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Kamutay 
ADIMIZ ANCtlMl%Dls:t. 

BUGON beşincide hayat ve sıhat ba· 
hislerini, altıncıda spor haberlerini ls
tanbulda yapılan mapn, dilnkü er. yı· 
rıparımn ta/sili.tını, yedincide kadın 
sayfamızı, sekizincide bir hikaye ve 
ankara röportajlarını, dokuzuncuda 
memleket sayfasını bulacaksınız. 
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._..,efin nutuklarından sonra Kamutay 
ve divan reisligi seçimi yanılacak 
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Ma~rlar İstanbul muh
telıtıni dün 3-0 yendiler 
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Nyon anlaşmasının 

tasdik edildiği gün 
Kamutayın yaptığı 

fevkalade toplantı- 1 
nmgörünüşü 

Ekselans Tataresku 
Dün vapurla 

• • Romanyaya gr_ttı 
latanbul 31 (Telefonla) - Romanya Batbaka~•. Ekae1AU 

T ataresku ı,;raberinde Romanya elçiıi, Bükret elçımız ve Ro
manya Bqbakanlığı ıiyaıi büro direktörü, dıt iıler huıuıl kal= 
müdürü, mihmandar ve Rador Ajansı müdürü old~ğu bal~e • 
gün aaat 14.05 de huıual trenle Ankaradan tehrimıze ıelmiftir. 
Huauai trenin ıeçiıi eanaımda Hereke iataayonunda bWribnet m&-

b·· ı·· . taayonlarcla halk dost meuillerinden bafka mekteb ünifor-u un ıı mal . · lan küçük ıa. ve er-
L.--bak bü--=~ tezahürlerle annı gıymıt 0 

••• 
uayu.ııMaııun~ı 7,,_ • kek talebe prkılar soyliyerek Ebe-
alkıtlamıtbr .. Sa~ ııtaayo- lln• Tatareskuyu karfllamJ!lardır. 
nunda beledıye reı91 eluelana Küçük bir kıs kendi topladığı çL 
Tatareaku'ya hitab ederek''- 1- çekleri romen 1>qbakanına vermif ve 
ki pnclür milli bayramımızı kut- bunlan halkın duygularını anlatmak 
luyorduk, bugün de doat millet için takdim ettiğini söylemittir· 
bqbakanmı kartılamalda bay- Samimi temlıürler 
ram yapıyoruz,, demit Ye Ro- Belediye reisi de bir nutukla Ek· 
men Bqbakam bu sözlere t&- selin• Tatareakuyu 1ellml&mlf ve bu 
tekkürle mukabele etmiıtir • nutka ceYab veren romen bafbakanı 

hmitte ..U n maiyeti muhterem tUrk milletine romen milletinin ittifak 
romen batyeldlinl setımlarmıJıı•drT ve doetluk aeJlmlarmı Ye bllh .... 

Kamutay bina ıımn görüniifl1 

sarsılmaz sevgi ve bağlılık duyfula· 
nnı getirdiğini söylemittir• Ebellna 
Tataresku halka hitaben : ••- Hepi• 
nizi ayn ayn kucaklamak isterdi~ 
...... w.. oı-dalı jpa bu~ 
mektebllnla .. ....,.,. beplnbi kuc:U
Jıyoı am" a8sleriyle çiçek nren tale. 
beyi &pmt\ftGr. Halle müttefik bafb9-
kam heyecanla alktflanqtlr· 

HaydarJ1D1D
1 

da 
Haydarpq& istasyonu romen ft 

tUrk bayrakladyle donanmıt ve kesif 
bir halk kalabalığiyle dolmuıtu. B&
ytık miaafirimiz iatuyonda vali ve be
lediye reiai UatUndaf, İstanbul. Y9 
merkes komutanlan, emniyet direk· 
törll, romen general kontoloau " 
komoloaluk ileri gelenleriyle matbuat 

(Sonu J ancll sayfada) 
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Gazete ile iki devir 
Kütübhanenizde babadan kalma eski gazete kolleksiyonlan varsa 

bunların sarannış yapraklannı zaman zaman çevirip geçmit günlerin 
panoramasını seyredebilirsiniz. 

