald1r adalele
raaa, uyluk adalelerini, kanım qağı 
kısmındaki adaleleri takalliia etti
rir. Çocuğun ileriye doğru eğilmesi 
kanılll İçerieindeki adaleleri de it
lemeye medNr eder. Elleriyle gido
na hltunmumdan bıitiln el ve kol 
adaleleri - bele öaiiDe biraz yokuf 
çıkmca • lnav telle iflemeye batlar
lar. Sırttaki .... ~ adaleler 
ele 'bir ta"'ftua 't'fıc.d'lm DMIY'&HDe· 

•İni temin iıPıa, bir taraftan ela git-
tiiıç. ·~ t•ılf6Mi idare i
çia itlerler. 

Bi.ildete binen çoc:ıut-a helsemi
ii bozularak kanbmw ç ............. 
korlanak clofru delildir. Çünldi 90" 
cufua biaikı.t üzerinde önüne cloi
ru •iilımit vaziyette adaleler hare
ket ettikleri için n*tteb aıraamda 
hanıket.iz olarak öne doğru eğil
m.İf ÇOcufun vaziyeti gibi, belkemi
ğinin dotnlllfuau bomws Bazı 
hekimler çocmlaraı bel kemikleri 
bozulc:luia va~ 01M1 clüeltmek İ· 
çin bile 90C'llklan b • &letle .-di
rirl•. 

TeeeffGe, w.ikletle giderken, çok 
itlek old-.ır..-.-'aa .. ~-:.- -=-•·ı· •• -- ao ....... ....,.. 1 
de sittikçe artar. Bieiklet pmpi-
yoalU'I arumda rötWeri bet litre 
bava alacak aenifl•t• halunanl 
bile aöriilür. Bu ıu..1v senit • ...: 
anca - •iır 8POl'lanlan olan boka 
yap-tarda teaadGf olunabT 

BNitdetle aiderken •lkı :e:ffüs. 
ten apm, .,__un .... .., .. horul 
r111111 içindeki ince deri daha day:= 
.... oldafundaa biaildete b. 1 men er, 

daima toza kartı gelmekle beraber, 
nezleye ve boiaz ağrılarına daha 
az tutulurlar. 
Hazım üzerine faydalı tMiri var

dır. lnklbazın önünü alır. 
Daha küçük y9.1ta tİ§manlamağa 

batlayan ~lar için bisiklet en i
yi ilaç olar. Kan.ız, iyi bealenemi
yen çocuklar ondan istifade eder
ler. 

Çocuk olmayanlarda da, çok o
turmaktan selen, kum aancıla
rma, .yanm. bat ağrıama, oynak 
yerlen ainlarma kartı bisikletle 
gezmek iyi gelir. 

Fa:kat bunlaraı hepai tabii bi
sikletle tehir aolr:akları~da d~lat
malda defil, açık havada kırlarda 
temiz hava alarak gezmekle. 

?adan batka, biaikletle gezmek
te ~frata gitmemek ıartiyle. Adale
:en!' hepaini iıleten, teneffüaü aık-
•tbran bisikletin yÜreii az çok 
Yonnaaı da tabiidir. Bisiklette yÜ

rek daha acele vurur, nabız daha 
•ık aık atar. Yürekleri zaten yorgun o
lanlar, nefeslerinde bozukluk, gö
ğüslerinde haatalık bulunanlar bi· 
siklete binemezler. 

A. G. 

B. Stoyadinoviçin 

Dalmaçyada tetkikleri 
Belgrad, 3 (A.A.) - Gazeteler, 

Batvekil ve hariciye nazırı B. Stoya
dinoviç'in Dalmaçyadaki ikameti hak
kında uzun haberler ne,rine devam 
etmektedir. 

Ba§vekil, dün beraberinde Harbi
ye ve Bahriye nazırı general Mariç, 
Maliye nazırı B. Letitza, Nafıa nazırı 
B. Stoşoviç ve devlet nazırı B. Nova
koviç olduğu halde Şibenik'e gitmiş 
ve orada birçok aınai müesseseleri zi· 
yaret etmiştir. 

Sovyetler Birliğinin Ankara 
Büyük Elçisi 

Moskova, 3 (A.A.) - Yüksek sov
yet meclisi divanı Trentief'i Sovyet
ler Birliğinin Ankara Büyük Elçili
ğine resmen tayin eylemi,tir. 

Ölüm 
Harbiye mekıteöi haatancai operatö

rü doktor binbqı Bay Rıdvan Te.ktat 
ve devlet domiryolları ifletme mUdUr
lüğü memurlarından Bay Salih Tektaı 
ile Bayan Semihanın anneei Bayan Pa
kize Tektq, duçar olduğu hastalıktan 
kurtulamıyarak Bakırköyündcki ev
lerinde vefat etmiftir. 

Kıymetli evlidlar yetiftirea ve ki
barlığı, dürüetlüğü ile kendiıini bütün 
muhiıtine sevdiren Bayan Pakizcnin 
ölümü tanıyanlar arasında derin bir 
teeeıür uyandımuftır. 
Başaağı diler, acılarını paylafırız. 

Ölüm 
Moakova büyük elçiei Zekai Apay

dın ve Sümer Bank idare mecliei reisi 
Sefa Apaydının vilidesi dün sabah öl
mü,tür. Cenazeei bugün öğle namazı
nı müteakib Hacı bayram camiinden 
kaldırılacaktır. 

YEŞI L DEFTER 
y acın· llar ·· ., R .J·· • ııon anuu 

40 
Haydutların elinden kurtulunca maskenin kararg&hıdır. 

ilk iaiın, Haven'i Granadadan ,.ek- Fak t '--
.,. :s - a ucni düşündüren bir .,.y 

ıneM için Gullic'e telefon etmek var. Yaylı bir kapıdan b. t al t .,ka--
oldu. İnanır mııın ki, müfettifin hiç bir b' · · d. ır uv e . ok ınes!!'e gt ır ığinizi ıöylemittiniz. 
fCyden haben Y tu. - =ve . 

_ Biliyorum, dıoetum. Bize ama o- - .~u ~apıyı .acaba naeıı aaklıyor-
.l"&n oynanııtlar. lar. Çunku ben ıçeri gfrdiğ " 

d -'--"k gibi aldıand od d b"" 1 b. k ım zaman - Ben e aa»•- ını. a a oy e ır apı gözüme T di 
- Ben .de aldandun. Ve 'Oranda'- Halbuki her tarafı dikkatle ı ıfme · 

dan uzaklaştıın. Fakat Gullic'e telefon ettim. muayene 
ettim. Bizi baylı gulünç bulmuttur. Cimmi: 
Fakat 90n bitkin bır haldesin. Sana - Bu kapı yazlhanenln araeında 
bir kolrteyl }ıa%ırl yal m. pencerenin yanındadır, dedi. Her bal-

Hayalopun kokteylı pek makbul de benim yanılmama iınkin yoktur. 
geçtı Saat aıuya çeyrek kala hala ya- - Ama naaıl olur.' Yazihanenin ar-
zıhanede konu•uyorlardı. Viv hala kaaında fömine vardı. 
dönmemiıti - Allah, Allah 1 Şu halde biz ayni 

Cimmi ona kıeaca ~ından geçen- odadan bahsetmiyoruz. 
leri ve Ballarat a aid veııkayı elinden . - Dakerain bUroau, değil mi. llldn
kaçırmalda duydugu teeeMırü anlattı. cı kata Mamörle çdrtıık, 10l koridoru 
Hayalop: talu ettik. 

- Bana öyle geliyor ki aradığımız - Sol mu? Yanıhyoreubuz, sağ lııo-
adam Dakers degıldir. . ndor. Size yanlıt tarif etmi9ler. 

- Naaıl olur. Du:Jun kı, onun aare- - Naaıl olur, bizzat Beyley beni o-
ainde, dikkati celbetıneden her nevı a- raya götürdü. Koridor kapısında "Sa
danılar bürosuna gelebiliyorlardı. Si- muel Dakerı: Komüsyoncu" levhaeı a
ze anlattıklarımdan da a,ikir bir au- ı sıliydi. 
rette ... , ... a çrluıyor ki bu oda Kara- Hayslop, Oimmhtln dirlnt vurdu: 

ekoslov yada '11 Güo iQıJ 
A vrupanın her taraf mdan 3 milyon 

500.000 almanın Çelrotllovakyada 
yataırwıından dolayı bir harb patlak 

verip venniyeceği baMi konufUlmak

tadır. 

Geçmif zamanda 
bir takım enter· 
nasyonal harbler, 
iç hareleri bu gibi 
seheblerle vukua 
gelmi9tir. 

Mesela Lombar
dia ve V enedikteki 
İtalyanlar Avus • 
turya idareıinde, 

M a k e donyadaki 
sırb ve bulgarlar 
türk idaresinde, 
Transval'daki ingi
lizler Boer idaresi 
altında bulunduk 

Hüru1 

o f#t 
1 '°" 1 

lan için harbler çıktığı gibi. 
Bir takım milletlerin "yabancı bo

yunduruğu altında y~ayan" ırkdafla
rını kurtarmak için, bu boynduruk ga
yet hafif ve zararsız da olaa, harbe gi
riştikleri çok görülmüttür. Fa.kat bu
nun içinde bu türlü azlıklarm feliket 
ve iztirabları içinde bulunmaları da 
bir şart olarak dü,ünülmelidir. Şimdi 
Avrupadaki ulıkların, bilhaua Çe
koalovakyadaki alman ulıkla.rının, 
gerçekten, çektikleri bir utirab var 
mıdır? 
Eğer böyle bir iztirab varsa bunu 

ortadan kaldırınca harb tehlikesini de 
ortadan kaldırmıf oluruz. 

Çekoslovakyadaki Uç buçuk· milyon 
almanın iztirab içinde bulundukları 
söyleniyor. 

Böyle olmakla beraber, bunlar 
her halde, bugünkü Almandaki yahudi 
azlıkları, Avusturya - Macaristan im
paıatorluğu idare.inde ya,ayan Çek 
azlıkları kadar ııkıntı içinde değiller
dir. 

Hakikat tudur ki Çekoelova.kyadaki 
alman azlıkları, Hitler'den ve Nazi 
propaganıdaaı baflamadan önce de 
memnun değildiler ve muhalefette bu
lunuyorlardı. 

Bir aralık bunlarla hUıkUmet arasın
da bir işbirliği yapılmağa tefCbbüa e
dilmiş, fakat bu da istenilen neticeyi 
vermemiş.ti. 

İşin aılını araraanız, bu ıüdet al
manları, kendi rızalarının hili.fıoa, 
Çekoslovakya ya ilhak edilmitlerdi; 
bundan dolayı vaziyetten memnun 
kalmaları imkineızdL 

Fakat herlreai birden tatmin edecek 
hudud nasıl çizilebilirdi? Ondan do
layı bu ho9nudeuzlu.k meydana çık

mıftı. 

Bununla beraber, bu alman azlıkları 
her zaman çeklerle müaavi muamele 
gôrmü9lerdir vo ıöreceklerdir. 

Bunlar, bütün nUfueun yüzde 20, 25 
ini tefkil etmc-kte ve memlekette 806-

yal sahada, kül tür ve endüatri uhaaın
da mühim roller oynamaktadırlar. 

Bunlara tebaa değl, mliaavi vatandq 
muameleıi yapılmaktadır. 

Bu alınanlar, kendi ditıerinin ahali
ainin azami kıamı alman olan tehir
lerde bile resmi dil olarak kullanılma
dığı içln tikiyet ediyorlar. Şikiyetle
rinden birisi de JUdu.r: Poliae, demir
yolu ve posta memurlarına kadar bir 
çok devlet memurluklarında çekler 
kullanıldığından alınanlarla dolu olan 
9ehirlerde bile bu memurlar almanca 
konutınamaktadırlar. 

Bundan bafka aoayal .abada, terbiye 
işlerinde, kontrat akdi gibi huaualarda 
alınanlara kartı hükümetin kötü ve 

- Şimdi anlıyorum. Siz sağa saptı
nız. Çünkü sahte dedektif Havree ıi
ze böyle tarif etmifti, delil mi? 

- Şu halde ben Dakera'in değil Ka
ramaskenin odasında tuzağa düfü.riil· 
dilin, demek. 

- Fakat bu oda kime aid acaba? Dur 
Beyleye telefon edeyim, Cimmi. Biz 
onunla iyi doet olduık. Bu noktayı ay
dınlatmak ıa.zım. 

Hayslopa yüzbafı Beyley'in yaziha· 
neaeinde olmadığı huauıi ikametgih 
numarasının 004912 olduğu bildirUdi. 

Fakat Hayslop: 
- Eliemiyeti yok, dedi. Yalnız bir 

malQmat rica edecektim. İkinci kat ki· 
racılarınm isimlerini bana aöyleyebi· 
lir miıiniz? 

Telefondaki ICS: 
- Benim malQımtun yok. dedi, 

metrdotel timdi içeri gi.rdi. Her halde 
o bilir. Keodiaiyle konUflD&k iater nıi· 
ıiniz? 

Hayslop: 
- Tabii, dedi. Ve elefonu Ctmnıiye 

verere.Jc: İtalyan, diye ilive etti. Onu 
tanıdıtınıs için ıiz konutun. 

- Bay Domani mi? Rezayr komafU· 
yor. Hatırlıyorsunuz, delil ml? 

Ciımni •uall tekrarladı : 
- Pikadilll caddeeine 1-kan, için

de bir tuvalet kabinesi olan odadan 
bahaediyorum. 

- Ya, timdi ben de buci1n burada 
nahof hldiaeler vuku& pldiğkıl öğ· 
rendim. PoliH luııber ~ dlftinü· 
yordum. 

Gunun politik . 
meseleleri 

POLON VA 

AZLIKLAR 

t 
I 1'1~ 
i o~""· • R. 

Bundan dolayı, 
bugün yalnız Hayn 
layn'in nazi parti
si değil, Çekoslo
vakyadakl bUtün 
almanlar, hoşnud

suzluk, memnuni
yetsizlik gö.ter· 
mektedirler ki va
ziyeti büsbiltün 
müşkülleştiren ta
raf budur. 

Ortada Hitler ve 
Rayh da bulunma
sa, gene bu vazi -

Çekoalovakyadaki 
azlıklann vaziyetini 

göaterir harita 

• Yaxan: 

V. N. Ever 
menfi bir siyaset takib etmesinden şi
kayet olunuyor; hükümetin bütün bu 
işlerde çekleri kayırdığı ve alınanlara 
"ikinci ıınıf vatand8'" muamelesi ya
pıldığı ıöyleniyor. 
Almanların yıllardan beri ıUrüp gi

den fikiyetleri bunlardır. Fakat bu 
hu•uataıki pkayetlerde mübalagaya sa
pıldığı, i9in hakikatinden uzakla9tı
rddığı da 9üphnizdir. 

yet çek cumhuri
yeti için bir te-hlike teşkil eder. Ay
nı tehlike Avrupa iç .. in de bir tehlike
dir. 

Avrupa kıtasının huzur ve sükunu
nu, sulhu için Çekoelovakyanın istik· 
lilini ve toprak bUtUnlüğUnü korumak 
lazımdır. 

Ayni zamanda Çekoslovakyanın is
tiklal ve toprak bütünlüğünü temin i
çin sildet almanlarını yatıştırmak la
zım gelmektedir. 

Bu vaziyet karşısında münakaşalara 
giri§lllenin, inad etmenin yeri olamaz. 
Bunun için aliratli ve cömerd bir hare
kete geçmek gerektir. 

Hakikatin bu çehre.ini gizlemek iki 
yüzlülük, zahirde doetluk, fakat haki
katte di!fmanhk olur. 

~!.~~] 
üLKV 

Ü rtada böyle bir hotnudeuzluk bu-• Halkevleri mecmuuı 'Olkü'nün ni-
lunduğu için Nazi propagandası 

burada müaaid bir inki,af zemini bul- aan 1938 tarihli 62 inci aayıaı, her za-
mut ve Haynlayn'in partiıi 1933 aeçi- manki gibi zengin mUnderecatla ve altı 
minele alman tthirlerinde büyük bir formalık dolgun bir cild halinde intişar 

etmiıtir. 
çoğunluk kazanmıttır. Profesör Afet'in ""Mukaddn Ta-

0 zamandanberi, (yani Hitlerin ilcti-
dar mevıkiine geçmeeinden beri) hem banca" bqlıklı tarih bülteninden alın-
içten, hem de dıştan tehlikeli olan bu mıt kıymetli makaleleriyle ba§lıyan bu 
vaziyete çare bulmak için ne tedbirler sayının diğer yazıları ıunlardın Profe
alınmı,ıır? &aslı ve kifi hiç bir ted- sör A. Mez: Orta zaman türk - islam 
bir alıll11l'f değildir. Haynlayn'in bir dUnyaamda bayramlar (Cemal Köprü
nevi muhtariyet ve 1aviçre ıiatcminde li1 tercümeai), Behçet Kemal Çağlar: 
kanton fekli iatiyen talebleıini muha- Toprak Anama (tiir), Cezmi Berktin: 
lefet iyi kartılamamı,tır. Gök ve deniz (pir), Lütfi Salcı: Gizli 

Öte tarafdan hilkümete tarafdar ve halk mu.lkitl, Celile Batur: Amerika 
Haynlayn'a muhalif alman partileri de kltifleri aruında bir tUrk, Ali Nihad 
vardır. BW\lar, - yani alman 90aya- Tarlan: İran edebiyatında roman, Zi
liat, alman Jratolik, alman çiftçi parti- yaeddin Fahri: Çağımızın siyasi phsi
leri - bir anlapnaya varmak için bir yetleri, Bartold: Mir-Ali-Şir ve siyasi 
program ha.zırlam1'lardı. hayatı <Çeviren A. Caferoğlu), Niyazi 

Bu taleblerden bir kaçı red edilmi§, Berke•: Birleıik Amerika devletlerin
fakat 90tu hUkilmet tarafından kabul de aoıayoloji, Sıdkı Akozan: Bir günün 
olunmu,ıu. piyni (tifr), Nahid ~ırn: Oyuncular 

"18 tubat aiyueti" yeni bir devir (Bir perdelik temsil- tamamı), Nahid 
batlangıcı olarak alkı9lanınıf, fakat bu Sım: Bir okuyucunun notlan. Bibli
yeni devir bir türlü gelememi,ıi. . yoğrafya - Cemal Köprülü: Herbert 

Verilen vaidlerin çoğu kuru birer Melzig'in Kemal Atatürk isimli eseri 
vaid halinde kalmı9tı. Belleten, Fevziye Abttillah: Bir folklo; 

Son tetrinde aosyalietlerin şefi mecmuası hakkında. 
Yakı, hükümcte vaiolerini sözde bı- Bu kıymetli yazıları koynunda top
rakma~ı~ tatbikat sahasında da göe- lıyan Ulkil 25 kurut fiatla her yerde 
te~ın~ ıöyledi. Diğer iki parti de satılmaktadır. Okuyucularımıza tavsi
hük~tı müzaharctten vaz geçmekle ye ederiz. 
tehdıd etti. 

Ş imdi 808yalistler yeni bir mutale
• be lieteai hazırlamaktadırlar. Bu 
ıebeble hükümet, pek geç kalalak 18 
'uıbat •iya.etini tatıbik edeçeği vadin
de bulunmurtur. 

- Hayır, buna lüzum yoktur. Fakat 
bu odayı kim ifgal ediyor? 

- İgla isminde biri. Oldukça garib 
huylu bir adam. Ne if gördüğünü bil
miyorum. Sanırmı ki Dakera'le ortak
lığı Vardır. Londradan uzakta ot\H'ur. 

-Nerede? 
- Bamett'de. Bir dakika, eoraynn. 

Ha ~u akf8Dl 1uoçyaya ~reket etmi1-
Cimmi, mütee•ir bir eda ile: . 
- İakoçyaya mı? Dedi. KendWiyh 

acele g<srüpek istiyordum. 
B. Domani, mahrem bir eda ile ili

ve etti: 
- Adreıini biliyorum: Edimburg'

djl, Şardon Royal oteli. l9iniz acele i
ıe bu ıec:eki trenle gidd>ilirainiz. 

- Güzel {i.ıdr. B. Domani ıize çok 
minnettarım. TCfekkUr ederim,. 

Cimmi ,telefonu yerine bıraktı ve 
Hayllopa muaaf ferane bir tavula bak
tı: 

- Hayalop, dedi. Nihayet CSğrendik. 
~erif lıkoçyaya kaçmıt- Takib edec:e
gız. 

Tam o ıırada, ayni muzaffer tavır
la, Viv gezintiein.den dönüyordu. 

- Cimmi, dedi. Karamukenin ismi
ni haber veriraem bana ne verirsin. 

Cimml Pfıtmlftı. Hayalop gWmek
tea kırıldı. 

- Demek ki Cimminin bugün çekti
ği azablar botunaymı9. Viv, evde ra
hatça otururken aynı bff i yapmrJ. 