Dünkü pazar sabahı, bir .. ikdam" kolleksiyonunu halının üzerine 
serip kargacık burgacık yazılarından 1 319 yılmm birkaç ayım haya· 
limde yaşatmağa çalıştnn: 

Birinci sayfanın ilk sütunu başında talik - hat'la koca bir .. T evci· 
hat" kelimesi ve altında "Yaveraru Hazreti Şehriyanden., sözlerile bat
lıyarak devrin irili ufaklı ınemurlanna acaib isimli rütbeler dağıtıldığını 
bildiren iki sütun yazı ... Ertesi gün gene aynı sütun; daha ertesi gün 
"Ne çolt da memur ve ne kadar da rütbe varımı I" taaccübünü zihninize 
takan gene o sütun ve hergün böyle... "Nigan" faslı bu sütunun bir 
başka türlüsü ... Daha sonra "gelenler, gidenler" ... Bu "gelenler, gi
denler" lstanbula gelen ve lstanbuldan başka yerlere giden, yerli ya· 
bancı ve küçük büyük adamların bir listesidir. Sonra, tefrikalar, aşk hi· 
kayeleri, birkaç suya sabuna dokunmaz m,.akale ve gene birkaç renksiz 
haber ... "ikdam" hemen hergün aynı lkdam'dır. Yalnız sayılı günlerde 
biraz değişiyor: mesela bayram günlerinde, mesela "cülus" günlerin· 
de ... O zaman gazete, semt semt, lstanbulun bir donanma listesi olu· 
yor: 

- Kim evini donatmış? Ve nasıl donatmış? 
- Binlerce kanadili süreyya misil ile ... 

* :,. * 
Şimdi, rejim bayramımızın kutlandığı günlerin ertesi günü çıkan 

gazeteler arasında mesela Ulus'u tetkik ediniz: bir isviçreli profesörün 
yepyeni bir yolda geniş adımlarla ilerliyen ve en eski medeniyetin sa
hibi olan bir millete hayranlığını ifade eden objektif bir yazısı; cumhu
riyet bayramım ondördüncü defa idrak etmekle duyduğumuz haklı 
gururu anlatan birkaç yazı ve daha çok sanat kıymetleri düşünülerek 
konulmuş güzel resimler, bayram vesile edilerek açılma törenleri yapı
lan yeni bayındırlık eserlerine aid fotoğrafiler ve haberler ... Dünya ve 
memleket havadisi, makaleler ... 

*** Bi1 memlekette iki devrin biribirinden nasıl ayrı olduğunu; bir mil~ 
letin, kendi içinden çıkmış ve bütün ihtiyaçlanru, bütün temayüllerini 
görüp anlamış eşsiz bir Şef idaresinde ne kadar kısa bir zamanda nasıl 
büsbütün başka bir millet olmuş bulunduğunu iki gazeteyi yanyana 
koyarak da anlıyabilirsiniz. 

Köylülerin ıehlr 
satıılar1ndı 

kazan~ vergisi 
KöylUlerin kasabalarda ve pazar 

yerlerinde sattıkları yiyecek ve içe
ceklerle kömür ve odunlar için ken
dilerinden kazanç vergisi alınıp abn
mıyacağmda tereddUd edilmekte idi. 

Ö~denberi geçimleri ve kazançları 
kendi vasıtalarile kasabalar ve pazar 
yerlerine getirip sattıkları mahrukata 
bağlı bulunan köylülerin orman daire-

** 

11 saat ~llıacak 
olan müesseseler 
İstanbulda bazı fabrika ve mll••

ıeler if idaresine müracaat ederek 
günde 8 saat yerine on bir saat çalıt
mak için müsaade istemişlerdir. Bun
ların vaziyetleri tetkik edildikten 
sonra on bir saat çalıtznalan için mil· 
aaade verilmektedir. 

Şimdiye kadar en ziyade müracaat 
eden mUeaaeseler, trikotaj, liatik, 
kısmen mensucat, tekerleme, çikolata, 
konserve imal eden mtleueselerle ge
mi ve havuzlar idareeid:ir. 

Mersin Köylü Ormanlardan!_ 
hattlna . nasll faydalanacak? 

Mühim bir kanun 

projesi hazırlandı 

Hava hücumlarına 
karıı korunma otlatma yeni vap~rlar Köylerde hayvan 

latanbul, 31 (Telefonla) - Mer -

sin hattına işleyen vapurlann çoğal • 1 • d d • • k • • ı 
tılmaaı hakkında tacirler. tarafın~an iŞ erı e uzene oyu uyor 
yapılan müracaatlar denızyolları ıda-
resince dikkate alınmıştır. İlk it ola
rak Bartın postasından gelen Menin 
vapuru bu hatta gönderilmiştir. Aynı 
hatta gitmiş olan Anafartalar vapu. 
runa da ara i&keleleroe biriken mal -
lan almak için emir verilmittir. 

Büyükderede meyva 
koleksiyonu 

İstanbul, 31 (Telefonla) - Büyük
deredeki meyva enstitüsünde çoğu ya
bancı ve bir kısmı yerli olmak üzere 
450 çeşidlik bir meyva kolleksiyonu 
vilcud bulmuştur. Kolleksiyondaki 
meyvalardan nefaseti, verimi ve daya
nıklılığı itibariyle memleketimiz için 
elverişli olanlar seçilmek~ ve bunla
rın iklim bakımından memleketin han
gi mıntakalarında yetiştirileceği tesbit 
edilmektedir. 

Damızlklar ve aşım 
durakları için köy 

• 
büdcelerinde 
ayrılan para 

İç bakanlık, damızlıklar ve atım 
durakları için köy bildcelerine konu
lan paralann 1938 yılında u.rfolun
mak üzere mahalli bir bankaya yatı
rılmasını muvafık görmüttilr. Bakan· 
lık, villyet ildim ve ihtiyacına uygur. 
anaplAnda yuılı köy damızlıklarınrr 
ırk ve cinslerile aıım durakları tip· 
leri ve tavuk istasyonlarının vilaye 
komhıyocılarmca daha timdiden tes 
bit olunmasını ve 938 ve müteakib fi 
nans yılları için pllnlanmaamı karar 
la,tırmıttır. 

Bundan bafka, köy kazancında ebe· 
miyetlıi bir yer alan f ennt arıcılığın 
inkişafmı temin maksadiyle köylerde 
eaki ve yeni kovanları ihtiva eden is· 
tasyonlar kurulması dıa kararlattml
mıt ve bu kararlar vilayetlere bildi· 
rilmİftİT. 

İzciler dün gittiler 
Cumhuriyet bayramı dıolayl8iyle 

tchrimize gelmit bulunan izciler dün 
yerlerine dönmütlerdir. İzciler gel
diklerinde olduğu gibi törenle uğur
lanmıtlardrr. 

Orman genel direktörlüğü, köylünün ormanlardan İstifade 
tekillerini tesbit etmit ve köylülerimizin pazar yerlerine getirip 
satacakları odun ve llÖmürü orman idaresinden en kolay ve mas
rafsız bir tekilde alabilmeleri için tedbirler almıtbr· Bu tedbir· 
ler ıunlardır: 

Arttırmaya çıkarılan küçük par
tiler halindeki parçalara her köylü
nün ayrı ayrı iştiraki ve hepsinin ay
rı ayrı orman idaresi ile mukavele 
akdi pek masraflı ve köylüyü birçok 
zorluklara uğratmakta olduğu göril· 
lerek satışların gurup halinde yapıl
ması esası kabul olunmuştur. Bu su
retle bir köyden olan bütün köylüler 
arzu ettikleri takdirde hepsi birleşe
rek geçimleri için kifi mikdarda bir 
ormanı grup halinde itliyebilecekler
dir. Orman idaresi ~le yapılacak mu
kavele ise bu köylülerin aralarından 
seçecekleri ve vekil edecekleri bir 
vekil ile yapılacaktır. Bu ıuretle hem 
muamele k11altılmıt hem de köylil 
ayrı ayrı mukavele masrafından kur
tarılmıı bulunmaktadır. 

Köylülerin kendi aralarında eeçe· 
cekleri vekile verecekleri veklletna
menin yalnıs ihtiyar heyetinin tas
dikinden geçirilmeıi klfi görlllmilt 
ve köylü bu husuıta noter masrafın
dan da kurtarılmııtır. 

Arttırmaya konulmaaında bir men· 
faat görillmiyen hususlarda ise pa
zarlıkla satıt yapılması mümkün ola
bilecektir. 