Viv endifCyle : 
- Cimmi, blııfına neler ıeldi 1 Dl ye 

aordu. 

VARLIK 
Ankarada on bet günde bir çıkan bu 

sanat ve fikir mecmuaaının ı niaan ta
rihli 114 üncü aayı11 ıu yazılarla çık
mııtır: Nahid Sırn: Ankara halkevin
deki resim sergisi, Cemil Sena Ongun: 

- Bunu eonra anlatının. Evvela sen 
ke9finden bahaet. 

- Anla.tayım. (Viv Kar&mMkecıin 
melctublarmı çıkardı ve Cimminin ö
nüne yaydı.) Pertevsizi alıp harflere 
baLon1 1 Ht"} h • a. ı er e ere e enuyet venne. 
Okuyanı yanıltmak için mahaua bun
ların yerlerini değiftiriyorlardı. 

Cimmi, haydudlann yazibaneainde 
makinede yaptığı tecrübenin lüzum
ıuzluğunu hatırlayarak: 

- Tüh 1 Dedl. 
- İtte uıl karakteristikler: "a" lara 

ve "u" lara dikkat et. Bunlardaki ku
•urları Neylor'a yazılan tehdid mek
tubunda görüyoruz. Sonra 9unda da ... 
Şunda da ... 
Mektubları bi~r birer kocasm111 ö

nüne seriyordu. Sonra mağrur bir ta
vırla bir b.,U mektub · uzattı:: 

- Bir de ıuna baki 
Ballarat'ın cebinde buluf11DU9 olan 

son mektub Granada'dan geliyor ve 
kendisine bir maaa tahtiı edileceğin
den onu haberdar ediyordu. Bu mek
tubta "•" ler ve "t" ler normal hizaday
dı. Fakat "a" ve .. u" harflerinde Viv'
in buldutu buausiyetler bu melrtubta 
davaroL 

Hayalop: 
- Vay canına 1 Dedi. Her halde bu 

Kar&mMkenin, adamı olan Ballarat'a, 
Londraya gelme9i için verdiği bir e
mir olacak. Demek ki lokantanın bü
tün adamları çeteye meosub. 

- Sakin olun, Hayslop 1 Peki bu it· 
te tgla'in roHl ne olaulııkr? Bu mek-

Bir spor günü sonunun 
düşünceleri 

Ankarada dün bisiklet yanılan q 
futbol maçları yapıldı. lstanbulda mi~ 
li kümenin bir müaabakuı cereyan eti 
tilini biliyoruz. Memleketin diğer ta..ı 
raflannda da gençlik bot durmamıı ol 
mak Jaznndır. Çünkü gençlik hareke 
ve faaliyetin bizzat kendisidir. Bir ta · 
günü • he)e bir bahar günü de olursa • 
ondaki zinde kuvvetleri aarf için s~ 
dan temiz, spordan iyi, spor kadar ID9! 

deni vasıta bulunabilir mi? 
Spor zevkinin daha büyük sençli 

kütlelerine sirayeti için çahpnalıyız. 
Fakat yapmakta olduğumuz •PDI"! 

lann daha çok t e m a f a ve m Ü 

• q b a k a tarafı ile meıgul olduğ 
muza dikkat ediyor musunuz? 

On bir kitinin oynadığı futbol 
binlerce aeyirci celbedebilmektedir. B 
onbir için futbol bir ap<>r, o oa bi 
lerce seyirci için de • oyun 
nin anlıyanlan temin ettiii derin 
bqka, - nihayet tutulan tarafın 
veya mağlübiyetinden mütnellid 
veya kedere tekaddüm eden doksan 
yecan dakikasından ibarettir. 

Bu on binin spor yaparak öteki 
birin de aeyirci olmaamı tercih e 
miainiz? 

Fakat, kulübcülük zihniyeti 
saltanatını durmayıp tenmiye e 
tedir: Onbir iyi futbolcu bulacaks1DJ 
bunlardan bir taknn teıkil edecek, 
kibleri yenecek ve bu üatünlütün 
verdiği gururla da iktifa etmiyerek 
sabakalannızda edinmiı olduğu 

taraftarlannızın alakasından istifa 
ile galebelerinizi her ıekilde iati 
edeceksiniz! ... 

Bu tarzdaki aporculuk, tahmin t9 
meliainiz ki, iki kötü itiyada yol • 
Sporcu aayıaı tabdid edilmit, genç 
reklere tarafgirlik ve bunun 
aurette gelitclirilmeai n.ıiceainde 
kincilik hialeri akıtıkmt olur. 

Sporcu alıt veriılerine, birden 
dütüP birden bire kalkınan apor ku " 
lerine - yani futbol talamlanna • 
idareci denilen zümrenin idar 
liği'ne bakınız. Bütün bunlar bu gö 
fÜ teyid eder mahiyette delil midir? 

Dünya kütle aporuna doğrusu si 
yor. Çünkü gençlikten, yani ricu 
faaliyette ve aıhatte olanlardan 
muayyen bir 'kıamm delil, hepsiıl 
açık bavda her türlü oyunlar ~ 
larla ittig&li neslin güzelleımeai, 
lamlatmaaı, nqelenmeai balomltlflllıdm 
bir lfmlrıf telal<ki ediliyor. En ileri 
mokraailer dahi kütle sporuna dı> 
gitmekte ve bu gayeyi iatihdaf ~lrlrıııi 
de bunun kulübçülük zihniyetine te 
edilemiyecek bir memleket iti oldu 
nu takdir etmektedirler. 

Bizde de kütle aporu ancak dev 
tin yüksek otoriteaiy:le taJdİdl tdi 
genİf bir plan aayeainde ~k 
cektir. - N. Baydar 

Şair LucrKe'in felsefesi, Profesör R 
grp Özdem: Dil ve mldikiYt dair, 
Nihad Tarlan: Şqdım, gördüm, k 
dım, Avni Candar: Ahdi atib göre E 
ler, Umran Nazil: Bir biki~eci ve eee 
hakkındat on beş günün alci.ıeri ( 
med Hamdi, Yaşar Nabi, liabid Sım 
Cevdet Kudret Solok'un Piyeai: Da 
yal ve Sara (birinci perdenin tamamı 
İhsan Devrim: Bir ıünün hikay 
(Hikaye). Bundan batka bu sayıda 
ya Osman, Rifat Ilgaz, Şahab Sıd 
Hayreddin Kiznn'ın tiir}eri vardır. 

tuh Beyley'in bürOSUl\da yazılmlf ol 
cak. 

Cimmi debfetle: 
- Yoksa o mudur? Dedi. Çn 

Beyley'in numarası neydi? 
YüzbaJlnın evini telefonla bul 

Lokanta miıdürü istenilen izahatı v 
di. 

- Asanıl!rdC'll Çrkılınca, ikinci 
ta, ıağa sapılınca soldan birinci 
hususi bir dairedir? 

- Fakat kimin ifgalindedir. 

- Sinyör Docnani'nin. 

Hayslop kayboluyor 
Cimmi, koltuğuna yerletcrek v 

yeti bütaaa etti: 
- Nihayet §antajcıların rei.ini · 

rendik. Bôyle bir cani ~in ne milke 
mel bir ınevkic aahib 1 En kibar lo 
talardan birinin metr doteli. Bur 
neler öğrentnez ve Mler yapamaz 
Şimdi bütün mesele aydınlanmı 
Mektubları Yazan Domani M.:,!. O 
}arından biri bunları götürüyordu. 
pıcıya masUrn bir adamı göatermee 
çin para veren Domani'dir. H 
biz de kaç defa ondan yard1111 ieted. 

- Hem de üetelik kendi büroa 
kime aid Oldugunu r.oıdunvz. 
-Doğru 

Hay.lop iVv'e bira. weı.i 
meyi izah e.tti ~ 
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Samsunda bir 
halkevi yapılıyor 

Ayrıca bir de hastahane 
yapllması düıünülüyor 

İlk okullarda 15 bin fal ebe okuyor 
Samsun, (Hususi) - Şehrimizde yeni ve 

güze] bir halkevi binası yapı]acaktır. Yeni bi
nanın • 125 bin liraya çıkacağı 
umulmaktadır. Yeni binanın İn· 
ıasrna haziran sonlarına doğru 
başlanacaktır. 

M e m 1 e k e t hastahanesinin 
110 yatağa çıkarılması umumi 
mecliste kararlaşmıştı. Bundan 

Samsunda 
Atatürk 
heykeli 

ba~abüWn~~e~n uhlili~~--------------------------
yacını karşılamak üzere bir de 
nüınune hastahanesi yapılması 
düşünülmektedir. 

Vaziyet Sıhat ve içtimai muavenet 
vekaletine bildirilmiştir. Bu hastaha
nenin yapılması için bir de arsa ha
zırlanmıştır. Yeni hastahanede en 
modern bir de rontgen cihazı buluna
caktır. Bu teşebbüs tahakkuk sahası· 
na çıkacak olursa bütün Samsun böl
gesi, bütün ihtiyaçları karşılıyacak 

bir sıhat yuvasma kavuşmuş olacak
tır. 

Samsun ileri bir kültür diyandrr. 
İlk mekteblerimizde okuyan çocukla
rın adedi on beş bini geçmiş bulunu
yor. Yeni büdcede ilk okullar için 250 
bin liradan fazla tahsisat ayrılmxştır . 

Genç çoban 
nasıl öldürüdü ? 
İzmir, (Hususi) - Kemalpaşa ka

zasında tüyler ürpertici bir cianyet iş
lendiğini, 15 yaşında çoban Halilin öl
dürüldükten sonra yakıldığını bildir
miştim. Gelen malfunata göre, genç 
çobanın pek feci şekilde öldürüldüğü 
anlaşı~kta, fakat katilin kim oldu
ğu henüz bilinmemektedir. 

Dinlenen şahidlerin ifadesi ve ma
hallinde yapılan tetkika göre çoban 
Halil, meçhul katil tarafmdan uzun 
oüddet takib edilmi~tir. Zavallı genç 
~ban ekmek torbasını ve caketini ata
r k kaçmağa devam etmiş fakat bir a
rılık ba§ına ağır bir darbe yemiştir. 

Hm bu yarasına rağmen kaçmıf yol
daayak ka.bısını atmış ve nihayet ya
.k~ıştır. Meçhul katil, genç çoba
n:n~afasını taşla ezdikten sonra ceae
dınıde yakmıştır. Hadise ile alakadar 
o!arak 7 erkek 2 kadın tevkif edilmiş
tir. 

EHrne'de eğitmen kursu 
Ediın.e, (Hususi) - Nisanın hafta

sında l!.cıirnede açrlacak olan 250 kb,i· 
lik eği1men kursunun hazırlığı blt
miş ve ~şleri tamamlanmıştır. 

A4ana Çeltik ziraati 
Adana, (Hususi) - Bu sene çeltik 

ziraati gCkn senelere nazaran genit
lemiş ve ~nlere göre 10 bin de
karı bulı:ntı\tur. 

Kastamonuda büyük bir 
eğitmen kursu açılıyor 

Kursa, Zonguldak, Bolu ve 
talebe allnacaktır Sinobtan 

Kurs 250 talebe ile 20 nisanda başhyacak, 
pavyonlar talebe tarafındn" vapılacakt1r 

Eğitmenler bağcılık dersinde 

Kastamonu, (Hus~si muhabirimizden) - Şehrimizde bir e· 
ğitmen kursu açılacaktır. Kurs 20 nisanda açılacak ve yedi ay de
vam edecektir. Kursa Kastamonu merkezinden 75, Zonguldak ve 
Boludan 50, Sinoptan 25 talebe, ki ceman 250 talebe alınacaktır. 
Muallim ve idareci kadrosu 50 kişi kadardİr. Tü11kiyede açılan 
eğitmen kurslarının en büyüğü .--------------..,.-=--":'--
ıehrimizdeki olacaktır. 

Talebeler 1imdilik çadırlarda ba- Adanada soğuk var! 
rındrrılacak ve hemen pavyonlar in-

şasına başlanacaktır. Bu pavyonları 
talebe kendi yapacaktır. Eğitmen ih· 
tiyacr bittikten sonra bu binalar köy 
muallim mektebi olarak kalacak ve 
bu me~tep daima devam edecektir. 

Tetkikat yapmak üzere şehrimize 

gelıni§ bulunan Kültür bakanlığı ilk 
öğretim genel direktörü Bay İsmail 
Hakkı Songuç Ankaraya dönmüştür. 

Kurs direktörlüğüne tayin edilen 
Bay Edip Balkır burada kalmış ve 
talebenin yiyecek ve yatacak levazı

matmı süratle tedarike başlamıştır. 
A. Çetin 

Adana, (Hususi) - Birkaç günden 
beri havalar çok güzel gidiyordu. 
Yaz günlerinin sıcağı başlamxş, halk 
sayfiyelere çıkmağa hazırlanmıştı. 

Halbuki son günlerde hava birden bi
re bozdu. Hatta geceleri sular don
mağa bile başladı. Bu vaziyetin eki
len sebzelere zarar vereceği söylen
mektedir. 

Pamukçuluk enstitüsü 
Adana, (Hususi) - Şehrimizde bir 

pamukçuluk enstitüsü kurulması ka
rarlaşmıştır. 

İı•lr hllketlnln bir te19bbüsü: 

Çcihşan kadınları 

korumak için 

,Ticaret kasdı olmıyan 
bir mafaza açılacak 

Ge~~ kız ve kadınların el 
lılerl satılacaktır 

İnnlr 
halkevl 

İzmir, (Hususi) - Halkevi 
mühim bir ite teşebbüs etmiıtir: 

Bir satış mağazası açnıak, 

türk kadmlarile kızlarının evle
rinde yapacakları elişleri eserle· 
rini bu mağazada sattırmak .. 

Havatta geçinmek veya çocuklarını 
büyütmek ve yetiştirmek rnecburiye
tinde bulunan birçok kadınlar vardır. 

Bunların göz nuru dökerek, emek ve
rerek yaptıkları elişleri, bazı mağaza 
sahibleri tarafmdan yok pahasına sa
tın alınmakta, müşterilere yüzde yüz 
ldrla satılmaktadır. Bir kısmı da e-

kevi açacağı mağazasında kadın ve 
kızlarımızın elişlerini satarken hiçbir 
menfaat gayesi takib etmiyecek, satı
lacak eşyanın parasını, o eşyayı hazır 
!ayana verecektir. Bu mağazada, şap
ka, çanta, kemerler, eldivenler, suni 

çiçekler, hatta tabii siçekten çelenk
ler, örme yün ve iplik bulüzler, etek
likler, diğer muhtelif eşya buluna· 
caktır. 

Halkevimizin bu teşebbüsiyle takib 

ettiği gaye, kız ve kadınlarımızın ev
lerinde çalışmak suretiyle de geçine
bilmelerini temin etmektir. Halkevi, 
resm! daire ve müeseselerin toptan 
diki si ari lerini de kabul edecek-

Bolu halkevi bir 
işsizler evi açtı 

Bolu (Hususi - Bolu Halkevi iç
timai muavenet komitesi kimsesiz 
muhtaçlar için İstanbuldan getirttiği 
bir ustanın nezaretinde bir işsizler e. 
vi açmıştır. Bu imalathanede herke -
sin kolayca yapabileceği mxsır koça
nı yapraklarından hasır iskemle, ma
sa ve evrak sepetleri gibi sürümü 
mümkün olan mamulat meydana ge
tirilmektedir. Bu suretle muhitte çok 
yetişen ve şimdiye kadar hiç istifade 
edilemiyen mısır yapraklarını paraya 
çeviren, hem de köşe başlarında her 
gün el avuç açan fakirlere iş bulmu~ 
olan halkevimizin bu hayırlı teşebbü. 
sü muhitte çok takdir edilmektedir. 
Sanat gün geçtikçe muhitte revacmı 

Mersin portakalcılığı 

Her sene bahçelere 
50 bin portakal 
fidanı dikiliyor 
Bugün Mersinde 127 bin 

portakal, 9 bin limon, 19 bin 
mandolin ağacı vard1r 

Mersin, (Hususi muhabirimizden) - Mer
sin, bir portakal diyarı olmak için tabiatın bü
tün lütuflarına maliktir. Tabiatın bu cömerd-

liği göz önünde tutularak, bun
dan azami derecede istifade edil
mesi için cumhuriyet senelerin· 
de çok ileri adımlar atılmıştır .. 

Portakalcıhğın ve bütün narenci

ye ağaçlarının fenni bir şekilde çoğal

tdmaSI, portakal ticaretinin sistem-

li bir ıekle sokulması için alman ted- J 
birler faydalı neticelerini vermek- J 
tedir ve verecektir. Şehrimiz porta
kal bahçelerine her sene yeniden 
40 - 50 bin portakal fidanı dikildi. 
ğini söylemek bu iş uğrundaki ça. 
lışmaların hızını göstermeğe kafi
dir. 

Şimdi Mersin portakal bahçeleri. 
~ kapladığı saha 700 hektarı geç· 
mektedir .. Kısa bir istikbalde bu ra. 
kam 1000 hektara varacaktır. Bu 
saha içinde 127 bin portakal, 9 bin 
limom 19 bin mandarin ağacı var
dır. 

Mersin portaıkalcılığı, rejimin di. 
ğer sahalardaki inkifafa muvazi 
bir süratle ilerlemekte, sade Türki
ye piyualarında değil, dünya piya. 
salarmda aranan türk portakalını 
hazırlamaktadır. - Fuad Tuııkay 

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

• 
Portıkıl 

dalandı ve 

sandıkta 

TRABZONDA TÜTÜNCÜLÜK 
Tütün istihsali 

arttı fiatlar yüksek 
Pof af hanede tülün istihsali 
iki buıuk milyon kilodur 

Trabzon, (Hususi) - Vilayetimizde tütün 
ziraati gittikçe ilerlemekte ve istihsal de o 
nisbette artmaktadır. Bilhassa son senelerde 
mahsulün iyi fiatla satıhtı tütün ziraat ve ti· 
caretini çok teşvik etmektedir. Sade Türkiye
de değil, birçok Avrupa memlektlerinde bile · 
nefasetiyle şöhret bulan tütünlerimiz, gün 
geçtikçe daha ıslah edilmiı, daha iyi hazırlan-
mış bir vaziyette piyasaya sü- ...................... .. 
rülmektedir. Bir tülün 

Bundan beş altı sene evel 40 kuru· 
şa satılan tütünler bu çalrşmalar ne
ticesinde 100-110 kuruşa alıcı bul
maktadır. Fiat yüksekliğine muvazi 
olarak istihsal mikdarı da yüksel
mektedir. 

larlasmda 
(ahıma . ...................... . 

19~deTr~ron~l~hln~~ill-~----------------------------
tün istihsal edilmişti. Bu rakam bu 
sene 282 bin kiloyu bulmuştur. Tütün 
istihsali bilhassa Pulathanede fevka
lade bir surette inkişaf etmektedir. 
Burada 932 yılında 890 kilo tütün is
tihsal edilmişken bu sene iki buçuk 
milyon kiloyu bulmuştur. 

Kastamonuda okuma kursu 
Kastamonu, (Hususi) - Partimi

zin dokuzuncu semt ocağı tarafından 
açılan okuma yazma kursları sona er
miış ve imtihanda muvaffak olan 30 
talebeye pazar günü merasimle vesi
ka dağıtılmıştır. Kursa devam eden 
50 talebedir. 35 i imtihana girmiş ve 
beşi imtihanda muvaffak olamamış
tır. 

Kastamonuluların Tefenni hükümet konağı yandı 
Samsun gezisi Buraya gelen bir habere göre Burdu· 

run Tefenni kazasının hil.kümet kona• 
Kastamonu, (Hususi) - 23 nisan-

da Samsuna gidecek olan sporcularla ğmda bir yangın çıkmış ve aynı bina 
.birlikte halkevi de bir gezi tertib et· içinde bulunan kaymakamlık, maliye, 
miştir. Geziye herkes iştirak edebile· adliye, nüfus ve jan~rma dairelerinin 
cektir. İneboluya kadar gidip gelme bütün evrak ve mefruşatı tamamen yan· 
vesaiti halkevi tarafmdan ve Sam- mıştır. Ancak maliye dairesinde bulu• 
sunda yattlacak yer de Samsun halke· nan 8000 liralık pul ve için.de 200 lira 
vi tarafından temin edilecektir. Va- kadar nakid para bulunan kasa kurta• 
pur için yüzde 50 tenzilatlı tarife tat- rılmıştrr. 
bik edilecektir. Yangının, gece dairede çalışmakU 

Daha şimdiden bu gezi için adları- olan malmüdürü vekiliyle tahsildarrıı 
nı yazdıranlar 25 i bul.muştu~. Fazla ı ya~kları sobada~ çıkmış olması. ihti• 
kalabalık olacağı tahmın edılmekte· malı vardır. Tahkikata devam edilmek" 
dir. tedir. 

Muğlada lik 
maçları 

Muğla, (Hususi) - Lik maçların• 
başlanmıştır. Maçlara başlanmadan e· 

vel bütün sporcular, Atatürk anıtxn• 

giderek çelenk koymuşlardır. Bun• 
dan sonra stadyumda maçlar yapıl• 
mıştır. Fethiye - Marmaris maçmd• 

Fethiye 5-1 galip, Muğla - Milas rna.· 
çı 0-0 berabere, Fetıhiye - Milas 0-0 

berabere, Marmaris - Bodrum maçın• 

da 2-0. Bodrum ali gelmiştir. ---
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Boş vakitlerinde 

Ne yaparlar? 
Beyaz perdede kendilerini türlü rol
lerde gördüğümüz yıldızların, bot 
vakitlerinde ne yaptıklarını tabii me
rak ederiz, değil mi 7 Ve belki de on
ların, alelade insanlar gibit alelade 
i§lerle meşgul olacakları bize pek 
mülayim gelmez. Halbuki it büsbü • 
tün baıka türlü. 

:ı/o I 

Ses Yok! 

An Sothem, işi bitip de Sönlayt'la
rın göz kamaştırıcı ıtıklarmdan ve 
&tudyonun hararetten ağırlaşmış ha
vasından kurtulunca, örgü örer. 

~ 

Tatmin edilmemiş, ihtiraslı kadm 
rollerini çok güzel canlandıran Jo
an Kravford'un başlıca merakı da 
nakış işlemektir. Bazan işini atudyo
ya da götürür ve iki sahne arasında
ki fasıldan istifade ederek, orada 
nakış yapmağa devam eder. film çevriliyor ... ~ 

''Uzak ıark evladları,, ismindeki 
son filminde kendisini takdirle sey -
rettiğimiz Luise Raynev, kitab oku
mağa çok meraklıd'ır. Studyoda· 
ki locasında bile ufak bir kütübha-

Sevlmli fransız komiği 
F ernandel'le bir saat nesi vardır. 

~ 

Mirna Loya gelince, bu artist piyano 
!~d ar~ad~mız geçen yaz, Paris yakınındaki Juanvil' de, Pakte 
t l'f yo hrm ~ ~ernandel'in çevirdiği IGNACE filminin muh
ke 1 sa nelerınm alınıtında hazır bulunmuf ve sevimli komikle 
onuşmuştur. intibalarını şöyle anlatıyor : 

! çalmağa bayılır. Ve dikkat ettinizse 
filimlerinde rolü piyano çalmaı~· 
icabettirdiği zaman, ellerini gizle
miyen nadir artistlerden biridir. 

- Gazeteci misiniz ? 
Sempatik ve hayırhah bir ses .• 
-Evet 
- Ne istiyorsunuz ? 
- Çevirdiğiniz filmin bir kaç sahne-

sinde hazır bulunmak ve mümkün
se ai.zin resminizi çekmek. 

Bunun üzerine Pate stüdyolarının 
müdüriyle birlikte dolambaçlı koridor
lardan, geniş ve yüksek tavanlı oda
lardan geçtik. Divarlara dayanmış bir 
yığın dekorun ortasında, işçiler, elekt
rikçiler, dekoratörler, döşemeciler gi· 
dip geliyorlar, çekiç sesleri ve diğer 
gürültüler, muhatabımın sesini örtü
yordu. 

O, bana, bütün bu dekorların sahne .. . , 
vazıı Pıyer Kolombiye tarafından, Fer-
nandel'in çevireceği filmde kullanıla
cağını anlatmakta idi. Tam o sırada Pi
yer Kolombiye göründü. Elimi sıktı ve 
ikimiz birden, bir kışla koğuşunu gös
teren sahneye girdik. 

Hayretim gittikç.e artıyordu .. , Bir fil
mi vücude getirmek için sarfolunan 
gayret, seyircilerin akıllarının alam.x
yacağı kadar büyüktür. Bizzat ben de 
o güne kadar, bir filmin bu kadar emek, 
dikkat ve sabırla vücude geldiğini dü
şünmemiştim. 

Objektif sahasından dışarıya çıka-
rak, etrafımda olup bitenleri seyre baş
ladım. Piyer Kolomkiye artistlere, ne 
yapmaları lazım geldiğini anlatıyordu. 
Fernandel, filmlerde gördüğümüz ta
vırlariyle, sırtında bir nefer üniforma· 
sı, dolaşıp duruyordu. 

Birdenbire bir kumanda işitildi ı 
- Ses yok. Film c_;evriliyor .. 
Sonra bir tane daha : 
- Işıklan açın 1 
Ortalık birdenbire karıştı. Stüdyo

nun her köşesinden bir çok askerler 
peyda oldu. Kocaman sönlayt lambala
n yandı ve yalnız filme alınacak sahne
yi aydınlattı : Burası, yukarıda da de
diğim gibi, bir kışla köşesi idi. Fernan
del yatağına uzanmıştı. 

Baş ucundaki rafta duran çantasiyle 
diğer techizatının onun üstüne yuvar
lanması icabediyordu. Sahne bir defa, 
iki defa, üç defa tekrarlandı ve nihayet 
Piyer Kolonbiye'nin açık yüzünde bir 
gülümseyiş belirdi. Bir kumanda daha: 

- Tamanı .. ışıkları söndürün. 
Dolaşık koridorları yeniden geçerek 

sokağa çıktım. Kalabahk sel gibi akı
yor, otomobiller, arabalar gelip gidiyor 
du. Burada da bir faaliyet vardı, fakat 
stüdyodakinden farklt, oradaki kadar 
hummalı ve sürükleyici olmıayn, bam
başka bir faaliyet .•• - Jan Şlemmer 

fL..orel ve Hardi 
Ayrılacaklar mı ? 

Bir §eyi kırk kere söyler•eniz 

~ 

Klark Gabl'in sinema aktörlüğünden 
Önce oduncu olduğunu aöyliyenler 
var. Her halde açık havaya olan ıev· 
gisi de bundan ileri gelse gerek. 
Çünkü bu parlak jönprömye ilk fır
&a.tta açık havada kam.ping yapar. 
Kalifomiyanm ikliminin buna bil
hassa müsaid olduğunu aöylemeğe 
hacet var mı ? 

* Buna mukabil Spenser Truinin ak-
törlükten önce kapdanlık edip etme
diğini pek bilmiyoruz. Fakat bu yıl
dız da, boş vakitlerinde ıtimboot 
kullanır. Esasen, artistliğe baılayıp 
zengin olur olmaz ilk iti tık bir ıtim
bot &atın almak olmuttur. 

* Corc Brentin başlıca merakı da boş 
vakitlerinde hiç bir it görmeyip sırt 
üstü yatnıaktır. Hepimizin haaret 
çektiğimiz teY de bu oba gerek .•• 

Çifti 250 
dolara çorap! 

... 
J 

t;.:, ztı ..... 

Fernandel'in gayet mh 
fizyonomisi va d Utebarrik bir 

r ır. Bu art' 
den hayrete ve h ıst teessür-

o olur, diye bir halk sözü vardır. 
Lorel ve Hardi'nin ayrılacakları 
hakkında da o kadar çok dedi· 
kodu yapıldı ki, inıan bunun calı 
çıkacağından korkuyor. 

Bugünlerde Aurupa sinemalan 
seuimli artist Alis Fey'in "Şikago 
yangını,. adlı, büyük muansenli lil~ 
mini g~termektedir. Alis Fey bu li
limde yukarda gördüğünüz muhte
~em çorapları ııiyiyor. Bunların çifti 
250 dolardır ue lilm çeurilinceye ka
dar 12 çift çorap kullanm'1k Icisım 
gelmiıtir. 

ayretten t b .• 
geçmesini çok iy' b"J' B a ıı hale 
d k 

ı ı ır. u b kı d 
a omcdi artistr;;· d . a m an . ı1;1n en zıyad f • 

artzstliğine daha k d e acza Ya ııı ır .. 

Fakat, Holivud'dan son gelen 
bir habere göre bu haber aSllıız
d ır ve iki komik beraber çalııma· 
ğa devcan edeceklerdir. 

Zen da 
ı mahkUmlar1 
j 

Ronald Kolman, Madlen Karol, 
Duglas Ferbanks Jr. 

1 Rudolf, t~ç merasiıİı.i yapıl~c~ğı 

Mihracenin gözdesi 
günün arifesinde avlanırken kendısın.: 
çok benziyen, Rossendil adlı bir inpli· 
ze rastlar. Rudolf'un muhafaza kıta· 
sından iki subay da beraberindedir. Ru
dolf ilk görüşte benzeriyle dostluk pey• 
da eder ve onu akşam yemeğine e'line 
götürür Gece içerler. Rudoli içkiye 
fazla düşkündü.c. 

• 
' Bu film bizi 
en aşağı on beş 
yaş gençleşti

recek, bu gün 
Jerde sahne va
zileri, sessiz 
film zamanın • 
da muvaffaki -
yet kazanmı§ 

filimleri yeni • 
den canlandırı· 
yor/ar. 

"Mihracenin 
gözdesi ., de 
bunlardan biri
dir. Baş roller
de alman artist
leri Fritz van 
Dongen ve La 
/ana bulunmak
tadır. 

• 

Rudolf'un büyük kardeşi Mişcl 
tahta çıkmak emelindedir; fakat kar ı:ı
sında Rudolf gibi halkın daha çok sev• 
diği bir rakip vardır. Onu her ne 
pahasına olursa olsun, halkın gözünden 
düşürmeğe ve bu suretle onun yerine 
kendisi tahta oturmağa karar vermiş. 
tir. Bunun için yalanlarından bir suba
yı vasrta etmiş ve RudoUa içinde uyıı. 
tucu bir ilaç bulunan bir şişe şarap gQn. 

dermiştir. 
Rudolf o gece son defa bu il~çb p· 

rabı içmiş ve swnıştır. 
RudoU'un yakını olan Kolonel va • 

%iyeti hiS&etmiş fakat iş işten geçmiş
tir. Rudolf ancak 10 saat sonra \/yana
bilecektir. Halbuki halk taç gİYıne tö
renine hazırlanmıştır. Ve törene iki sa· 

at vardır. 
Bu vaziyet karşısında ingiliz; Ro9-

Cambazlık ve Aktörlük 
Yapan bir aslan 

sendil hatıra gelmiştir. Rudolfa çok 
benzediği için kendisine onun elbisele
ri giydirilmiş ve pay.tahta götUrülmüş
tür. Bu i§i yalnız muhafız .ltıtası ku· 
mandanı olan Kolonelle bıt yüzbaşı 
bilmekte ve onlar idare etmektedirler. 

Rosendil payitahtta çok muhteşem 
bir törenle karşılan~· ve kiliseye git
miş taç giymiştir .Mlşel bı.ı hali görün· 
ce birdenbire şaşırmıştır. Çünkü Mişe1 
kıratın törene yetişemiyeceğini bilmek· 
te ve bu emrivaki karşısında derhal ken 
disinin davet olunacağını zannetmek-

tedir. 

Borsa spekülôsyonlar.ında 
kaybedib iflôsa sürüklenen 

sahibini açlıktan nasd kurtardı? 
Bob Mathevs ve aslanı, dünyayı do- 1 

!aşmışlardır. Amerikanın bir çok şe
hirlerinde numaralar yapan bu acaib 
çift, ]aponyaya uğradıktan sonra, Pa
rise gelmişler ve Medrano sirkinde ça· 
lışmağa başlamışlardır. 

Bob Malhevs, King Tufi ile (bu, 
aslanın ismidir) çok teklifsizdir. As
lanı tehlikeli işler yapmağa, bir tel ü
zeri1Jde yürümeğe icbar etmekte, ken
di ağzına aldığı bir et parçasım hay
vana yedirmekte ıve ıbu numara yapı

lırken de salondaki halk, aslanın yan
lışlıkla Bob'un yüzünü de yemesinden 
korkarak, heyecandan çığlıklar kapar
maktadır. 

iki eski dost 
Bob Mathevs'e King Tufinin bu ka

dar ehbab oluşlarındaki sebeb, Bob'un 
aslam terbiye ederken, öteki mürebbi
yelerin baş vurdukları metodları kul
lanmamış olmasıdır. Bu hususta asla
nın fikrini sormak tabii kabil değil. 
Onun için sahibinin söylediklerini din 
leye/im : 

- Ameriksda, ötedenberi sirklerde 
numaralar yapan bir aileden dünyaya 
geldim. Çok geçmeden de beni her işte 
çalıştırmağa başladılar. Sırasına göre 
canbazlrk, binicilik ve komiklik yapı
yordum. Epeyce para biriktirdikten 
sonra, bir kenara çekilip rahat rahat ya 
Ş!Jmağı dü§ündüm. 

Aslan yavrusu 
Fakat hayvanlarla uzun zaman bera

ber yaşadığım için onlardan ayrılmak 
bana güç geliyordu. Kansas'da timsah 
ve aslan yetiştiren bir çiftliğe gittim. 
Orada dört aslan yavrusu vardı. Bun
lardan biri çıok zeki görünüyordu. Hat 
t§, ısırmak için, köpeğimin üzeriM a
tılmak bile istedi. Bu yavru aslanı sa
tın aldım · . 

iyi bir arkada§ 
Hayvan mürebbi/erinin başlıca yan

lışı, bunları sertlikle terbiye etmektir. 
Tam dört sene King Tufi bana arka
daşlık etti. Bahçemde başı boş dolaşı

yor, otomobilimde benimle IJeraber ge
ziyor, soframda yemek yiyordu. Gaze
temi okurken bile yanıma oturuyor ve 
sayfaya dikkatle bakıyordu. 

IJtaı 
Günün binrinde gene böyle gazete o

kuyan Bob, bütün servetini borsada 
kaybettiğini ve mahvolduğunu anlayın 
es, aslsniyle birlikte bayatını kazan
mağa karar verdi. Aslan, tatlılıkla en 
güç numaraları kolayca öğrendi. lkisi 
de çok geçmeden tanındılar ve sine
mada da t0ynadılar. King Tul i bilhassa 
tarzaa filmlerinde oynamııtrr. 

Prenses Florya da, tet'liç merasl -
minden sonra kırata sadakat yemini e
denler arasındadır ve Çok güzel bir sa· 
nşındır. Daha ilk. g~rUşte sahte Rudolf 
la aralarında samımı bir dostluk doğ • 
muştur. O geceki baloıa da birbirlerine 
bu açık hislerini ifadeden çekinmemiş • 
lerdir. 

Fakat bu sırada Mişelin taraftarla -
n da boş durın~mış, hakiki kıralı şato
dan kaçırarak bır oduncu kulübesio~ 
gizlemişlerdir. Kolonel ertesi sabah er· 
kenden kıralı almak için şatoya gitmiş, 
fakat yerinde yeller estiğini görmüştür. 

Bu vaziyet 'karşısında Rossendil 
Rudolfu kurtarmak için birçok fedakar
lrklar göze almış ve tehlikeli döğüşlere 
girişmiştir. Neticede bütün düşm:ınla .. 
rını yok etın;eğ muvaffak olmuş ve Ru 
dolfu ktrallı~ına kavuşturmuştur. Mi
şel de bu ınucadeleler aracımda kene! 
adamlarından biri itarafından ve kıs -
kanc~lık yüzünden öldürülmüştür. 

Fakat _Rossendilin güzel prensesten 
ayrılışı anyet tacı çıkarmak kadar ko
lay olmamıştır. Ancak prenses derin 
sevgisine rağmen Rossendille birlikte 
fn~ilter~ye kaçmağa da razı değildir. 
Prensesın son sözü şu olmuştur: 

" Ben kadınım. Kadını yerine cıere
fi bağlar. ~eni ne kadar c;ok sevd;ğlmi 
anlatmak ıçin söz bulamıyorum. Fakat, 
vatanımdan kacmağa da şerefim mani-
dir.~ • 

. ··· Böylece Rossendit avnı gün tn -
gıltereye, kendi memleketine vapaval -
nt:ı.: pÖT'\>nüc:. valnız. nPk kücük c::ı,.ılmı
van hir nı::ıceranrn hatır::ıc:mı. hir n:\ .. l'l 
san":"';" de sev,,.;.,;"i srrt;;t'TT'Hstü~. 

Fransızca sözlü "la'l bı.1 'Hm 1r••1üb 
sinemasında gösterilmektedir. 
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Dünkü kupa maçından çetin bir mücadele sahnesi 
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BÖLGE .KUPASI . MAÇLARI 

G. Birliği D. Çankayayı 
dün 4 -O yendi 

Demirçankayaya ikinci gol olurken 

Dün Ankara Gücü eahası bölge ku· 
paaı ve tild maçları dolayısiyle binler
ce seyirci ile doldu. Saat 14 de kar11ıla
fan Gençler Birliği • Demir çankaya 
ınaçınrn birinci devresi O • O bitti. İ
dnci devrede Gençler 4 sayı çıkararak 
~ticeyi kazandılar. 
Maç hakem B. Kemal Halimin idare

l~de başladı. 'Gençler birliği takımı, 
bi çoklarının artık ezberledikleri ıe
ki e çıkmıştı : 

l-,bim - Nuri, lhsan - Yusuf, Hasan, 
Ket,,; - Selim, Salahaddin, Ali, Münir, 
Mu~afa. 

B'G,_a karşı Demir Çankaya da son 
iki Jl\çtan farklı bir kadro ile oynı
yordıı Fakat bu sporcuların hepsi An· 
kara s'halarımn tanınmış gençleri idi: 
Jsm~ı - Hüseyin, Gazi - Hilmi, KA

mil, Şe~si -Mustafa, lbrahim, Orhan, 
Fethı~ 1.emal Şefik. 

Pıirinci devre golıü:s 
neticelendi 

Maçm l.atlamaaiyle beraber Gençler 
Birliği folvertleri Demir Çankaya ya
rı ıaha.aın yerlettiler. Haf hattı, gü
nl kesif vebesleyiflerle hücum hattı
na gol fırsatı veriyor. Nuri - İhsan 
müdafaa ha\ı da ara sıra kendilerine 
kadar gelen topu, isabetli vuruşlarla 
lazım olan Ytre gönderiyorlardı. Fa
kat oyun çokağır cereyan ediyordu. 
Sağ ve aol as;ı~ıann ortalayışlan bu a
ğırlık yüzündtn boşa gidiyordu. 

Demir Çank'yalılar bu devrede bas
kı altında kaldı'tıarı müddet rakibleri
ne gol fırsatı Vtrmediler. Kaleci çok 
fedakar oynıyordu. Gazi, Hüseyin de 
yerinde çıkışlarla. tehlikeleri atlatıyor
lardı. Haf hattıll<la en iyi oynıyan 
Şemsi idi. Forvertıer bir kaç güzel a
kınla Gençler Birliği kalesine kadar 
indiler. Fakat İbra.himle anlaşamıyan 
Mustafa ve topu ortalamaktan ziyade 
şahsan gol yapmak hevesine kapılan 
Kemal Şefik fırsatların kaçmasına se
beb oluyorlardı. İbrahim "hücumdan 
ziyade bir müdafaa oyuncusu gibi idi. 
Orhanla Fethi de bir çok vaziyetlerde 
beceriksizlik ettiler. 
Maçın birinci devresi bu durgunluk 

içinde O - O bitti. 

l kinci devre, birinci gol 

İkin~i devre Gençler, üst üste yap
tıkları akınlarla galib geleceklerini 
gösteren bir oyun tatbikine başladı
lar. Yerden ve kısa paslı bu sistem te
sirini gösterdi. 15 inci dakikada Ali, 
kale önünde karışık bir vaziyetten ia
tif ade ederek takımının ilk sayısını 

yaptı. 

ikinci gol 

Top ortaya geldi. Maç eski tempo
sunu tutturdu ve gene golsüz devaın 
etmeğe başladı. Bu arada Gençler Bir
liği takımından Salahaddin hafa, Yu
suf ileriye geçti. Bu değişiklik hücum 
hattına biraz hareket verdi. 31 inci da
kikada Münirin güzel bir iÜtü direğe 
çar~tı. Geri geldi. Yusuf yetişerek ka
fa ile ikinci golü attı. 

Bölge kupas1nda lakımlarin 
puvan vaziyetleri 

Mac Ga. Be. 'Ma. A. Ye. Pu. ------
G. birliii ~ 2 l u 9 ,. ı:ı 
A. aiicü 2 1 1 O 4 3 5 
D. çanka. 3 1 O 2 2 6 5 
G. saray 1 O • O 1 1 2 1 
Güneı 1 · O O 1 1 2 1 
s tOIJl1JilOllJTOOtilll01l1Jl1JOTOOO 

Vçüneügol 
Bu golden sonra Demir Çankayalı

lar mağlubiyetin perçinlendiğini göre
rek harekete geçtiler. Sağdan iki akın 
yaptılar. Birincisinde İhsan Mustafa
yı önledi. Tehlike bertaraf oldu. İkin
cisinde Fethi ve Orhan topu birbirle
rine bıraktılar. Nuri yetişti ve kalesi
ni golden kurtardı • 

37 inci dakikada Demir Çankaya a
leyhine bir korner oldu. Selim bu kor
neri çok güzel çekti ve rop doğrudan 
doğruya kaleye girdi. 