Evelce Uç takıitte alınması eaaa it
tibıu edilmit olan ihale bedelleri tu
tarının ise bu huıusta gene köylilnün 
ıdantıya marm kalmamam ve faizcile
rin yardımlarına muhtaç bırakılma
maıı dUtünülerek taksit mikdarları 
dörde çıkarılmı' ve birinci takait i
hale bedeli tutarının yUzde 10 u ola
rak diğer taklitler iae yüzde otuzar 
olarak heaab ve tahıil edilmesi karar
laşmıştır. Bu suretle köylü ilk tak
sit emvalinden elde edeceği kazanç 
ile diğer taksitleri ödemeıi temin e
dilmit bulunulmaktadır. 

Gend direktörlilk bundan başka, 
memleketin millt bir varlığı olan hay
vanlann otlatma i'lerinin bir düzene 
konulması hususunun teminini te§
kilatından istemittir. Orman idare
leri hayvan otlatma yerlerini derhal 
ayıracaklar, orman postalarına nere
lerinin orman ve ne gibi yerlerin or-

Sırt hamallığı 

kazalarda da 
kalkıyor 

İstanbul, 31 (Telefonla) - Sırt ha
mallığı yarından itibaren civar kaza
larda da kaldmlmıt olacaktır. Bura· 
larda da seyyar satıcılar ya belediyece 
tesbit edilen yerlerde sabah pazarları 
kuracaklar yahud el arabalariyle satış 
yapacaklardır. 

Yeni bir ihracat birliği 
Şark ve cenub vilayetlerinde şim

dilik yalnız koyun ve sığır hayvanla
rının ihraç itlerinde meıgul olmalı: ü
zere kurulması kararlı ve iş hududu 
ı. ci. 2. ci, 3. cil. 4. ci1 U. müfettiılikle 
re bağlı viliyetlerle Anteb ve Mersin 
vilayetlerine pmil olmak makaadiyle 
tesbit edilen tacirler birliği (doğu ve 
cenub vilayetleri mıntakalar canlı 
hayvanlar ihracat birliği) adı altında 
ite başlaınıttır. 

Bu mıntakalardan canlı hayvanlar 
ihracatını bu birlik yapacaktır. Bir
lik haricinde bafkaları ihracat yapa
mıyacaklardır. 

man mefhumuna giremiyeceğinl tes
bit edeceklerdir. Hayvan aahiblerinin 
ormanlardan ne suretle istifade ede. 
ceği köylWere anlatılacaktır. 

Sazlıklar, muhitin tabiati itibariy
le kuru ve baltalık yapılmıyan yer
ler, ıitep filorasiyle örtülü yerler, 
her çC§İt dikenlikler, fundalıklarl< 
devlet ormanlarının bititik olmıyan 
ve sahası beş hektardan az aahibli a
razi üzerindeki ağaçlı yerlerde tiftik 
ve karakeçi ve hava hayvanları da da
hil olduğu halde her cinı hayvan ot
latılabilecektir. 

Orman kanunu mucibince, hayvan
ların geçeceği yollar tayin ve tesbit 
olunacaktır. Ormanların plinlan en 
bsa bir zamanda yapılacaktır. 

Şehir planlannı ve endüstri 
projelerini genel kurmay 
tetkik ve tasdik edecek 

Hükümet, hava hücumlarına karşı 

pasif kıorunma tedbirleri hakkında biı 
kanun projesi hazırlamı§ıtır. 

Bütün memleketi ali.kadar eden ba 
kanun projeai, birçok mühim hüküm
leri ihtiva etmektedir. 

Projenin mucib sebebler layihası 
kanunun neden hazırlandığım, f(>ylo
ce izah ediyor: 

"Gelecek harblarda yurdun her ta
rafına hava hücumları vaki olabilu. 
Mukabil taraf hava orduları, yurdu.
muzda şehir ve kasabaları, fabrika ft 
diğer mühim sanayi ve istihsal kay. 
naJdarını, yol demiryol ve muhabere 
şebeke merkezlerini, erzak ve mühlm
mat depolarını, hatta ekinlerini, hasılı 
orduya ve halka yarayan her fCyİ tah
ribe ve bu suretle cebhede çarpışan 

ordunun beslenmesine ve kuvvetlen• 
mcsine mani olmaya çalışacak ve bun· 
larla beraber halkın maneviyatını boz
mak ve paniğe uğratmak: için savaşa
caktır. 