Dördüncü gol 
İki dakika sonra Münir dördüncü go 

lü attı. Devrenin bundan sonraki daki
kalarında kayda değer bir vaziyet ol
madı. Maç O - 4 neticelendi. 

İzmirde at yarışları 
İzmir, 3 (A.A.) - İlkbahar at ya

rışlarının birincisi bugün Buca koşu 
sahasında yapıldı. Neticeler şunlardır: 

Birinci ko§U 3 yaşındaki yerli ya -
rıınkan ingiliz erkek ve dişi taylara 
mahsus mesafesi 800 metre idi. Birin -
ciliği Bayan İfakatin Kayarharu, ikin -
ciliği Bay Celal Bayarın Bintepesi aldL 

İkinci koşu 3 yaşında ve hiç koşu 
kazanmamış haliskan ingiliz erkek ve 
di§i taylara mahsustu. Mesafesi 1400 
metre olan bu koşuda birinci Burhanet
tinin Komisari, ikinci Fevzi Lütfünün 
Yetimesi geldi. 

Üçünçü koşu 4 ve daha yukarı yaş
taki yerli yanrnkan ingiliz at ve kısrak
larma mahsustu. Mesafesi 1800 metre 
olan bu koşuda Prens Halimin Sağnakt 
birinci Hüseyin Özkahramanın Sadası 
ikinci geldi . 

Dördüncü koşu, dört ve daha yuka
rı yaştaki haliskan ingi1iz at ve kısrak
larına mahsustu. Mesafe 1600 metre 
idi. Birinci Salih Temelin Springboartı 
ikinciliği de Prens Halimin N ovisi aldı. 

Beşinci koşu: 4 ve daha yukarı yaş
taki yarımkan arap ve haliskan arap at 
ve kısraklanna mahsustu. Mesafe 1600 
metre idi. Salih Temelin Musulu birin
ci, Sadık Ökdemin Can'ı ikinci geldi. 

I zmiı~ bisikleı yarl§ları 
1ımit,' 3 (A.A.) - Seri bisiklet ya

rışlarının dlfrdilncilsU bugiln 40 kilo
metre mesafe üzerinde biıiklet ajanlı
ğının idaresinde yapılmııtır. Neticede 
Akyeıilden ltadri 1 saat 36/30 dakika
da birinci Şükrü bir boy geride ikinci 
ve aynı mesafe ile Midhat üçlincü gel
mişlerdir. 

ULUS 

Galatasaray M. Gücünü 
3 -1 mağlub etti 

Dünkü maçta iki taraf ta bir çok 

güzel· fırsatlar kaçırdılar 
İstanbul, 3 (A.A.) - Şehrimizde 

bulunmak;ta olan Ankaranm Muhafız 
gücü takımı ikinci maçını bugün Ga
latasarayla yaptı. 

Çok müsaid havadan istifade et
mek isteyen üç binden fazla bir se -
yirci kalabalığı sahayı çevrelemiş bu
lunuyordu. 

Saat 15.55 de iki takım sahaya çık
tılar. Seremoni kısa sürdü. Karşılıklı 
vaziyet aldıkları zaman Galatasa.rayt 
şu kadro ile görüyoruz: 

Sacid - Salim, Suavi - Halil, Mus
tafa. Musa - Süleyman,.Mehmed, Bü
lend, Haşim, Danyal. 

Muhafızgücü de dünkü kadrosu 
ile oynuyordu: 

Fuat - Salih, Hüsnü • Lütfi, Ci
had, Ahmed - Atıf, Rıza, Rıza, İzzet, 
Şahin. 

Hakem Basri Tüzün'dil. 

Oyun başlıyor 
Başlama düdüğünü, yirmi iki o

yuncunun bir dakikalık sükut ve ha
reketsizliği takib etti. Galatasaray 
kaptanı N ecdet'in ölen babasmm ma
temi bu suretle tutulduktan sonra o
yuna başlandı. İlk hücum muhafızlı
lann oldu. Soldan bir iniş yaptılar. 

Hmen birinci dakikada, soldan gelen 
bir şandel Rızanın isabetsiz vuruşu 

yüzünden kaçtı. Bu, golle neticelene
bilecek bir firsattı. Bu akını Galata
saraylılar iade ettiler. Bülendden Ha
şime, Haşimden Danyala geçen top, 
Danyahn bir şandeli ile tam Süleyma
nm önüne düştü. Bu sefer de Süley
man, gözüne vuran güneş yüzünden 
topa vuramadı, kaçırılan fırsatlarda 
muvazene hasıl olmuştu . 

iki taraf da fırsat kaçırıyor 
Oyun inkişaf ettikçe Galatasaray

m daha müessir bir oyun çıkardığım 
görüyoruz. Suavi - Salim müdafaası 
cidden muvaffakıyetli çalıştığı gibi 
genç elemanlardan mürekkeb olan 
muavin hattı da muhafızlıların sürat 
esasına istinad eden hücumlarını te
sirsiz bırakıyor. Dokuzuncu dakikada 
Galatasaraylıların sıkı bir hücumunu 
zorlukla kesen muhafız müdafaası to· 
pu kaleciye bıraktı. Kaleci zayıf bir 
degajman yaptı. Top Haşimin aya
ğında ve kale boş. Yirmi beş metre -
den çekilen şüt, acele yüzünden ha
valandı. 

Maamafih Galatasaraylıların An
kara takımının müdafaasını mağlO.b 
edeceği tahmin olunuyordu. Sarı-kır
mızılıların üstüste indirdikleri hü
cumlarla muhafız kalesinin etrafında
ki çember gittikçe daralıyor. Galata
saraylıların lüzumsuz bir ihtiyatla 
Haşimi dördüncü bir muavin gibi ge
ride oynatmaları muhafız müdafaası
nın muvaffakıyetle dayanabilmesinde 
en esash amil olmaktadır. 

Galatasarayın ilk golü 
17 inci dakika: Muhafızhların or

ta muavini sağaçığa yerden bir pas 
vermek istedi. Musa yetişti ve uzun 
bir vuruşla topu, muhafızların geri 
müdafaasının arkasında duran Bü-
lend'le Mehmed'e yetiştirdi. Hakem 
ofsayd vermedi ve Bülend sıkı bir 
şiltle topu ağlara taktı. 

Muhafızlılar kararı centilmence 
kabul ettiler. Oyunun gittikçe sert 
bir hal aldığı görülüyor. Ankaralılar 
bugün enerjisiz bir oyun oynuyor. Bu 
yüzden muhafızlılar iki defa beraber
lik fırsatını kaybettiler. 

Galatasaraylılar yirmi beşinci da
kikadan sonra yeniden vaziyete ba
kim oldular. 

Süleyman ayağında topu fayla 
tuttuğu için hücumların aksamasına 
sebeb oluyor. Buna ilaveten sağdan 
yapılan şandellerin, Haşimin geride 
olması yüzünden neticesiz kalması 
Galatasaraya. bir sürü fırsatların kaç
masına mal oldu. 

Beraberlik sayısı 
27 inci dakikada: Cihadın uzun bir 

vuruşuna muhafızlı İzzetle galatasa
raylı Salim birlikte çıktılar. Salimin 
şarjını biraz şiddetli bulan hakem ga
latasaray aleyhine penaltı verdi. Bu 
karar, muhafızın aleyhine usulsüz bir 
gol veren hakemin, bu haksızlığı te
lafiye matuf ikinci bir hatası oldu ve 
HüanU enfes bir vuru§la beraberliği 
temin etti. 

Devrenin son dakikaları muhafız
hların lehinde inkişaf ediyor. Penal
tıdan sinirlenen Galatasaraylılar tak
tik üatünlUklerini ihmal ederek işi 
enerji mücadelesi haline getirdiler. 
Bu vaziyet muhafızlıların lehine bir 
vaziyet husule getiriyor. 

Devde bu şekilde 1-1 beraberlikle 
bitti. 

I kinci devre 
Beşiktaşa karşı da birinci devreyi 

1-1 berabere bitiren muhafızhlann i· 

~ '1kiıı.1lOr01(i 

Milli küme lakımlarmm 
puvan vaziyetleri 

Maç Ga. Be. l\Ia. A. Ye. Pu. --------
Güneş J 'l o u ~J J .ı:l 

Beşiktaş 1 5 1 1 19 6 18 
Üçok 9 4 o 5 1-4 16 17 
M. Gücü 10 2 2 6 13 25 16 
Harbiye 6 3 1 2 8 5 13 
G. saray 6 3 o 3 8 15 12 
F. bahçe 6 1 2 3 12 7 8 
Alsancak 7 1 o 6 6 26 8 
....._.. o SSP an 04' &a? sa-..r . aoı 
kinci devrede iki sayı çıkararak maçı 
kazandıklarını hatırlayanlar, bugün
kü maçın son kısmı için de muhafız 
lehine tahmin yürütüyorlardı. Fakat 
galatasaraylılar ikinci devreye büyük 
bir azimle başladılar ve muhafız ka
lesi önüne yerleşerek sayı peşinde ça
balamaya başladılar.Muhafız müdafaa 
sı cidden çetin bir mücadele yapıyor. 
Devrenin onuncu dakikasından sonra, 
kısa bir müddet için muhafızlılar hü
cum avantajını elde ettiler. Bu devre 
zarfında Rıza İzzet biribiri arkasın
dan iki fırsat kaybettiler. 

Galatasarayın ikinci ve 
üçüncii golleri 

Yirminci dakikada oyun Galatasa
rayın lehinde cereyan ediyordu. Bü
lend Haşime güzel bir pas verdi ve 
Haşim bir eşapeyi müteakib güzel bir 
plase ile kaleciyi kontrpiyeye düşür
d.ü ve ikinci Galatasaray golünü çı
kardı. 25 inci dakikada gene Haşim, 
beş dakika evvelki golün aynını ya
pıyor ve Galatasaray 3-1 vaziyete ge
çerek galibiyeti sigorta ediyordu. 

Devrenin bundan sonrası müteva
;..in geçti. İki takım da oyun üzerinde 
aynı tesiri gösterdiler. Maç bu suret
le 3 - 1 Galatasarayın galibiyeti ile 
bitti. 

Neticenin son şekli, oyunun cere
yan tarzına göre normal sayılmalıdır. 
Çünkü Galatasaray, enerjik ve seri 
rakibine karşı oyun tabiyesi bakımın
dan üstündü. 

Fener stadında 

Fenerbahıe • Anadolu 
ıild ma~ını 

2 - O Fener kazand'ı 
İstanbul, 3 (A.A.) - Bugün Fe

ner stadında şild için Fenerbahçe -
Anadolu takımları karşılaşmıflardır. 

Bir müddettenberi Fenerin oyu
nunu görmiyen kalabalık bir merak
lı kütlesi önünde yapılan bu maçı fe
nerliler 2-0 kazanmışlardır. 

Bugün fenerbahçeliler her zaman
ki kadrolarında bazı değişmeler ya
parak sahaya çıkmışlardır. Bu me
yanda orta muhacim mevkiini eski B 
takımı oyuncularından Yaşar'a vere
rek şöyle bir kadı:" ile oynuyorlardı: 

Hüsam - Fazıl, Lebib - Reşad, Ay
tan, Fikret • Naci, Ali Rıza, Yaşar, 
Bülend, Orhan. 

Anadolu takımı son zamanlardaki 
kadrosunu muhafaza ediyordu. 

Hakem Adnan Akm. 
Oyunun ilk devresi ilk 15 dakika 

hariç olmak üzere Fenerin hakimiye
ti altında geçmiştir. Fakat enerjik ve 
aynı zamanda şanslı bir müdafaa o
yunu oynayan Anadolulular ilk dev
rede Fenerin sayı yapmasına mani ol
muşlar ve devre 0-0 bitmiştir. 

İkinci devrenin ilk dakikalarından 
itibaren Mkimiyeti yeniden kuran 
Sarı • laciverdliler onuncu dakikada 
Yaşarın sıkı bir şütü ile ilk golleri
ni yapmışlardır. Hftkim fakat tutuk 
bir oyun oynayan fenerliler birçok 
gol fırsatı kaçırdıktan sonra Ali Rı
zanın bir kafa vuruşu ile ikinci golle
rini yaparak maçı. 2-0 kazanmışlardır. 

Maraton koıularına ha11rhk 
Ankara atletizm ajanlığı tarafın

dan maraton koşusuna hazırlık olmak 
\izere 20 kilometrelik bir kır koşusu 
tertib edilmiştir. Teknik neticeler 
şunlardır: 

Birinci Demirçankayadan Selim 1 
saat 14 dakika. 43 2/10. İkinci Muha
fızgücünden İbrahim. Üçilncil Muha
fızgücilnden Yusuf. 

Bu yarışa 7 kişi iştirftk etti. Altı 
kişi bitirdi. Havanın çok rüzgftrlı ve 
soğuk olmasına rağmen iyi oldu. Mu
vaffak olanlar haziranın ilk haftasın
da İzmirde tertib edilecek maraton 
koşusuna iıttirak edebileceklerdir. 

4 - 4 - 1938 

ŞüJ maçları için karşılCl§an Harbiye idman Yurdu - Günet 
takımları bir arada 

C. H. P. Şild maçları 

Harbiye idman yurdu sıfıra 
karşı 2 ile Güneşi yendi 

İzmirde 

Üçok Alsancağı 
7 - 3 yendi 

İzmir, 3 (A.A.) - Milli küme maç
larına bugün de devam edilmiş ve Üç
ok - Alsancak karşılaşması, Üçokun 
lehine olarak 7-3 gibi büyük bir fark
la neticelenmiştir. 

Hakem Feridin daveti üzerine sa
haya çıkan takımlar karşılıklı sıralan 
dıkları vakit en kuvvetli kadrolarını 
muhafaza ettikleri görülüyordu. 

Oyuna başhyan Alsancakhlar bir 
anda Üçok kalesine sarktılar. Fakat 
bu akın müdafaanın uzun bir vuruşu 
ile derhal iade olundu, 

Vrokun ilk sayıları 
Seri ve mütevazin' bir şekilde de

vam eden oyunun 7 inci dakikasında 
Sait sıkı bir vuruşla takımına ilk sa
yıyı kazandırdı. Alsancağm canla baş 
la tekrar oyuna başlaması yemiş ol
duğu golün kuvvei maneviyesi üzeri
ne hiç bir tesir yapmadığım gösteri
yordu. Fakat günün şanslı oyuncusu 
Said 14 üncü dakikada Üçokun ikin
ci' sayısını da kaydetti. 

Alsancağın mukabelesi 
Buna Alsancak ancak 23 üncü da

kikada Sabrinin attığı golle mukabele 
edebildi. 

Yapılan bu goller iki tarafı da son 
derece harekete getirmiş ve binnetice 
maçın heyecanını bir kat daha artır
mış bulunuyordu. 

28 inci dakikada gene Üçokun sağ
dan inkişaf eden bir hücumu gol ile 
neticelendi. Mustafa ayağına geçirdi
ği topu sıkı bir vuruşl~ Alsancak ka
lesine gönderdi. Fakat Ali kesmek i
çin müdahale ettiyse de yanlış bir vu
ruşla topu kendi kendine Üçok hesa
bına üçüncü defa ağlara taktı. 

Yapılan bu gol Alsancakhları hak
lı bir asabiyete sevketmiş bulunuyor
du ve bunun tesiriyledir ki oyuncu
lar fazla sinirli oynuyarak bir türlü 
yer tutamıyorlardı. Diğer taraftan 
Üçoklular ise Alsancağın bu şaşkın
lığını fırsat bilerek derhal tazyike 
başladılar ve Said yaptığı şahsi bir 
inişle takımının dördüncü golünü de 
yapmaya muvaffak oldu. . 

Alsancak 43 üncü dakikada Sabrı
nin ayağiyle ikinci bir sayı daha yap
maya muvaffak oldu. 

Devre de bu suretle 4-2 Ü çok le-
hine neticelendi. 

I kinci devre 
İkinci devre başladığı zaman Al

sancaklılarm çok gayretli oynadıkları 
görülüyordu. Fakat Alsancak 10 daki 
ka kadar süren bu hakim oyunlarına 
rağmen bir türlü gol çıkarcımadılar. 
Alsancağın yaptığı bütün hücumlar 
hep Üçok müdafaasında neticesiz ka-
lıyordu. . 

Vaziyeti tekrar lehlerine çeviren 
Üçoklular Alsancak kalesini sıkıştır
maya başladılar. Said kale önlerinde 
yakaladığı topu kendinden çok daha 
müsaid vaziyette bulunan Hamdiye 
geçirdi. Hamdi de isabetli bir vuruş
la takımının beşinci golilnU yaptı. 

29 uncu dakikada Alsancak korner 
vuruşundan gelen topu Saimin sıkı 
bir vurusu ile gole tahvil etti. Fakat 
çok geç~eden Üçok aynı suretle Adi
lin ir kafa vuruşu ile 6 ıncı golünü 
yaptı. 

35 inci dakikada hakem, çok favül 
lü hareketinden dolayı Alsancaktan 
Cemili sahadan çıkardı. 

43 üncU dakikada, Hilminin kale
yi boş bırakmasından istifade eden 
Hamdi topu yedinci defa Alsan<:ak 
kalesine soktu. 

Maç bu suretle 7.3 üçokluların ga· 
libiyetiyle nihayetlendi. 

ı 
C. H. P. şild maçlarının dömi fina• 

linde 'Güneşle karşılaşan Harbiye İd
man Yurdu 2 - O oyunu kazandı. Ta· 
kımlar saat 16 ya doğı;u sahaya çıktı· 
lar. Hakem B. Eşref Tevfikti. 

Harbiye ldman Yurdu : 
Fethi - Şükrü, Sabri - Turhan, Celal. 

Haşim - Mücahid, Cihad, Abdurrah
man., izzet, Şerif. 
Güneş: 

Hıfzı - Nihad, Mehmed -Necmi, Se
dad, Rauf - Resai, Orhan, lskender, 
Firuzan, Salih. 
İlk dakikada Güneşin akınını durdu

ran Sabri, uzun bir vuru:;.1a topu İzze
te verdi. İzzetin tehlikeli inişini Ni
had korner ile kesti. Şerifin attığı gü
zel kornerden ortadakiler istifade ede
mediler. 
Aynı şekilde bir akın da Salih yap

tı. Şükrüyü rahatça atlatarak kaleye 
sokuldu. Güzel bir vuruş uzakta bulu
nanlara gol hissini verdi. Fakat top a
vuta gitmişti. 

İki taraf müdafaasının uzun vuruş
lariyle arada gidip gelen muhacimler 
hiç bir iş göremiyorlardı. Fakat on beş 
dakika kadar Güneşliler daha çok akın 
yaptılar. lskender ortadan bir iki vu
ruşla kaleciyi yokladı. Sonra hücum 
sırası harbiyelilere geçti. Otuz beşin
ci dakikaya kadar devam eden bu üs
tünlük sırasında Harbiye muhacimle
ri de gol çıkaramadılar. 

Son on dakikada, güneşlilerin bilin· 
mez bir sebeble daha çok müdafaa yap
tıkları görüldü. Tabii bu vaziyetten is· 
tifadeye çalışan harbiyeliler de 'Güneş 
yarı sahasından hiç ayrılmadılar. 43 
üncU dakikada Güneş kalesinin önün
de bir kalabalık toplanmıştı. Fakat gol 
tehlikesi görünmüyordu. Top ayağın· 
da bulunan Güneş santrahah Sedad 
(her halde istikametini şaşırmıştı) ha
fif bir vuruşla topu kendi kalesine 
soktu. Harbiyeliler bir gol kazandılar. 

ikinci devre 
Bu haftaymm bir kaç güzel akını ol

du: 5 inci dakikada lekender santraha
fı atl~tarak ceza çizgisi içine kadar 
girdi. Önü kapalı idi. Resaiye pas ver-
di. o da şüt çekeceğine kaleye daha 
çok sokulmağa çalıştı ve golü kaçırdı. 

7 inci dakikada İzzet, Şerifle pasla· 
şarak kaleye kadar sokuldu. Top Ab
durrahmana geçti. Geri bir pasla lzze.t 
gol yapacak vaziyete geçti. Sıkı bi·r 
şüt direği yaladı avuta gitti. 

l kinci Harbiye golü 
İkinci devre karşılıklı akınlarla bi

rinci haftaymdan güzel bir şekilde de
vam ediyordu, Tam on altıncı dakika
da hakemin ofsayd olduğunu göreme
diği vaziyette topu yakalıyan Mücahid 
seri bir inişle Güneş kalesine yaklaştı. 
ve y~rden bir şütle ikinci sayıyı ağlara 
takdı. 