J' arlığımızı muha/WKJ için: 
"Bu açık hakikat, milletin maddi vo 

manevi bütün kudret ve kuvvetinin 
korunmasını ve memleketin müdafaası 
vazifesini ordunun dayandığı bütilıı 
kaynakların muhafazasını gerektirir. 

Sivil paaif korunma tedbirlerini al
mamış bir memleketin ordusu, ne ka
dar mükemmel olursa olsun eğer ana 
yurddaki hayat kaynakları tahribe uğ. 
ramış iae, cebhedeki ordu da iş gör
mez bir hale gelk. Bu keyfiyet, pasif 
korunmanın memleket için ne kadar 
hayati olduğunu belirtmektedir. Bu 
kanun bu büyük işin başarılmasını te
min edecektir. 

Mahalli idarelere düıen 
vazife: 

Kanun devlet ve mahalli idarelesı 
bildcelerine, huauat müeaseeelere vo 
phuılara külfetler tahmil etmektedir. 
Belediyeler ve husuat idareler bildc:e
lerile başarılacak işler çok genif .,. 
para sarfmı mucib olduğundan icabın. 
da devlet bUdcelerinden de bu büdc:ıe
lere yardım mecburiyeti hasıl olacak
tır. Hususi idareler büdcelerinden yaı
pılacak itler umumi hatları itibariyle 
şunlardır: 

A- Mahalli haber verme te§kilatmı 
vücuda getirmek ve cihazlamak, 

leri tarafından satılığa çıkarılan ağaç
lan aatm aldııkları zaman kararalap
cak olan orman vergisinden batka bir 
de kazanç vergiai tahakkuk ettirilec:e
li endiıeaiyle köylülerin bu artırmala· 
ra ittirlk etmedikleri, bu yii%den ka
uba ve tehirlerde kömilr ve odun aı
kınt111 ba§ıösterdiği anlaşılmııtır. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

B- Şchirler.i boşaltma ve aeyreklef
thme işlerine planına göre ha.zırlamak 

C- Ağaç dikme ve kamoflaj (maske
leme) tedbirleri, hava hücumlarına 
karfı halkın aydınlanma ve irşadı için 
kura masrafları, 

Bu münasebetle evelki gün Mali
ye vekiletinden bütün defterdarlıkla

ra yeni bir emir verilmiştir. Bu emre 
göre yenilecek, içilecek veya yakıla· 

cak maddeleri, hayvanla veya hayvan
la çekilen arabalarla köyden getirerelr 
tehir veya kasabalarda veya başka köy

lercte dükkan açmak•uzın uran bütün 
köyHller, mutlak ıurette kazanç vergi· 
ıinden iıtisna edilmişlerdh. 8;,ınlar

dan kazanç vergisi alınmıya~aktır. Or 
mGn idarelerinden ağaç satın ıılan 

köylillerden de kazanç vergisi ıstrn 

m1yecektir. 

İstanbul yollan asfalt 
oluyor 

İetanbul, 31 (Telefonla) - İstanbul 

9ehlr içi yolları tamamiyle asfalta çe
virilecek ve bu iş üç senede tamamla
nacaktır. Bu i§e sarfedilecek paranın 
temin şekli hakkında hazırlanan pro
je İç bakanlığa gönderilmittir. Şehir 
meclisi pazartesi günü toplanacaktır. 

Hava yağışlı geçti 
Dün şehrimizde hava, kapalı ve ya

ğışlı geçmi,, ısı gece 6, gündüz 11 de· 
rece olarak kaydedilmittir. 

Dün yurdun her tarafında hava ge
nel olarak kapalı ve yağışlı geçmiştir. 

Yağıflann karemetreye bıraktıkları 
au mikdarı Siverekte 23, Zonguldakta 
19, Diyarbekirde 15, İslahiyede 13, Er
.ı:urumda 11, Sinobta 9, Adanada 7, 
diğer yerlerde 1-6 kilogram arasında
dlıl'. 

Diln en dü9ük ısı Kayseri ve Sıva•· 
ca 1, en yüksek m da Antalyada 22 

edir. 