İkinci gol oyunun ahengini bozma
dı. Fakat 27 inci dakikada 'Güneş ta
kımında bir değiş.iklik oldu. Orhan 
bek hattına geldi. Senelerdenberi bek 
oynıyan Mehmed de İskenderin ya
nında hücumlara iştirak etti. Bu tebed
dülden Güneş takımı bir şey kazanama 
dı. Meluned iki kere kale önünde topu 
avuta attı.Resaide 35 inci dakikada 
yüzde yüz bir golü yapamadı. Maç 
2 - O harbiyelilerin lehine bitti. 

Almanlar1n cin i(in yapllkrarı 
maym larak gemisi 

Berlin, 3 (A.A.) - Çifte uskurlu 
Fuşing mayin tarak gemisi bu.gün 
Danzig civarında kain Şişan texıgfilı
ları tarafından denize indirilmiştir. 

Yangtze ve Uangpo üzerinde bey
nelmilel nakliyatı temin edecek olan 
bu gemi dünyanın en büyük ve · en 
modern tarak gemisi olacaktır. 

Çin sefiri Tienfanıg ile Milletler 
Cemiyetinin Danzig'deki komiseri 
Bukard, geminin denize indirme me
rasiminde hazır bulurunuşlardır. 



41 - '4 - 1938 ULUS - !:'-

Mamr hikayesi: i~KtJAl•l•Hrii 
-----~--~~~~--------

Vi k torun ilk aşkı Nöbetçi Eczaneler 
Pazartesi : Ankara Eczanesi 
Salı : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Çarşamba : Halk ve Sakarya " 

Yazan: Miklo§ Şuranyi Çeviren: Zahir Ferid Törümküney Perşembe : Eğe ve Çankaya Eczaneleri 
Cuma : Sebat ve Yenişehir .. 

\ 

Cumartesi : İstanbul eczanesi 
Pazar : Merkez 

HALK ve YENl 
Sinemalarda matineler 

Her gün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesı 

13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi gUnlerinde':! başka 
H A L K sinemasında hergun halk 
matineleri: 12.15 

Film değişme gUnleri: 
P a :ı a r t e ı i ve C u m a •• 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefo':1, müra
caat, şehir: (1023-1024): - Şehırlerara-
6,: {2341-2342). - Elektrik ve Hava~az~ 
Arıza Memurluğu: (1846). - Me.saJerı 
Şehir Anbarı: (3705):-: .Tak. s ı. Te
lefon numaraları: Zıncırlı camı cıv~rı: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazarı cıva
rı: (2806. 3259). - Yenişehir, Havuzba· 
şı, Bizim taksi: (23Z~) . - Ha.vuzbaşı: 
Güven taksi: (3848); Bırlı l: taksı: (2333) 
- Çankm caddesi. Ulus taksi: (1291). 

Otobüslerin ilk ve son 
Seferleri 

Sabah Aksam 
ı 1 k Son 
sefer se :er 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 

K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 

Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 

Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 19.00 

Dikmen'den Ulus M. na 8.00 19.30 

Viktor s ı:baıı kaııve altıs ıııuı üzerıne 
bir kadeh de konyak yuvarladı. Hal
buki, son zamatılarda geçirdiği asabi 
hastalıktan dolayı doktor kendisini 
her türl~ ~spirtolu içkiden şiddetle 
menetmıştı. Adam sen de, diyordu. za
ten hayatının ne kıymeti vardı. İşte 
yalnız başına ihtiyarlığa doğru gidi
yordu. Düşündükçe canı sıkılıy~rdu. 
Ne olacaktı böyle? Vaktiyle evlenmiş 
olsaydı , s<:. .... '<lhın bu saatinde kahve al
tı etmek için sokaga fırlamazdı. Genç
~ikte ne ise ama, insan biraz yaşlanma-

time oturtuyor ve: 
- Ah, Annal diyordu. Ne güzel 

günlerdi onlar. Seninle haşhaşa kırlar
da dolaşır, ilerideki hayatımızın pro
jelerini yapardık. Gençlik ne tatlı, ne 
hoş bir şeymiş meğer. Ama, ~ak ben 
gene sözümde durdum ve senınle ev-

Ulus M. dan Keçiören'e 6.30 21.00 

. ta başlayınca bekarlık çekilmez bir 
şey oluyordu. Evinden nefret ediyor
du. İnsanı çıldırtan bir sessizlik vardı 
orada .. Bu düşüncelerle ayağa kalktı. 
Pastahaneden çıkmak üzere iken birisi 
seslendi: 

- Viktor l 

Hayretle sesin geldiği tarafa döndü. 
Oldukça güzel ve henüz gençliğini 
muhafaza eden bir kadınla karşılaştı. 
Kadın neşe içinde tekrar ediyordu: 

- Viktor, nerelerdesin! Yirmi sene
dir görüşmedik. Ama görür görmez ta
nıdım seni. 

Viktor hayretle kadının yüzüne ba
kıyordu. Fakat kim olduğunu bir tür
lü bulamıyordu. 

- Afedersiniz. Tanıyamadım. 
Kadın canı sıkılmış bir tavurla ve 

dahıı. resmi bir lisanla sordu: 
- flolloşilerin sayfiyesini unuttu

n~z ın\\? Bir yaz hepimiz orada misa
fırdık. Siz babanızla gelmiştiniz. Ben 
a~nemıe beraberdim. Bir de ihtiyar 
hır albay ile kızı Lusi vardı. Benim is
mim Anna idi. 

Viktor bir türlü hatırasını toplaya
mıyordu. Kadına nezaketle yer gös
terdi. 

- Rica ederim Bayan buyurunuz o-
turalun. ' 
Kadın biraz d b' 1 .. .. 

d argın ır ses e sozune 
evaın etti: . 

- Siz: Lusiden fazla Anna ile meş
gul olurdu 
b d 

1 
nuz. Kırlarda saatlarca baş-

aşa o aşırdınız. 

Baba!;aet,. c~et, şimdi hatırlıyorum. 
f
. . bırlıkte bir yaz Holloşilerin 

say ıyssıne g' tın• . . 
k . ·ı . 1 ıştık. Bizden başka ı-

ı aı eyı daha • 
rada çagırmışlardı. Fakat o-

t 
gdeçken ufak tefek hadiseler hiç ha

ırım a alın"'-- .. ış .. 
Kadın sözünu·· k . 

estı: 
- Çok yazık · . 

k . sıze ... O zaman henüz 
on se ız ya!i:ında ola . 
Annaya u n genç hır kıza, 

zun uzun k .. 
ve kendisin 't h . . a~ tan bahsettınız 

e a sılınız b' b' nunla evlen , ~ . . ıter ıtmez o-
ecegınıze 8.. d' . B" tün bunları n 

1 
oz ver ınız. u-

ası unut l bir gün gene s· . 
1 

ursunuz? He e, 
ızın e kırı d 1 b 

Şımıza dolaşıy d . ar aya mz a-
or uk Bı d 1. . 

tunuz ve kula " · . r ene ımı tut-
gıma bır 1 f ld dınız Nel r sö 1 d' . şey er ısı a-

... ·· .. y c ınız bunu unuttum 
ama, yuzumun bir and k 
dug"unu bugün b'l C'\ ıpkırmızı ol-

ı e ha• .ırlı 
Viktorun zihninde yorum. 

nin hatıarsı bird gençlik günleri-
}. . en ı .anJandı Kadının 

e mı avuçları arasına ald · 
- Sevgilim! .. Affet beı.. . . 

şeyi hatırladım Ne .. nı .. Şımdı her 
B · .. · . guzel günlerdi on-

lar. ır gun ehemıyetsiz b. 
rarnız a<'ıldı B' 'b ' · · ır şeyden a-

~ · ırı ırımıze darıldık ve 
ayrıldık. Sonra ben harı' . 

cıye memuru 
oldum. Senelerle yabancı · 1 d 1 mem ekctler-
de o aştım. Aradan çok . 
B . d b' zaman geçtı 

ır en ıre tanıyamadım H .. 
· . · albukı · 

Keciören'den Ulus M. na 7.00 21.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 20.30 

Etlık'ten Ulus M. na 7.00 21.00 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'denUlus M. na 7.00 23.00 

lendim. Cebeci'den As. fabl. ra 7.00 - .-
Anna yumu~ak ve güzel elleriyle o- • As. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 

nun ağarmaya başlayan saçlarını okşa-
yarak: _ 

....'... Siz erkekler, ne kadar tuhaf ın-
sanlarsmız, diye şakalaşırdı. 

Viktor bir gün doktoruna uğradı. İ
çeride bir hasta olduğu için onu be~
leme salonuna aldılar. Oturmuş beklı
yordu. Salona ç.ok güzel ve şık bir ka
dın girdi. Dikkatle kadının yüzüne 
baktı. Birisine benzetmişti onu. Ye
rinden fırladı ve sevinçle bağırdı: 

-Lüsil 
Kadın da onu derhal tanıdı. Salonda 

onlardan başka kimse yoktu. Çılgınca 
kucaklaktılar. Viktor şimdi her şeyi 
anlamıştı. Annanın anlattıklarmm hiç 
birisi doğru değildi. Onun ilk ve bü
yük aşkı Lusi idi. Anna, Lusi ile ara
larında geçen aşk macerasını kendine 
mal etmiş ve onu da inandırmıştı. . 

Viktor başından geçen hadiseyi an
lattığı zaman Lusi mahzun, mahzun 
gülümsedj: 

- Anna, şimdi de o zaman yaptığını 
yapmış .. Bilirsin ya, daima aramıza gi
rerdi. Nihayet sana kendini aldırttı. 

Viktor öfkeyle söyleniyordu: 
- Beni alçakça aldattı. Derhal ay

rılacağım ondan. 
Lusi gözleri yaşararak Viktorun e-

lini tuttu: 
- Artık geçti Viktor. Ben on be§: 

sene evel evlendim. Şimdi iki çocuk 
anasıyım. 

Viktor eve doğru giderken kendi 
kendine karar veriyordu. Bu yalancı 
kadının adam akıllı dersini verecekti. 
Fakat, eve yaklaştıkça bu kararından 
vazgeçiyordu. Anna onu aldatmıştı a
ma, şımdi onunla mesuttu . .Böyle kü
çük bir yalan için bir yuva yıkılamaz
dı. Karısı onu her zamanki gibi neşe 
ile karşıladı: 

- Viktor, yavrum. Bugün eski ka
ğıdlarımı karıştırırken Holleşilerin 
sayfiyesinde çıkarılmış bir resim bul
dum. Dur bak, sana da göstereyim. 

Viktor karısının kolunu tuttu ve tat
lı bir sesle söyledi: 

- Geçmiş günleri unutalım Anna. 
Artık, yalnız bu günü düşünelim ve 
bir daha Holloşilerin sayfiyesinden 
hiç bahsetmiyelim. 

1 
........................................................... 1 

Hava yolları ....................................................... 
Muhtelif inşaat 
Devlet Hava Yolları Umum Mü

dürlüğü Satm Alma Komisyonun-

dan: . 
A - Pazarlıkla yapılacak ış: 
Ankarada çimento fab:ikası. ~anın

da idaremize ait telsiz bınası ıçın ya
pılacak su deposu, bekçi kulübesi, tel 
örgü ve pencere parmaklığıdır. 

B - Bu iııe ait evrak P. T. T. bina
sındaki acentemizde görülebilir. 

Yenışel':i.r'den Ulus M. na 7.00 23.00 
S. pazarı'n.:ıaıı Akkopru'ye 6.45 7.30 
Akkoprudcn S. paıarı'na 8.00 9.45 
§ U. Meydanı ile istasyon arasında ber 

beş dakikada bir sefer olup tren za. 
manian seferler daha sıktır. 

§ U. Meydanı ile Yenişehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazan arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her be~ dakika· 
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akşamları Ulus Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus Mey
danına dönüşleri sinemaların dağılış 
saatlerine tllbidirler. 

Posta Saatleri 
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Teahhütlü 18 e kadardır. 

Tren Saatleri 

Haydarpaııa'ya : Her sabah 8.20.Her 
akşam 19.lS ve 19,45 
de (sah, perıembe, cu
martesi Toros sürat.) 

Samsun hattına : Hergün 9,35 (Kayse· 
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : HergÜn ' 9,40 
Zonguldak hattı : ., 15.00 
Kmkkale'ye rayotobüs .. 16.05 

GUNDE.LIK. 

Hicri - 1357 
Sefer: 3 

S. D. 
Güneş: 5 38 

Rumi - 1354 
Mart: 22 

S. D. 
Akşam:l8 37 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmiş şekli 

1 
1---+--+--1 

2~~~ 
3 
+ 
5 

' 

ben senı .. ılk aşkımı ne kad .. • 
·· .. t" ar çok du-
şunmuş um. 

C - Pazarhk 11-4-938 pazartesi sa
at 14 de umum müdürlük binasında 
icra edilecektir. 

D - Muvakkat teminat 247 lira 36 
kuruştur. Talipler bu parayı nakden 
vermek istedikleri takdirde Ziraat 
Bankasındaki 3667 sayılı hesabımıza 
yatırarak alacakları makbuzu eksilt
me şartnamesinde yazılı belgelerle 
birlikte ibraz ~tmelidirler. (879) 1790 

Soldan sağa ve yukarıdan aşağıya dot ru : 
1- Sarı bir kuş 

.. ~v.~endiler. Yiktor artık bekarlı~m 
uzucu yalnızlıgından kurtulın gha 

· b' . uş, ra t ve temız ır aıle hayatına ka 
tu. Karısı ona çok iyi bakıyo;:~~!~ 
arzusunu yapmak için çırpınıyordu. 
Bazı akşamlar karısını dizlerinin üs-

2- Fasıla - Yabancı. 
3- Yüksek sesle bağırma 
4· Abdal. ağ. 
5- Köhne 
6- Gemiyi yürüten bez. 
7- Kırmı.ıı - Sevmekten emir. 
8- Beyaz. 
g. İçinde sergiler kurulan ev. 

• 

Almanyanın T unada ilerleyişi 
ve ekonomik istekleri 

umumiyet itiba.ıyıe, 35 eıc.a r.. -Jne
tik unsurların tesbiti hesaplarını yap
tık, 13 defa devir kuvveti hesapladık, 
ve bundan başka bir seri de havanın 
elektrik vaziyeti müşahedelerine teves 
sül ettik. Bunlardan pek mühim neti
celer çıkarılacağını ümid ediyoruz. 

La Republikte 
Sami Beraşa 

Mareşal Göring Viyanadan bahset
miştir. Avusturya ekonomisinin dört 
yıllık planla nasıl telif edileceği hak
kında nihayet bir fikir sahibi bulunu
yoruz. Alman otarşisinin organizatö
rü, Anşlusun, Ren nehrinden Mayn ve 
Tuna nehirlerine bir kanalın açılmasını 
ve Viyanada büyük bir nehir ıımarunın 
vücude getirilmesini faydalı kıldığı
m söyleui. 

'ı. unanın alman ekonomisinin orga
nizasyonunda buyuk bır rol oynaya
cagını bir çok aeıalar beıırtuk. Al
mayanın 1\oLacaristan, )'. ugosıavya, Bul
garistan ve l{omanya üzerinaeı<i haki
miyetinin başlıca vasıtası Tuna olacak
tır, çünkü bu nenir, munbit sahiller a
rasından ta romen petrolüne kadar gö
turür. 

Duçe, bir buhrandan endişe eden 
Triyesteyi teskin için bu şehre gidece 
ğini haber veriyor. Fikri ortaya atmak 
için bu mükemmel bir fırsattır. Fakat 
böyle bir teşebbüs, ancak Londra, Fa
ris ve Roma arasında bir uzlaşma ya
pıldığı takdirde mümkün olacaktır. 
Çünkü bir bangere ihtiyaç vardır. 

Muntazam meteoroloji müşahedele
rimizin sahildeki ilmi müesseseleri 
pek yakından alakadar ettiğini bili
yorduk. Her iki saatte bir bütün deği
şiklikleri tesbit ediyor ve günde dört 
defa olarak bu maıümatı cenuba doğru 
telsizle bildiriyorduk. 
Şimal kutub okyanosunu inceden in

ceye tetkik etmiş bulunuyoruz.Bir <jOk 
Ümi malUmat topl:ımış olarak dönüyo
ruz. Bir çok alimler, bundan böyle, şi· 
mal kutbu noktasından seyrimizin son 
noktasını teşkil eyli yen Groenland kıyı· 
larına kadar olan mıntaka hakkında 
emin ve sarih malümata sahib olacak

tır. 

Almanyanın arzusu Viyanayı, Tun:: 

Sovyeller birliği 
h.t1i. ... ı1i..:. .J;...ukiz iizcrinde 200 

g(inlük ~alışına neticeleri 
Orman yangınlarına karşı 

tayyateden istifade Avrupası mansuılerinin biıyiık bır 
toplayıcısı ve dağıtıcısı halıne getir
mek, bilhassa orta ve şimali Avrupa
ya gidecek romen petrolleri için lıü
yüı:c bir transit limanı yapmaktır. 

Romanya. petrollarının başı.ca ihra
cat yoııa. ı cveia Kostence, sun.-a 1...i
yur .... y ı.:, .._ .. y ıa ve aı 6er .ı. una ıı...ı~n
ıarıu .r. J.~c.rvı ınracat.nın en munım 
kısmı şinıdı l aradenizden geçerek 
Aktlenız yo.ıiyle yapılmaktacıır. Be1-
grada, Budapeşte ve Viyanaya doğru 
'funadan çıkan petrol gemileri pek 
azdır. ~u sual hatırımı:ı:a gelıyoı uu: 

1. as ajansmdan: Şimal kutbu sabih 
istasyonunda kışhyan Sovyet ilim he
yetimn ŞeH Papanin, bankiz üzerinde 
iki yüz g..inlük ilmi tetkik ve çalışmala
rı etra~1nda şu izahatı vermişür: 

Karelistan cumhuriyetinde Arkan
jaJsk ve Vologda mıntakalarında, Ko
mis cumhuriyetinde, Sibiryada Karas
nayarsk araıisinde ve ayrıca sovyetler 
birliğinin diğer ormanlık mıntakala• 
rmda, yangınlara karşı ormanların mu
hafaz .: sı için sistematik ve geniş tay• 
yare te~ilatı organize edilmektedir. 
1938 senesinde, bu tayyare teşkilat~ 
50 milyon hektar genişliğinde ormanı 
kontrol edecektir. 

Alrnau .. u, s.r LCJlK ve hat.i.1 sa1..ıc ... e e
ı~oııumı.~ ::.~ ..... 1..•llt:• .c, ıuıueıı ı.ı .... ıv •• c.ı
nın en 1:> ... 1 uı' J:t10. .. ıını A1ı.1d11y<Jn•ıı ı

s;erlerıne dogru çekmeye muteveccih 
bir politika takib etmeye mecbur kal
mıyacaklar mıdır? 

Mareşal Göring'in nutku, bu suale, 
şüphe bırakmıyacak şekilde cevab ver
mı9tir. Bu beyanatı, nihayet Belgrad 
ve .Bükreşin ekonomik mahfillerinı te
laşa düşürmüştür. &asen bu mahfil
ler, Avusturyaya aid Tuna filosunun 
alman ticaret filosuna iltihakının ne
ticelerinden endige<le bulunuyordu. 

Bankiz'ln kutubtan Groenland sahil
lerıne kadar katetdigı yolu inceden in
ceye tetkik ettik. 15 noktada denizin 
derinliğini ölçtük, ve 26 noktada hid
robiolojik araştırmalar yaparak her de 
fasında 15 - 2 5 metre derinliklerden su 
nümuneleri aldık. Denizaltı cereyanla
rının istikameti ~e sürati hakkında da 
müteaqdid mü;;al:ede ve tetkiklerde 
bulunc.ltık. Ilidrob;olojık me~aimiz, buz 
deni.ıinin merkez mmtakasında olduk
ça zengin bir organilt hayat mevcudi
yetini kati surette tesbit etmiş bulun
maktadır. 

Orman yane; nlarına kirşı en mües
sir itfa çarel< : :oden birini, ormanda 
y.:ng:n çıkan ıerlere, paraşütle itfaiye 
indirmektir Bu paraşütçü itfaiyenin 
yetiştirilmc:si için hususi mektebler a
çılmıştır. Her yangin itfa tayyaresin• 
de bir pilot, bir müşahit ve üç yahud 
dört paraşütcü bulunacaktır. 

Kurentul isimli romen gazetesi, baş 
makalesinde, Göring planının aşikar 
hedefi romen petroıü ve Tuna mansa
bmın kontroliı olduğunu yazmıştır. 

Romen nasyonal - köylü partisi şe
fi B. Maniu l..>eyli Telegraf gazetesi
ne verdiiğ bir mulfiltatta aynı endişeyi 
izhar ediyor. Kendisi Almanyanın ·ru
na havzası hubu·bat ticaretinin ve ro
men petrollarımn, ayni zamanda Ma
caristanxn yakında istihsal edeceği 
petrollerin kontrolünü ele almak iste
diği fikrindedir. 

Macaristanda dış bakam B. de Kan
ya, ayni endı~eıeroen mülhem beya
natta bulunmuş. ı<oma protı0ko11arı 
sisteminin yıkııması üzerine, NJ.acarıs
tanın, küçuk antanta yaklaşacagı söy
leniyor. ~ı~diden Hudapeşte ile HüK
reş arasında müzakereıer yapılmış. 

.J.{omanyanın eski dış işler bakam .l:S. 
'Gafencu, l?ınpul ga.ıetesınde yazdığı 
uir makalede, Tuna Avrupasında aag
ıaın bir miıdafaa blokunun viıcud buı
masını temenni ediyor. 

Belgrad henıiı: son sözünü söylemiş 
değiıuır . .I:' akat şimdiden Yugosıav ga
zetelerinde, bir alman ekonomik ta
hakkümü tehlikesini tasarlayan tefsir
ler çıkmaya başlamıştır. 

Almanya dışında geniş bir Tuna iş 
birliği projesinin muvaftakiyeti ihti
mali var mıdır? Alman yanın '!'una kı
yılarındaki bütün milletler üzerinde 
ekonomik tazyik yapmak için mühim 
imkanlara malik olduğunu biliyoruz. 
Zirai mahsuller ve hayvancılık husu
sunda Almanya, bu memleketlerin baş
lıca ihracat merkezidir. Her halde Al
manya bu vaziyetten istifade eedcek
tir. Fakat İtalya, Roma protokollarına 
benzeyen bir sistemi, nüfuzunu ce
n~~i şarkiye doğru kaydırarak tekrar 
dırıltmeye kalkıştığı ve Avusturya ye 
rine bütün küçük antantı bu zümreye 
dahil ettiği takdirde Almanyanın bu
radaki nüfuzu azalırdı, sanıyoruz. Me
sele, Roma protokolü devletleriyle kü
çük antant arasında ekonomik müna
sebetleri ahenkleştirmek maksadiyle 
Çekoslovakyanm tasarlamış olduğu 
planı yeniden ele alıp zamana uygun 
bir şekle sokmaktan ibarettir. Duçe, 
bu suretle Triyeste ve Fiyomeyi, ken
dilerini bekliyen karanlık istikbalden 
kurtarmak için büyük bir şana elde 
etmiş olurdu. 

Macarlar, romenler ve yugoslavlar 
İtalyanın böyle bir tefebbtisünü ifti
yakla karşılayacaklardır. Hususiyle 
bu teşebbüs Londra ve Parisin sempa
tisini kazandığı takdirde, ki buna hiç 
şüphe y<>ktur. 

Bankiz üıerinde geçirdiğimiz müd
det zarfında 100 den fazla astronomik 
yer tesbiti hesabı yaptık. Bu hesablar, 
üzerinde bulunduğumuz buz parçası
nın baştan nihayete kadaryolunu en sa 
rih bir surette çizmeğe ve aynı zaman
da kutub merkez havzasında buzların 
harekatı kanunlarını tesbit eylemeğe 
kafi gelecek mahiyettedir. 

Her tayyarede, paraşütle yedek er .. 
zak, itfa ve yangınla mücadele madde• 
leri vesaire indirile-bilecek vasıtalar o
lacaktır. Bu iş için hususi surette bir 
paraşüt hazırlanmıştır. Orman yangın. 
lan için hususi bir yangın söndürme 
aleti de vücude getirilmiş bulunıııak
tadır. 

Muhalızgücü atlıları dünkü av binişinde 

Muhafızgücünün av binişi 
Muhafızgücünün dört aylık av bi

nişi programı dün Çobantepe civar:n
da yapılan güzel bir avla nihayetlen
di. 

Başlama saati yaklaşırken, atları 

üstünde göz alan kıyafetleriyle, atlı 
kulüb üyeleri toplanma yerine geldi
ler; kendilerini sabırsızl:kla beliyen 
Subay arkadaşlarına klrıştılar. 

Aralarında "uzun zaman göremiye· 
rek çok üzüldükleri 'at sever Bayan 
Tekçeyi, tamamiyle iyileşmiş olarak 
toplanma yerine kadar kendilerini 
karşılamıya gelmiş bulmakla çok se
vinen atlılar Muhafızglicünün bu kıy 
metli üyesiyle fotoğraflar çektirdiler. 

Tam saat 10 da albay Tekçenin: 
(Bu çok güzel havada arkadaşlarıma 
neşeli bir biniş dilerim) söziyle bini· 
şe başlıyan kafile Terbiye enstitüsü -
fidanlık güneyinden aüratli ve dört
nalla av mmtakasma ilerledi. 

Sayısı ıcio e yaklaşan binicil~r a
rasında, atlı kulübünün pek küçük 
Bay ve Bayan üyeleri büyüklerinden 
hiç aşağı kalmıyan güzel binişleri ile 
bütün atlıların samimi takdirlerini 
kazandılar. Atlı kulüb, at sporunu 
yaymak için verdiği büyük emeğin bu 
çok bariz, kıymetli tezahürü önünde, 
ne kadar övünse yeri vardır. 

Ankara bölgesinde her spor şube
sinde olduğu gibi at sporu yönünde 
açtıkları çığırla yorulmadan çalışan 
Muhafızglicü ve Atlı Kulüb, başarı
lariyle takdire cidden çok değer. 

Atlılar Çobantepe güneyinde av 
mıntakasına girdikleri zaman Başkan 
Tekçe bize· avın çok güzel neticesini 

hazırlayan lüzumlu dile'kıerde bulu
narak alınacak tedbirleri söyledi; bil
hassa köylümüzün ekili tarlalarına 
girmekten sakınm~k .~e.~ atlı için esaı 
olmal:dır sözlerinı butun avcılar tak
dirle karşıladılar. 

Av başladı. Atlıla~. rüzgarlaştı. Kö
pekler, bütün enerJlSini sarfederek 
kaçan avm ardından açık fulelerle 
yorulmadan ko~uy.or1ar... Av bütün 
kurnazhğmı gösterıyor, ani dönüşler
le tepelere tırmanıyor ... derelere sığı
nıyor ... fakat ni~~ayet çok idmanlı a
man vermiyen kopeklerin önünde yo
ruluyor ... kendini Pençeleriyle koru
mak çaresi hiç de kurtuluş olmıyor. 

Komutan Tekçe en kıymetli hedi
ye olan tilki kuyruğunu Atlı kulübün 
muvaffak bir eseri Bayan Semihaya 
armağan verdi. Atlılar çok neşeli ge
çen bu günün hatırası olarak göğüs
lerini çam dallariyle süslemiş olarak 
Söğütözüne döndüler. Muhafızgücü
nün kır sofralarında misafir oldular ... 
resimler çekildi ... gramofon tangolar, 
valsler çaldı ... atı,ılar bu uzun ve çok 
seri binişin sonunda hiç yorulmad:k
larını eğlenmelerindeki coşkunlukla 
gösterdiler. 
Muhafız.gücünün daha doğrusu An

karanın lstanbuldaki futbol zaferini 
hararetle tebrik eden arkadaşlarına 
ayrı ayrı teşekkür eden Komutan Tek 
çenin at başına işaretiyle kafile Sö
ğütözünden dönüşe başladı. Muhafız
güctinün bize çok neşeli bir gün da
ha yaşatan komutan Tekçeye içten te
şekkürlerimizi sunarak dağıldık. 

Cemal Alan~oya 
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~ ~~-J(ültUr bakanhğİ 
Debboy ambar ve hesap 

Askerliğe çağırıhş 
işyarlar1 ahnacak 

Ankara Askerlik Şubesinden : 

Şimdiye kadar askerlik yapmamış Kültür Bakaıılığından : 
tam hizmetli ve son yoklamasında: Ertik okulları için Debboy, Ambar 

1 - Piyade ve harita sınıfına ayrıl- ve hesa.b işyarlarına ihtiyaç vardır. 
Aşağıda yazılı şartları haiz olanlar 

mış olanların 316 :33o dahil. bizzat kendi el yazılariyle yazacak-
2 - Mızıka sınıfına ayrılmış olan-

ların 316:331 dahil. lan bir dilekçe ile 20. 4. 938 tarihine 
3 _'Gümrük sınıfına ayrılmış olan- kadar Kültür Bakanlığına baş vurabi

lirler 
ların 316 :332 dahil. · 

1 - Türkiye cumhuriyeti tabasın-
4 - Jandarma, harb sanayi, orman 

koruma, deniz sınıfına ayrılmış olan
ların 316 :333. Dahil. 

5 - Gayri islamlardan 316 :331 da
hil. 

6 - Son yoklamasında sakata ayrı
lıp altı ay askerlik yapan: veya hiç 
hizmet etmiyen ve yahud sağlam ola
rak askere sevkedilip te bir az hizmet
ten sonra sakat olarak terhis edilmiş 
olan ve sonradan yapılan muayenele
rinde sağlam oldukları anlaşılan erat
tan yukarıda yazılı sınıflara tefrik e
dilenler o sınıfların kanunen muayyen 
olan müddetlerinden noksan yaptıkla
rı askerliklerini tamamlamak üzere ni
san 937 celbinde çağrılarak müretteb 
oldukları kıtalara 22.4.938 tarihinde 
gönderileceklerdir. 

7 - Kimlerin askere gönderileceği
ne dair yazılmış olan çağırma kağıdla
rı her ~rin kayıdh veya mukim bulun
duğu mahalle veya köye gönderilmiş
tir. 

8 - Bunlardan bedel vermek iste
yenlerin bedellerinin 21.4.938 günü 
akşamına kadar mal sandıklarına ya
tırmış olmaları lazımdır. 

9 - Her er yeni ve fotograflı nüfus 
cüzdaniyle gelecektir. 

10 - Yedek subay yetişmek şartını 
haiz mekteblerden mezun olup da as
kerliğine karar verilmiş ve askeri eh
liyetnamesi olmayan kısa hizmetliler
den 1 Mayıs 938 de yedek subay ha
zır!ama okulunda bulunacak ve4ihile 
sevk için 2S.4.938 de şubeye gelecek
lerdir. 

11 - Ankara askerlik şubesi mınta
kasında bulunan bu sınıf ve doğumlu 
olan yabancıların da yukarıda yazılı 
hususata tabi oldukları ve bu gibilerin 
tayin edilen günde yabancı askerlik 
şubesine gelmeleri ve bu il!natın bu 
gibi yabancılar hakkında tebliğ mahi-
~etinde olduğu. (932) 1878 

Sıhat bakanhğı 
., ·· ... _. . 

Sömikok ah nacak 
'.Ankara numune hastane$i ba§ he

kimliğinden: 
Hastahanemizin 937 mali yılı ihtiya

cı olan beher tonu 25 lira 95 kuruş fi. 
ati muhammcnesi olan asgari 1SO aza
mi 200 ton sömikok 11.4.938 pazartesi 
günü Ankara Nümune hastahanesinde 
saat 14.5 da kapalı zarf usuli ile ek
siltmeye konulmuştur. Muvakkat te
minatı 389 lira 25 kuruştur. 

Muvakkat teminat para ve ya para 
mahiyetindeki evrak komisyonumuzca 
alınmayacağından bunları vermek is
teyenler ihale gününden evel hastaha
neye müracaat ederek teminatlarını 

maliye vekaleti veznesin yatıracaklar
dır. Kapalı zarflar ihal günü ihale sa
atmdan bir saat evel te5lim edilmiş o
lacaktır. Muayyen saattan sonra veri
lecek veya gönderilecek zarflar kabul 
edilmez kapalı zarflar kanunun tarif 
ettiği şekilde hazırlanmış ve mühür 
mumu ile mühürlenmiş olması şarttır. 
Bu kanunun tarifatına uygun olmayan 
zarflar kabul edilemez. Şartname An
kara Nümune hastahanesinde ve ts
taııbulda sıhhat müdürlilğünde görü-
lebilir. (7SO) 163S 

.ZJrqat.-.bak~~hğı · ~ · · 
. ..·.,.. :,: . ,{' . .. -- ~·..e·· ·- ~ 

dan olmak. 
2 - Askerlik ödevini ifa etmiş bu

lurunak ve ( 40) yaşından yukarı çağ
da olmamak. 

3 - En az orta okul mezunu bulun-
mak. 

4 - Sıhhi durumu yerinde olmak. 
Dilekçeye iliştirilecek vesikalar : 
A) İkametgahının bulunduğu em

niyet memurluğundan alınacak hüs
nühal varakası. 

B) Dört aded vesikalık fotoğraf. 
C) Orta tahsil vesikasının aslı. 
D) Şimdiye kadar çalışmış olduğu 

resmi veya hususi müesseselerden a
lacağı bonservislerin asılları. 

E) Nüfus kağıdı sureti. 
Şeraiti hai? olanlar Bakanlıkça 

münhallere maaş veya ücretle atana-
caklardır. (87 S) 1770 

Eksiltme durdurulması 
Nafıa Vekaletinden : 

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

(894) 1845 

r.~~.~!ye~:~~~~· müdürlüğü 
Kumaş alınacak 

Emniyet Umum Mü<lürlüğünden : 
1 - Elde mevcud örneği ve şartna· 

mesinde yazılı vasıflar dairesinde za
bıta memurları için 10000 on bin metre 
gri renkte kumaş kapalı zarfla 19.4.938 

salı günü saat 15 de satın alınacaktır. 
2 - Beher metrosunun 4 lira 7 S ku

ruş kıymet biçilen bu kumaşlara aid 
şartnameyi almak ve nümunesini gör
mek istiyenlerin emniyet umum mü
dürlüğü satın alma komisyonuna mü
racaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
3562 lira 50 kuruşluk teminat makbuz 
veya banka mektubunu muhtevi teklif 
mektublarını ve 2490 sayılı kanunun 2 

3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme günü saat 14 de ka
aar komisyona teslim etmiş bulunma-
ları. (933) 1879 

.. ~ ::/.~ Vilayetler ,.,. .· -

Memleket hastanesi 

yaptırılacak 
Afyon Vilayetinden : 

1 - Afyon vilayeti merkezinde 
yaptırılacak 168028 lira 29 kuruf ke
şif bedelli memleket hastahanesi in· 
şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İnşaatın 61000 liralık kısmının 
937 mali senesi içinde yapılması mü
tebaki kısmının 938 senesinde yapıl
ması Jazrmdır. Bunun da 40.000 lirası 
938 senesi büdcesinden ve 67028 lira 

ULUS 

29 kuruşu da 939 senesi büdcesinden 1 - Elazığda yeniden yapılacak o-ı 
verilecektir. lan ceza evi inşaatı 92742 lira 82 ku-

3 - İhale altı nisan 938 tarihine ruş bedel ve vahidi fiat esası üzerin
müsadif çarşamba günü saat on beş den kapalı zarf uıuliyıle ebiltmeye 
buçukta Afyon daimi encümeninde konulmuştur. 

yapılacaktır. 2 - Bu iofe ait fS.rtname, ve evrak 
4 - Muvakkat teminatı 9651 lira şunlardır. 

41 kuruştur. A - Bayındırlık i§leri ge>nel şart-
5 - Keşif evrakı 8 lira 50 kuruş be- namesi 

del mukabilinde Afyon vilayeti nafıa B - Fenni şartname 
müdürlüğünden alınabilir. Ve görüle- C - Hu~usi şartname 
bilir. E - Keşif ve hulasai keşif cetveli, 

6 - İstekli olan nafıa vekaletinden F - Vahidi fiat cetveli, 
938 senesi için alınmış yüz bin liralık G - PlSn ve projeler, 
yapı ehliyet ve müteahhidlik vesika- H - Mukavele projesi, 
sr, ticaret odası kayıd varakası inşaa- İstekliler bu şartname ve evrakları 
tin hitamına kadar bir mimar veya 4 lira 67 kuruş bedel mukabilinde vi
mühendis bulunduracağına dair res- layet cumhuriyet müddeiumumiliğin
mi teahhüdname ile kanunun tarifi den alabilirler. 
dahilinde tanzim olunmuş teklif mek- 3 - Eksiltme 12-4-938 tarihine mü
tublarını ihale günü olan 6 nisan 938 sadif salı günü saat ıs de Elazığda 
tarihine müsadif çarşamba günü saat cumhuriyet müddeiumuliği odasında 
on dört buçuğa kadar makbuz muka- müteşekkil artırma ve eksiltme ko
bilinde vilayet daimi encümen riya- misyonunda yapılacaktır. 
setine vermiş bulunmaları lazımdır. 4 - Eksiltmeye girebilmek için is-
llan olunur. (1502/754) 1563 teklilerin 5887 lira 14 kuruş muvakkat 

Lise pavyonu 

yapt1rdacak 
Diyarbakır Nafıa müdürlüğün-

teminat vermesi ve bundan başka aşa
ğıdaki vesikaları göstermesi Iazımdır. 

A - Nafıa vekaletinden alınmış 

938 senesi için muteber asgari SO bin 
60 bin liralık ehliyetname: 

B - 1938 yılma ait ticaret odası ve-
sikası, 

den: C - İnşaat müddetince iş başında 
1 - Talibi çıkmayan D. Bakır liessi 

pavyonunun 3637S.04 liralık esas keş
finden 32200 liralık inşaatı yeniden 
kapalı zarfla ihaleye konmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi, 
C - Hususi, bayındırlık ve yapı iş

leri genel ve fenni şartnameleri, 
D - Bu evrak nafıa dairesinde görü

lebilir, ve istenebilir. 
3 - Bu işin ihalesi 9 nisan 938 cu

martesi günü saat 11 de kapalı zarf u
suliyle nafıa müdürlüğünde yapıla

caktır. 

diplomalı bir mühendis veya bir mi
mar bulunduracağına dair teahhütna· 
me: 

S - Teklif mektuplan yukarda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine 

makbuz mukabilinde verilecektir. Pos 
ta ile gönderilecek mektupları niha· 
yet üçüncü maddede yazılı saate ka · 
dar gelmiş olması ve dış zarfının mÜ· 
hür mumu ile iyice kapatılmış bulun
ması şarttır. Postada olacak gecikme-
ler kabul edilmez. 1797 

Yol yaptırılacak 
Elazığ Nafıa Müdürlüğünden : 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 2415 
liralık muvakkat teminat, cari sene ti
caret odası vesikası, Nafıa vekaletin-
den alınmış 10.000 liralıktan yukarı Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı : 
ehliyet vesikası. 1 - Elazığ - Palu yolunun 48 • S3 

S - Taliplerin zarfları cumartesi kilometreleri arasındaki Gülüşkü
0

ı 
günü ihale saatinden bir saat evel ko- varyant yolunun 47275 lira 15 kuruş 
misyon reisliğine makbuz mukabilin- muhammen bedel ve vahidi fiayt esa
de vermeleri. sı üzerinden kapalı zarf usuliyle ek-

Postada gecikmeler kabul edilmez. siltmeye konulmuştur. 

(1559-795) 1653 2 - Bu işe ait şartname ve evrak 

Mekteb yaptırılacak 
Afyon Vilayetinden :. 

şunlardır. 
Bayındırlık işleri genel ~rtnameıi, 
Fenni şartname, 
Hususi prtname, 
Hulasai keşif , 

Afyonda yapılacak 111557 lira 21 Eksiltme şartnames.i, 
kuru§ bedeli keşifli Dumlupınar ilk Mukavelename, 
okulunun 36996 lira 10 kuruşluk bir İstekliler bu şartname ve evrakı 
kısım inşaatınna yapılan tekliflerin vilayet nafıa müdürlüğünde görebilir
tarifatı kanuniye dairesinde ve layık Ier. 
hadde görülmemesiyle ihale edileme- 3 - Eksiltme 13-4-938 tarihine mü
miş olduğundan bu inşaat bermucibi sadif çarşamba günü saat on beşte El
kanun aynı şeraitle bir ay içinde in· azığda nafıa müdürlüğü odasında mü· 
tac edilmek üzere pazarlıkla ihaleye teşekkil artırma ve eksiltme komis-
bırakılmıştır. yonunda yapılacaktır. 

1 - İlk pazarlık ve ihale 6 nisan 4 - Eksiltmeye girebilmek için 
938 tarihine müsadif çarşamba günü isteklilerin 3S4S lira 63 kuru' muvak
saat on altıda Afyon vilayeti daimi kat teminat vermesi ve bundan başka 
encümeninde yapılacaktır. aşağıdaki vesikaları getirmesi lazım· 

2 - Bu inşaatın 23000 liralık kıs· dır. 
mı 2S mayıs 938 de bitirilecek ve be- A - Nafıa vekiletinden alınmış 
deli 937 büdcesinden verilecektir. 1938 senesi için muteber asgari 20000 
13998 liralık kısmı da 938 senesinde liralık ehliyetname, 
muayyen müddetinde ikmal edilerek B - 1938 yılma ait ticaret odası 
parası 938 büdcesinden verilecektir. vesikası, 

3 - Muvakkat teminat "277S" lira. C - İnşaat müddetince iş başında 
dır. diplomalı bir mühendis veya diploma-

4 - Münakasa şartnameleri, keşif lı bir fen memuru bulunduracağına 
evrakı ve diğer müteferri evrak 18S dair tahhütname, 
kuruş mukabilinde Nafıa müdürlü- S - Teklif mektupları yukarda 
ğünden alınabilir ve görülebilir. 3 ncü maddede yazılı saatten bir saat 

5 - İstekli olanlar Nafıa vekale· evveline kadar komisyon reisliğine 
tinden 938 senesi için alınmış yetmiş makbuz mukabilinde verilecektir. 
bin liralık yapı ehliyet vesikasiyle Posta ile gönderilecek mektubları ni
ticaret odası kayıd verakası, inşaatta hayet 3 ncü maddede yazılı saate ka
bir mimar veya mühendis bulundura- dar gelmiş olması ve dış zarfının mü· 
caklarına dair noterlikten musaddak hür mumu ile iyice kapatılmış bulun
taahhüdname ile birlikte pazarlığa ması şarttır. Postada olacak gecikme· 
iştirftk etmeleri ilan olunur. ler kabul edilmez. 1796 

(1610/809) 1669 

Cezaevi inşaatı 
Elazığ Cumhuriyet Müddei Umu 

miliğinden : 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Mekteb yophrılacak 
Haymana Kaymakamlığından : 

Göztaşı ah nacak 
Zirat vekaleti aatın alma komis

yonundan: 

Adana Milli Mensucat Fabrikası 
Direktörlüğünden 

Bedeli keşfi 2159 lira 82 kuruş o
lan Haymana kazasına bağlı Şerefli 

köyünde yapılacak ilk okul binasının 
inşası 2S-3-938 tarihinden 11-4-938 ta
rihine kadar 15 gün müddetle açık ek 
siltmeye konulmuştur. İhale 11-4-938 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 
ıs de Haymana Kaymakamlığında mü 
teşekkil komisyon huzurunda yapıla
caktır. Münakasaya iştirak edecekle
rin bedeli ihalesinin yüzde yedi bu
çuğu olan 161 lira 98 kuruşluk teminat 
akçesini yatırdığına dair makbuz ve
ya banka mektubu ibraz etmesi lazım
dır. İhaleyi müteakip teminat yüzde 
ıs şe iblağ edilecektir. Bu hususta 
fazla izahat almak istiyenlerin Hay
mana maarif memurluğuna müracaat-

1 - Kapalı zarf usuliyle 40 ton göz
taşı eatın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel 8000 lira, ilk 
teminat 600 liradır. 

3 - Eksiltme 11.4.938 de saat ıs de 
ziraat vekiileti binasın\ia yapılacaktır. 

4 - Şartnameler A~karada ziraat 
vekaleti satın , alma komisyonundan, 
İstanbulda ziraat müdürlüğünden pa
rasız olarak verilir. 

1-2-1938 Tarihinden itibaren aşağıdaki fiatlarta t<aput bezlerimi 
zi satacağımızı saygı değer müşterilerimize ilan ederiz. 

Genişlik Top Top 
santim Metre fi atı -

Aslanlı bez tip 2 7S 36 72S Kr. 
n ., tip 2 90 36 839 ,, 

Şapkalı ,, tip 4 85 36 695 ,, 
.. " tip 4 90 36 725 .. 

leri. {819) 1704 

Satılık boş tenekeler 
Çankırı Belediyesinden : 

·····~~~·~~··~·~~·~···;·~·~·~~~····ı 
Dört satırlık küçük ilanlardan; 
Bir defa için 30 kuruş 
lki defa için 50 kuruş 1 Uç defa için 70 kuruş 
Dört defa için 80 kuruş alınır. 
Devamlı küçük iUlnlann her defası 
için 10 kuru& alınır. Mesela 10 defa 
neşredilecek bir illin için 140 kuruş 
alınacaktır. 

Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 
kelime aralarındaki boşluklar müstes· 
na 30 }:ıarf itibar edilmiştir. Biı: küçük 
ilan 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla ber satır için ay. 
rıca 10 lrurus alınır. .................................................... 

Satılık: 

Satılık bağ - Yenişehir Küçük Esat
ta otobüs durağı civarında bakılı mey
valı manzaralı 2 odalı evi ve kuyusu 
vardır. Tl. 2640 1851 

Satılık arsa - Yenişehirde yol asfal
tında otobüs durağı civarında yüzü 20 
derinliği 70 ceman 1450 metrelik Tek. 
çift apartıman yapılabilir. Blok başı 
Tl. 2640 1850 

Acele satılık - Lüks fevkalade mo ... 
bilya meraklılarına kıymettar kütüp
hane Altın koltuk, salon takımları sair 
eşya TL 3977 Nihat. 1882 

Satılık arsalar - Yenişehirin en mu
tena yerlerinde 400 den 2000 metre 
murabbaına kadar ebadda imarca par
sellenmiş ve ucuz fiatla T. 2992 1430 

Satılık - Saymakadın istasyonuna 
yakın ev bağ bahçe ucuz satılacak (10 
nisana kadar) Meclis Matbaasında 

Mehmet Erçeviğe müracaat. Yahut 
Tel. (2181) 167S 

Acele satdık arsalar - Yenişehir 
Selanik caddesinde malmüdürlüğü kar
şısında 423, 592 metrelik arsalar. Tl. 
1538 komisyoncu Hayri. 1699 

Satılık arsalar - Yenişehir, Selanik 
Karanfil, Meşrutiyet cad. Cebeci, Mal
tepede muhtelif çapta arsalar H. Alıcı-
oğlu Tel. 1 S38 1749 
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Kiralık: 

Kiralık - Kavaklıdere Güven koo
peratifi binalarından 18 No. lu fevkal• 
ade manzaralı 6 odalı her şeyi tamaIJJ 
bahçeli müstakil ev. Avukat Saim A· 
kant Tel. 1272 - 3406 1667 

Kiralık apartıman - Atatürk bul • 
varında yeni yapılan Tuna apartıma • 
mnda ticaret şirketlerine ikamete elve
rişli daireler. Kapıcıya 3123 Tl. müra• 
caat. 1700 

Kiralık - Çocuk sarayı karşıarnda $ 
oda geniş 1 salon, konforlu daire, altın• 
da kunduracıya müracaat. Tel. 1623 

1748 

Kiralık veya satılık - Kavaklıdere 
Güven kooperatif evlerinden bütüıı 
konforu cami garajlr bir ev hem kiralık 
hem de l:levren satılıktır. 1103 No. ya 
telefonla müracaat edilmesi. 17 SS 

Kiralık kat - Kavaklıdere fransıt 
sefareti karşısında dört oda 40 lira. 
3843 numaraya telefonla müracaat. 

1764 

Kiralık ev - Etlik aşağı eğlence No. 
41 3 oda salon mutfak banyo Tl. 1367 
İş Bankası veznedarı Bay Şerif'e müra• 
caa~ 1786 

Kiralık - Demirtepe Maltepe ara• 
sında asfalt üzerinde köprüye yakın 3 7 
No. yeni apartmanın üst katı kiralrktır· 
6 oda havagazı vardır. 1788 

Kiralık - Yenişehirde Yüksel Cad. 
9 No. Genbark aparttmanınm 1 dairesi 
boştur. 4 oda 1 boldur. 371S telefon. 

179S 

Kiralık - Mobilyalı bir oda kiralık• 
tır. Demirtepe Necati bey caddesi No• 
27. 1834 

Kurslar 

Daktilo kursu - 45 inci devresine 
nisanın ilk haftasında başlıyor. İstedi· 
ğiniz saati angajman edebilmek için 
şimdiden namzet numarası alınız. 169$ 

Satılık - Keskinde motör ile müte
harrik valslr 8 tonluk un fabrikasının 

nısıf mülkiyeti Keskinde fabrikacı Ağa 
oğ. Mustafa Ekinci'ye. 1773 Steno kursu - 4 üncü devresine ni • 

sanın ilk haftasında başlıyor. Alınaca1' 
Satılık - 937 modeli Şevrole otomo- ı talebe sayısı mahduddur. Şimdidetl 

bil. Radyosu taksi saati var. Sebat ote- namzet numarası almayı unutmayınız. 
li katibi Celale. Tl. 1154 1784 1696 

Satılık motosiklet - B. U. W. mar
ka 7 ,S beygir kuvvetide çift silindirli 
1 motör satılıktır. 3480 No. ya telefon-
la müracaat. 1787 

Acele satılık ev - Yangın yerinde 
Doğumevi yanında 2 katlı 5 odalı ev eh
ven fiyatla. H. Alıcıoğlu Tl. 1S38 

1816 

Satılık 2 keman - Eyi sesli eski ve 
güzeldir. İstiyenlerin Ankara Musiki 
Muallim Mektebi karşısında 10 No. lu 
evde Şohrata müracaatları. 18S9 

iş arayanlar: . 

Tecrübeli bir alman mürebbiye - Ço 
cuk bakım işleri aramaktadır. Ulus'ta 
E. rumuzuna yazı ile müracaat. 1747 

Kuvvetli hesap öğrenmek için -

Yeni bir metod sayesinde en az hesap 
bilenlere dahi azami 4S günde mükem
mel hesap öğretilir. Şerait ehvendir. 
Ulus'ta (hesap) rumuzuna müracaat. 

1860 

Almanca, fransızca, İngilizce derı• 
leri - Üç aylık bir sömestr'e mukabi • 
linde 10 lira alınacaktır. Bir defay• 
mahsus, fevkalade tenzilattan istifade 
ediniz. 1697 

Bütün bu dersler için Y enihal arka· 
smda Yenihamam apartımam kat ı 
Arar lisan okulu, daktilo ve steno kurs· 
ları direktörlüğüne müracaat Tel :3714 

lş verenler: 

Mürebbiye araıuyor 
mürebbiye aranıyor. 3843 
telefonla müracaat. 

1698 

Bir almaf1 
numaraya 

176S 

Zayi - 927 senesinde Kırkağaç il~ 

okulundan aldığım şehadetnameınİ 
kaybettim. Yenisini almaya müracaal 
ettiğimden eskisinin hükmü olmadığını 
beyan ederim. D. D. Yolları Elektri~ 
santralında Cemal Gürelli 1881 

! BUGÜN· KUMBARANIZA·ATACAGINIZ · 5· KURU~ j 

--- - _ _......... 
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YARIN ·KURACAGlNlZ · EVİN·TEMELİDİR S - İsteklilerin teklif mektublarını 
teminatlariyle birlikte muayyen gün
de 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçün
cü maddelerinde zikredilen vesikalar
la birl!kte eksiltme saatından bir saat 
önceye kadar komisyona vermeleri. 

Bu fiatlar fabrika teslimi bedeli peşin tediyeli ve toptan satış 

fiatıdır. Bir balyadan noksan olan perakende satışlar için % 2 fark 
alınır. 

Fabrikamızın hiç bir yerde acentası yoktur. Bütün müracaatla. 
rın fabrika müdürlüğüne yapılması müşterilerimizin menfaatı ica-
bındandır. 1-528 

Belediyemizde mevcut dört bine 
akın boş mazut tenekeleri on beş gün 

nüddetle 8 - 4 - 938 günü pazarlıkla 
satılacagw ından talihlerin beledi yemi-

~---•••••••••••••••••••••••••·'' 1 ze müracaatları ilan olunur. 1738 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

(731) 1634 
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İstanbul Universitesi Art
tırma, Eksiltme ve Pazar

lık Komisyonu ilanları 

Klinik binası 
yaptırılacak 

ı - 379965 lira 85 kuruş keşifli 1ıs
tanbulda Cerrahpaşa hastahanesinde 
yapılacak Şirürji kliniği binası inşası 
vahidi fiat üzerinden kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak ve ~rtname. 
ler şunlardır. 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık genel şartnamesi 
D) Özel şartname 
E) Keşif cedveli, tahlili fiyat ced

veli, mesaha cedveli 
F) Proje 
İsteyenler bu şartnameleri ve evra

kı keşif bedelinin yüz binde beşi nis
betinde bedel ile Güzel sanatlar aka
demisi tatbikat bürosundan alabilir
ler. 

3 - Eksiltme 11. 4. 938 pazartesi 
günü saat 16 da üniversite rektörlü
ğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 18950 lira muvakkat teminat 
vermesi ve bundan başka aşağıdaki 
vesikaları getirmesi lazımdır. 

1 - 1937 senesine aid 150 bin lira. 
lık bayındırlık bakanlığından alxnmış 
inşaat müteahhidlik vesikası ve tali
bin kendisi bizzat mühendis veya mi
mar değilse inşaat müddetince fenni 
tnesuliyeti kabul ettiğine dair bir mü
hendis veya mimarın noterden tasdikli 
senedini ve yahud da bir mühendis 
veya mimarla müştereken taahhüde 
girdiğine dair noter senedi vermesi. 

5 - Teklif mektubları 3 üncü mad
dede yazılı saatten bir saat evvel ko
misyon başkanlığına makbuz mukabi
linde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektubların 
en geç 3 üncü maddede yazılı saate 
k~~a.: gelmiş olması ve dış zarfının 
mühur mumu ile iyice kapatılmış ol
ması şarttır. 

Postadaki gecikmeler kabul edil. 
nıez. (1643/ 820) 1673 

" Ankara Valiliği 

Pulluk ahnacak 
Ankara Vilayetinden : 

. 1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak 
üzere satın alınacak 56 adet iki demirli 
pulluğun 19-5-938 perşembe günü saat 
16 da açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Pullukların muhammen bedeli 
2240 liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul 
Ziraat Müdürlüklerinden meccanen ve
rilir. 

İsteklilerin pullukların% 7,5 tutarı 
olan meblağı banka mektubu veya hu
sust muhasebe müdürlüğü veznesine 
yatınlmrş makbuz ile birlikte eksiltme 
günü gösterilen saatte Vilayet daitni 
encümenine verilmeleri ilan olunur. 

(832) 1808 

Koza boğumevi 
yaptırllacak 

Ankara Vilayetinden · 
k Birinci kısım keşif bed~li 490 lira 35 

kuruş olan Kalecik kazasında yapılacak 
oza boğum · .. evı 21-4-938 perşembe gü-

n~ saat 15 de Vilayet Daimi encüme
nm; pğazarlıkla ihalesi yapılacaktır. 

bir do bum evi yapilacağı yer kaza da
ın e elediy 

fından .. . e ve memurumuz tara-
tarafın::sterılecek yerde müteahhidi 

ı n Yap:Iacaktır 
stekliler b • 

muvaffak 1 una benzer iş yapmış ve 
zarlıgw a . 

0 muş olmaları lazımdır. Pa-
gırecek olanı ot • • 

de banka nıakb ar ıo 7 ,5 nısbetın-
aebe vezne . uzu veya hususi muha
tubu ile 'hsınl e yatırılmış teminat mek 

ı a e g" .. 

Muhtelif eb' adda cildli defter 
ve cedvel yaphrllacak 

Maliye Vekaletinden : 
Adet 

20.200 Muhtelif ebatta ciltli defter 
45.000 muhtelif ebatta kağıd kapak-

lı defter ve cilt 
460.000 muhtelif ebatta cetvel 

Malzemesi vekaletten verilerek bas
tırılacak olan yukarıda yazılı matbu 
evrak kapalı zarfla eksiltmeye konul
mu~tur. Tahmin bedeli on bin dört yüz 
elli üç lira yirmi altı kuruş ve ilk te
minatı yedi yüz seksen dört liradır. 

Eksiltme 14.4.938 perşembe günü sa· 
at on beşte vekalet levazım müdürlü
ğünde ve İstanbulda Dolmabahçede 
vekalet evrakı matbua anbarı memur
luğundan alınabilir. 

İstekliler 2490 sayılı kanunun 2. ci 
ve 3. üncü maddelerinde yazılı belge
ler ve ilk teminat makbuzu veya banka 
kefalet mektublariyle birlikte kanu
nun tarifatına ve ~artnamedeki şerai
tine tamamen uygun ve noksansız ola
rak yazacakları teklif mektublarmı 

havi kapalı zarflarını eksiltme saatin
den bir saat evel komisyon riyasetine 
vermeleri. (838) 1743 

lstanbul Deniz lv. A. 

Kaputluk kumaı ıhnacak 
Deniz Levazım Satın Alma Komis

yonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli (16.500) 

lira olan (6000) metre kaputluk kumaş 
19 nisan 938 tarihine rastlayan salı gü
nü saat 11.5 da kapalı zarf usuliyle a
lınmak üzere münakasaya konulmuş

tur. 
2 - Muvakkat teminatı (1237) lira 

(50) kuruş olup, şartnamesi komis
yondan her gün parasız olarak alına· 
bilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektublarmı en geç bel
li gün ve saatten bir saat eveline kadar 
Kasrmpaşada bulunan komisyon baş
kanlığına makbuz mukabilinde verme-
leri. (1722/887) 1872 

Elbiselik kumaı ahnacak 
Deniz Levazım Satın Alma Komis• 

yonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli (24.300) 

lira olan (9000) metre elbiselik kumaş 
19 nisan 1938 tarihine rastlayan salı 

günü saat 14 de kapalı zarf usuliyle a· 
lınmak üzere münakasaya konulmuş

tur. 
2 - Muvakkat teminat (1822) lira 

(50) kuruştur. Şartnamesi parasız ola
rak komisyondan her gün alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dahilinde tanzim edecekleı:ıi 

kapalı teklif mektublarmı en geç belli 
gün ve saatten bir saat eveline kadar 
Kasımpaşada bulunan komisyon baş
kanlığına makbuz mukabilinde verme-
leri. (1723/ 888) 1873 · 

· · <Demiryolları . -.~~ 
Kiralık seyyar büfe 

bulunmalar unu encümende hazır 
~ 1

• D. D. Yolları Sahn Al·ma Komis-
sıartname ve k . 

iatiyenlerin A eşıf~amesini görmek yonundan : 
ne müracaatı nk~ra zıraat müdürlüğü- Ankara garı peronları üzerinde bu-

arı ılin olunur. (883) ı ıunan müteharrik ahşab büvet ile me· 
1813 

Kapalı zarf usulile arttmrma 
Ankua Valili w. d 

gın en : 

Cinsi Miktarı 
Hacmi 

M3. D3. 
Muhammen 

L. 
Vahit fiatı 

K. 
Çam 
Köknar 3641 208 5 15 

1 - Bolu ilinde me k 7 079 3 · 85 
devlet ormanından nu r ez ilçesinde hududları şartnamede yazılı Dimbilt 
telik devrik çam ve 

7 
maralanmış 3641 M3. 208 D3. ba denk 7877 ade: keres

iki ay içinde çıkarılma~3.: 079 D3. ba denk üç adet devrik köknar a?'acı on 
tırmaya kon 1 uzere 30 gün müddetle ve kapalı zarf usulıyle ar-u muştur. 

Z - Artırma 5-4.938 tarihi .. d. bol h'•k" 
binasındaki or 'd . ne tnusa ıf salı günU saat 15 de u u umet 

man ı aresınde 
3 - Beher ga . yapılacaktır .. 

yrı mamaı nı . 
köknarın 385 k ~re mıkabın muhammen bedeli çamın 515 ve 

uruştur. 

4 - Muvakkat teminat 140 . s ş t 8 lıra 46 kuruştur 
- ar name ve mukavel . . . · .. • • 

lstanbul ve A k ename proJelerını gormek ıstıyenler Bolu ve 
n ara orman ha<> "h d. . . . 

müdürlüğü .. :t mu en ıs muavınlıklerıne ve orman umum 
ne muracaat edebilirler. .(895} 1826 

UL'US 

külat satışma mahsus araba beraber o
larak 9.4.938 tarihinden itibaren 3 ay 
müddetle kiraya verıilecektir. Aylık 

kirası 110 lira tahmin edilmiştir. Pa
zarlık 16.4.938 cumartesi günü saat 10 
da Ankarada ikinci işletme binasında
ki komisyonca yapılacaktır. 
Pazarlığa girmek istiyenlerin 24.75 

liralık muvakkat teminat yatırmaları, 
ayni gün ve saatta loomisyona müra
caatları. 

Şartname komisyonca parasız gös-
terilecektir. (926) 1877 

Torna tezgôhı ahnacak 
D. Demiryollan Sahn Alına Komis

yonundan: 
Muhammen bedeli 17,500 liran olan 

bir adet a;zani torna tezgahı 13. 5. 938 
cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1312,5 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14,30 a kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılmaktadır. (812) 1719 

... M. M. bakanhğı 

Kışhk elbiselik ahnacak 
M M. Vekaleti Satın Alman Komis· 

yonundan: 
l - Her bir metresine tahmin edilen 

fiatı 275 kuruş olan 100000 yüz bin 
metre kışlık elbiselik kumaş kapalı 

zarf usuliy1e münakasaya konulmuş

tur. 
2 - !halesi 25.4.938 pazartesi günü 

saat 11 dedir. 
3- İlk teminatı (14750) on dört bin 

yedi yüz elli liradır. 
4 - Evsaf ve şartnaımsi (13) on üç 

lira 7 5 kuru:}. mukabilinde M. M. V. sa
tın alına komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektublariyle birlikte ihale 
saatından en az bir saat evel komis-
yona vermeleri. (860) 1871 

Boz kaputluk kumaı ahnacak 
M. M. Vekileti Satın Alma Komis

yonundan: 
1 - Her bir metresıne tahmin edi

len fiatı (315) üç yüz on beş kuruş o
lan 70000 yetmiş bin metre boz kaput
luk kumaş kapalı zarf usuliyle müna
kasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 27 .4.938 çar~ba günü 
saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatx (12257) on iki bin 
iki yüz yetmiş beş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi 11 on bir 
lira dört kuruş mukabilinde M. M. V 
s.:ıtm alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde göstel'iJen vesaikle teminat 
ve teklif mek1:ublariyle ihale saatın
darı bir saat evel komisyona vermeleri. 

(859) 1870 

Hangar yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satm Alına Komiı· 

yonundan: 
l - 29 mart 938 salı günü saat 15 de 

kapalı zarfla eksiltmesi yapılacağı e
velce ilan edilen 165 bin 593 lira 42 ku
ruş keşif bedelli Eskişehir hava oku
lunda yapılacak birinci sınıf bir çift 
hangar inşaatının eksiltmesinde talih
ler tarafından verilen teklif ınektul:r 
lan kanuni tarifat dairesinde hazır

lanmadxğmdan işbu inıı,aa.t yeniden 
pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 
2-Pazarlığı 8 nisan 938 cuma günü 

saat 10 da M. M. V. satın alma K.o. da 
yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 9529 lira 68 kuruş
tur. Keşif, şartname ve projeler 828 
kuruşa M. M. V. satın alına K.o. dan 
alınır, 

4 - Pazarlığa girecekler kanuni te
minat ye 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle ida· 
d şartnamenin 4 eti maddesfoin (F) 
fıkrasında yazılı belgelerle birlikte 
pazarlık gün ve saatmda M. M. V. sa
tın alma Ko. da bulunmaları. (900) 

1874 

Benzin ahnacak 
M. M. Vekaleti aaıtm alma Ko. 

1). 1200 ton 87 oktanlık be~in ka.E_a-

lı zarfla eksiltmeye kon.muştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 324.000 lira 

olup ilk teminat parası 29.670 liradır. 
3) İhalesi 11 nisan 938 pazartesi gü· 

nü saat 15 dedir. 
4) Şartnamesini 1620 kuruş mukabi

linde M. M. V. satın alma komisyo
nunda alınabilir. 

5) - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de yazılı belgeleriyle ihale gün ve sa
atmdan en geç bir saat eveline kadar 
teminat ve teklif mektublarını M. M. 
V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

(779) 1636 

Kimya alat ve malzemesi ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

2367 lira olan 67 kalem kimya alat ve 
ecza ve malzemesi açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 14 nisan 938 perşem
be günü saat 10 da M. M. V. satın al
ma Ko. da yapılacaktır. 

3 - Liste ve şartname M. M. V. sa
tın alma Ko. da görülür. 
4- İlk teminat 177 lira 55 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 

teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatmda M. 
M. V. satın alına Ko. da bulunmaları. 

(862) 1751 

56 kalem elektrik 
malzemesi alınacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan : 

1) Aşağıda mikdar, fiat ve cinsleri 
yazılı 56 kalem elektrik malzemesi ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2) İşbu malzemeler hepsi birden 
ihale edildiği gibi ayrı ayn da ihale e
dilebilir. . 

3) Hepsinin tahmin edilen bedeli 
10.940 lira olup ilk teminat parası her 
liste bedelinib % 7,5 teminat olarak 
verilecektir. 

4) İhalesi 20 nisan 938 çarşamba gü
nü saat 15 tedir. 

5) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerile teminat ve teklif, 
mektublarmr ihale gününde en geç bic 
saat eveline kadar M. M. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (604) 
Liste Kalem Lira Cinsi 
1 22 5.950 Elektrik malzemesi 
2 6 590 .. .. 
3 19 3.100 .. ,, 
4 9 1.300 " .. 

56 10.940 Yekun ......... .. 
1231 

I 

Elektrik malzemesi 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına K~ 

misyonundan : 
l - Müteahhit nam ve hesabına 11 

kalem elektrik malzemesi açık eksilt
me ile satın alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen fiatı 2099 lira
dır. 

3 - Eksiltme 14 - nisan - 938 çar
şamba günü saat 15 de M.M.V. satın 
alma ko'da yapılacaktır. 
4-İlk teminat 314 lira 85 kuruştur. 

Şartname parası zolarak M.M. Vekale
ti satın alma ko.dan alınacaktır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçiincü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte ebiltme gün ve saatinde M. 
M. V. satın alma ko.da bulunmaları. 

(826) 1707 

5000 ton mazot alınacak 
M. M. Vekaleti Deniz Merkez Sa

tm Alına Komisyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli 262600 li

ra olan 5000 ton mazotun kapalx zarf
la münakasası 5 mayıs 938 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 11 de ve
kalet binasında müteşekkil komisyo
numuzda icra edilecektir. 

2 - 13 lira 13 kuruş bedel ile şart
namesini almak istiyenlerin her gün 
komiıı.yonumuzi müracaatları ve mü
nakasaya girmek istiyenlerin de 
14380 liralxk teminat mektubu ile tek
lif mektubları ve kanuni belgelerini 
havi zarflarını kanuna uygun şekilde 
kapatılmış olarak en geç münakasa sa
atından bir saat eveline kadar komis-
yonumuza vermeleri. (743) 1562 

" \ A. Levo:zım ··,\mirliOi -' ·-'-

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komiayonundan : 

1 - Vize civarındaki kıtaat için 
70.000 kilo sığır etinin kapalı zarfla 
eksiltmesi 15 nisan 938 saat 16 da Vi
zede askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaıktır. 

2 - Muhemmen bedeli 21.000 lira 

ilk teminatı 1575 liradır. Şartnameel 
komisyonda görülür. İsteklilerin ka· 
nuni vesikalarını havi teklif mektul:r 
lannı belli gün ve saatten bir saat eT
veline kadar komisyona vermeleri. 

(852) 1766 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazun Amirliği Sabn Al

ma Komisyonundan ~ 

1 - Pınarhisar civarındaki kıtaat 

ihtiyacı için 115.000 kilo sığır etinin 
kapalı zarfla eksiltmesi 15 nisan 938 
saat 15 de Vizede askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 34500 ı:.-a 
ilk teminatı 2588 lira.dır. Şartnamesı 
kopıisyonda görülür. İsteklilerin ka
nuni vesikalarını havi teklif mektu 
!arını belli gün ve saattan bir saaıt ev
veline kadar komisyona vemıeleri. 

(853) 1767 

Ev ve dükkan yıktırılacak 
Ankara P. T. T. Müdürlüğündenı 

1 - Hazine namına istimlak edilen 
merltez postahanenin arkasındaki arsa 
üzerinde bulunan beş ev ve dükkanın 
yıkılma işi enkaz müteahhidine ait ol• 
mak üzere 21.3.938 den itibaren 15 gün 
müddetle açık arttırmaya konulmuı· 

tur, 

2 - Muhammen bedelı WO muvak
kat teminatı 30 liradır. 

3 - Şartname her gün müdürlük ka
leminde görülebilir. 

4 - Arttırmaya girecek talihlerin' 
4.4.938 pazartesi günü saat 15 de mil
dürlükte müteşekkil komisyona mü-
racaatları. (774) 1601 

Satılık arsalar 
Ankara Defterdarlığından ı 

Muhammen ky. Dipozitosı 
Mahallesi Cinsi Miktarı Kapı Vergi :Ada Parsel Lira Kr. Lira J{r. 
------- --- ---- --
İstiklal Arsa 
İsmetpaşa arsa 

46 M2. 55 187 
14 M2. 11 3/ 34 318 

Hududları planına göredir. 

18 
11 

1600 00 
14 00 

120 00 
ı 6 

1 - Yukarda cins ve evsafı yazılı gayri menkullerin mülkiyetinin iha
lesi 8-4-938 cuma günü saat 15 de yapılmak üzere açık artırması ıo gün 
müddetle temdit edilmiştir. 

2 - İhale bedeli nakten ve peşinen tediye edilecektir. 
3 - MezkCır gayri menkulleri görmek isteyenler ihal gününden Cı\rvel 

defterdarlık milli emlak müdürlüğüne müracaatları. 
4 - Taliplerin iıhale .gününden evvel hizalarında yazılı muvakkat temi· 

natlarını defterdarlık veznesine yaptı.rİnaları ve sözti geçen gün ve saatte 
defterdarlıkta kurulacak komisyona müracaatları. (915) 1876 

Yün fanila ipliği eksiltmesi 
İstanbul jandarma aatm alma komisyonundan: 

Miktarı Tahmin bedeli İlk t"!ll\inatı 
kilo Cinsi T.i ra K n L" d K•ı. --SOOO- 9000 Yun fani la ıpligi 23400.00ı 17Ss.ou 

1 - Vekiller heyeti kararile 1938 senesine sari mukavele akti suretiyle 
cinsi, mikdan, tahmin bedeli ve ilk teminat miktarı yukarda Yazılı 8000 -
9000 kilo yün fanila ipliği Gedikpaşada Jandarma satınalma komisyonun
ca 11 nisan 1938 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf eksilUtıesiyle satın 
alınacaktır. 

2 - Şartname her gUn satrnalma komisyonunda görülebilir. 
3 - İsteklilerin eksiltme günü saat 14 de kadar kanun ve şartnames.ine 

göre hazırlıyacakları teklif mektuplarım komisyona vermeleri lazımdır. 
(1510.762) 1630 

Sümer Bank Kayseri Bez Fabrikası MüdUrlüZUnden 

L 

Halkın sağlam ve ucuz bez ihtiyacmı temin maksadiyle imal etmekte olduğumuz XIV 
tip anahtarlı kaput fiatları: 

85 santimlik topu 778 kuruş 
75 santimlik topu 710 kuruş 

fabrika teslimi Satıslarımız 
Fiatlar asgari bir balya 

ve peşindir 
içindir 

Bu fiatlara yüzde 2 zam suretiyle bir topa kadar perakende satış Yapılır. 

Balyalar 20 top ve 720 metred(,r 
falirikamıza vasll olmadıkça Sipariıin tieCleli 

siparis tediye ve sevkedilmez 644 

, 
, 
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Hastalık, ölüm ve pislik getiren fareler Satıhk 4 arsa 

~~ı~ 
~~" . ~ ~-~ 
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-"' Srhhat Vekaleti - Cebe<:i asfaltında 
(1) 366 (2) 258 (3) 366 (4) 278 metre
liktir. İmarca müfrez. Blok inşaat. Üç 

İHK18AZl 
HAZIMSIZLIGt 

MiDE 
!KŞlLİı.< VE VANMAl.ARINI 

MAZON 
MEVVA TUZU 

e i CRA i lı 

MiDE VE 6.lRSAKlARI AllŞllRMAZ. 

İÇİl.MESİ LATİF TESİRi KOLAY 
VE MÜL~VlMOİ~ 

YERİHl Hiç BİR MÜMASiL 
lllU.s'l'AHZAR TUTAMAZ. 

MAZON fshoı ve HOROS 
MAAKAStNA OiKKAT 

MllTL AKA EVIPciZOE 81 R 

Şl$l BUlUHOURUHUZ 

FOSFARSOL 
K A N, K U V V E T, 

1 ŞJ AH 

tarafı yol ve yeşil saha; tediyede kolay- ------------

Sıhat Vekaletinin res• 
mi ruh.saıtını haiz o
lan doktorların beğen 
dikleri bir şurubdur. 
Kansızlık, iştahasız • 
lık, kuvvetsizlik bil• 
h a s s a nevras • 
teni, ademi iktidar, 
mide ve barsak ten
bclliğinden doğan ha
zımsızlık ve kabızlar
da en birinci devadır. 
Tifo, grip, zatürrie, 
srtma nekahatlerinde 
şayanı hayret tesir 
gösterir. Vücuda dinç 
lik cilde pembelik, 
saçlara, gözlere par• 
laklık veren bu KUV
VET tLACINI sa· 

FAR 
Hasan fare zehiri 
İle öldürünüz 

Macun ve buğday ıeklinde olup büyük ve küçük her nevi fa
releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 

Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarrnı yağlı bir ek
meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruştur. 

1868 

lık gösterilir. Müracaat Çankaya Pos
tahanesi Z. G. E . mektupla müracaat. 

1836 

Baş, diş, nezle, 
grip, romatizma 
ve bütün ağnla
nilIZl keser. İca
bında günde 3 
kaşe alınabilir. 

1857 

............................................ - -
~ Dr. Bôsıt Ürek E - -- -
: Cebeci Merkez Hastanesi : 
§ İç Hastalıkları mütehassısı § 
§ Her gün hastalarını Y enişe- § 
E bir Meşrutiyet caddesi Ürek: 
: apartmanında saat 13 den: 
: sonra kabul eder. Tel: 1694 : -'"1l111111111111111111111111111111111111ı .. 

Dükkan, arsa, sebze bahoesi arttırması 
Yakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Metre 
.Mahallesi Sokağı Nevi Murabbaı 

Misakı milli 1baıdullalı Dükkan 19 
H. Ayvaz Koyun P. ,, 6 
Arslan H. DedebeY. ,, Z1 

,, 
,, 

,, 

'' 
•• 
,, 
,, 

,, 
,, 
,, 
" .. .. 

Koyunpazarı 

Dellal karaca 
,, 

" 
" 
" 

Zahire P, 
,, 
• 

Saraçlar 
,, 

" 
" 
•• 

.. 
• .. 
• .. 
•• 

18 

13 
16 

6 

4 
4 

17 
2 dükıkin 23 
arsası 

dükkan 6 

.. .. 
35 
22 

,, dükkan arsası 10 

" .. 10 

,, •• 30 
Dükkan 10 

" ,, ,, 
.. ,, 

" " " n 

18 
17 
13 
25 

Sebze bahçeleri sebze bahçesi 
,, 

4880 
6080 

Muhammen Muvakkat 
kıymeti teminatı Pafta 

800 
890 
300 
275 

180 
250 
500 

500 
400 
600 
300 

300 

l200 

800 
100 
100 
300 

900 
800 
600 
600 

lOOO 
1000 
!560 

60 
60 
22 
Zl 
13 
19 
38 

.. 
30 
45 
22 

22 
90 
60 
7 
7 

22 
67 
60 
45 
45 
75 

300 

342 

27 
60 
94 

• 
• .. 
92 

• .. 
86 
,, 

.. .. 

.. 
61 
75 
75 
75 

175 
175 

Ada PaI'Sel 

139 

265 
469 
,, 
H .. 

457 

• 
• 439 

,, 

" 
• 

" .. .. 
271 
397 
.. .. .. 

1602 
,, 

s 
20 

7 
8 

11 
9 

19 

18 
22 

4 
7/8 

11 
12 
20 
24 
25 
26 

24 
39 
29 
27 
20 

3 
4 

• 

:V akı:f N o. 

55 
80 
90 

91 
94 
92 

115 
116 

117 

125 
126/ 127 

128 
129 
130 
131 
'132 
133 
142 
145 
147 
148 
151 
%0 
459 

Ankara merkezinde kain olup evsafı lazxmesi yukarıda yazılı vakıf dükkan, arsa ve sebze bahçelerine birinci ar
tırmada talih çıkınadığından artırma 31.3.938 gününden 9.4.938 gününe kadar on gün daha uzatılmıştır. İhale 
9.4.938 tarihine tesadüf eden cumartesi günü saat 11 de ikinci vakıf apartı mamnda vakıflar umum müdürlüğü 
varidat müdürüğünde yapılacaktır. Talihlerin adı geçen müdürlüğe müracaatları. (902) 1875 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -- . -
~Malatya Bez ve İplik Fabrikası Türk i - -= ---------- Anonim Şirketi Adana Mensucat i 
- . ---------- Fabrikası Direktörlüğünden: 1 
= Fabrikamızda imal edilen ve lktısat Vekaletince 1-2-938 tarihinden itibaren kabul ve 
=: tesbit edilen Bez fiatları aşağıda gösterilmittir. Bu suretle satış yapmakta olduğumuzu sa-
5 yın müıterilerimize ilan ederiz. -----------------

Çifçi bezi 
Astarlık bez 

Tip - 2 
14 

Gen itlik 
Santim 

75 
85 

Beher top 
Metre 

36 
36 

Beher top 
Fiatı 

725 
751 

------------------------------ -~ Satı1lırım11 fıbrl~ı lesllml Ye pesindir. Bir balyadan a11lı sipariılerde % 2 zım edilir. §§ - -- -5 Allwe sallıımıı yokfllr. 856 5 --~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(i=' 

NAS1f2 ilACl 
KANZUK . 

·I • 

En eski nasırlan bile pek ktsa bir 
z:amanda tamamen ve kökilnden çıka-
rır. 

Umumt deposu: İngiliz Kanzuk ec
z:anesi. Her eczanede bulunur, ciddi 

ye müessir bir nasır ilacıdır. 596 

................................ 
Bir memur 
aranıyor ~--REÇETELERİNİZİ---~ 

Türkçe satıı kısmımızda ça. 
lıpcak bir memura ihtiyaç 
vardır. Akba'ya müracat e
dilmesi. Telefon 3377 1880 

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

Satılık han 
Dikmen Karapınar Kırşehir Şosası

nm kenarında Ankaraya iki saat mesa
fede bir han maa müştemilatı ile acele 
satılıktır. Talip olanlar Dikmen köyün
de Apdullah oğlu lbrahime müracaat 

etmelidir. 1849 

NEOSTERİN 
Ağız, boğaz, burun yollariyle 

vücuda giren nezle, kızamık, kı
zxl, grip gibi bulaşıcı hastalık
lardan korur, dişleri ve diş etle
rini temizler, kuvvetlendirir. Ec
zanelerde reçetesiz satıhr. 483 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 5989 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıflo ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

YENİ 
BU GECE 

Tolstei'nin meşhur eserinden 

UYKUSUZ GECELER 

Baş Rollerde 

Gaby Morlay - Pierre Renoir 

GUndüz seanslarında 

KARTOPU 

(Sakarya eczane) sinden yaptırınız. Her ist:edi

gınız yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmt hususi mües
sesat.a azami kolaylık gösterilir. Balık yağı kilosu 85 kuruştur • 
Ulus, Halk sineması sırasında. Telefon 2018 1-613 

Uyanıı --Servetifünun 
1891 

Başyazarı: A. Ihsan Tokgö~ 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenin 
Ankarada satış yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 592 

Umumi heyet toplanhsı 
Türkiye Milli lthalil ve İhramı Anonim 
sı rketlnden: 

25 Mart İ938 tarihinde toplanan hissedarlar umumi he
yetinde ekseriyet hasıl olmadığından 13 Nisan 1938 çar
şamba günü ar.at 15 de yine Kınacx Hanında 22 numarada
ki Şirket merkezinde tekrar toplanılaca.ktır. idare Mecli
since görülen lüzuma binaen ruzname afağıdaki ıekilde 
değittirilmiştir. 

1 - idare meclisi ve murakıp raporlarının okunması. 
2 - 1937 senesi bilanço ve kir ve zarar hesabının tetkik 

ve tasdiki ile idare meclisinin ibrası. 
3 - Kıdemli idare meclisi azalıklanna aza intihabı. 
4 - 1938 senesi için murakıp intihabı ve ücretinin tes-

biti. 1683 

SİNEMALAR .HALK 
........... - ------ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

BU GÜN BU GECE 
Fedakarlık : Heyecan - Kahramanlık 

Aşk ve macera filmi 
ZENDA MAHKOMLARI 

Baş Rollerde 
Ronald Colman - Madeleine Carole 

D. Fairbanks Jr. 

Seanslar: 2.45 • 4.45 - 6.45 Gece 21 de ...... , .. 
Halk matinesi 12.15 de 

KADINLARDAN BIKTIM 
Seansla,r: 2.30 - 4.30 - 6.30 - 'Gece 21 de 

MİHRACENİN GÖZDESİ 
Büyük türkçe sözlü ve musikili film 

Yangın, hayat, otomobil, cam sigortaları 1 Halil Naci Mthcıoğlu, Telefon: 1230 

Yap 1 1 r Anafartalar cad. No. 111 Tel.: 2089 

• "Unyou'• Ankara acentalıiı 1334 