Şehrin çehresine 
hürmet 

Bilmem dikkat ediyor mumnuzi' 
Ankara yapılarına bir eklemecilik 
hastalığı başgösterdi. Meseli, bun
dan birkaç ay evel bir sa.bık ba· 
şında görüp beğendiğini:ı bir apar
tımanzn üstünde bir ilci baltadır, 
bir yapı faaliyeti bqıiJstermiştir. 
Yepyeni ve kusursuz olan bu bina
nın tamire ihtiyacı yoktur. Peki, bu 
faaliyete neden JIJ.zum görüldiU Bu 
merakınız çok silrmiyor. ôlreai
yorsunuz ki apartımanlarzn üst kat
larında yapılan küçük daireler ucu
za verilmekte, daima kiracı bul -
makta, boş kalmamaktadır. Onun 
için bu apart1man sahibi, apartıma-

nının ilstündeki zarif teraseyi, yeri
ne ufak bir daire yaptırmak için 
yıktırmıştır. 

Fakat bir bina, tam bir manzu
me, tam bir tablo, tam bir heykel 
gibidir. O, tamarrlanınca güzel o
lur. Ufak bir ka;;anç düşüncesi ile 
onun üstüne yapılacak elcler, onun, 
sade onun değil, bütün şehrin çeh
resini çirkinleştirir. Halbuki şeh
rin çehresine hürmet etmek DHtcbu
riyetindeyiz. Ankara şehrinin ille 
vasfı güzel, şehirdir. - T. 1. 

Aynada kendimisi 

göremiyor mıyu? 

Aynayı kendimi
zi aörmek için 
kullanmz. Bir 
teYi.n hakikati ol
duiu gı'bi pster. 
diiini ulatmak 
için ele "apa ai
bi,, cleria. Hal· 
baki "ba,.at " 

edebiyat hakkında küçük kalem de
ne111eleri ,. adb bir kitab yumıf o
lan Ricbard Barton t..lmem m di· 
yor: 

- Hiç kimle luındiaini •JD&da sö
rema. bir imanın .,..... sönffi· 
iü laa791 üç kısımdan mürekkebtir . 
8İrİacİIİ hakikatte olchaianmı, bir 
laa-. söreeeiinizi amdatuauz, Ü· 

çiincüs üaörünmek arzusunda ba.. 
lundafunuz biçimclir. 

Fenni bir airkatl 

lstanbul ini..,_ 
aiteai liboratuar
lanndan biriain

Albert Fa,. Noclı ele bir ....n1ıan 
cleraisinde fil ftCİzeye rutaelclik : 

"Zihin ile mide biribirine bemer: 
Metele içlerinin. ne kadar dola ol
dufunda deiil; ikisinin ele bunları 
ne dereeeJ'• kader bumettilinde· 
dir.,, 

0.nlercle bir ingiliz dergisi, 
okuyucularını töyle bir müsabaka
ya çaiınyordu: 

"D- .. ~ ' • de bir k W 0 
uu ,,, •• ıçm ememn 

bir harfi kasten yanlq bırakılmıt . 
tir. Ona arayıp bulunu:!" 

Ketke biz de okuyucalanmm 
biSyle bir müsabakaya davet edebi
lecek bir bale gelebilseydik. 

Şafrruu muınıs? 

deb iki tane mik· Makineleıen lıayaı 

X KÖPEKLERiN MAÇI - İn.. 
giltere cenubi Gal'de Alek.sandriya'
da buauat surette yetiftirilmiı on ta
ne Alaaa köpeği vardır ki bunlar kar
plıkh iki tim olarak kriket oynamak· 
ta ve aiyadeıiyle muvaffak olmakta· 
dırlar • 

roakop plınnq, 
Zabıta, ... iki 
mikroskobu ld-

sonra nihayet 
Zeki isminde biriminde bulmuılar. 
Şimdiye kadar "sirkat" in böyle 

"Fenni'' si görülmemitti. Acaba, 
ba adamı adliyeye vermek suretiyle 
bir lm§if mi kaybediyoruz ? 

Yeni v~izeler 

Bazı büyük sözler vardır ki üze

rinden aSJl'lar bile geçse, loymetle
rinden kaybebnez; fakat ifade mal
zerneıi olarak içerisinde kullanılan 
tasvirler .. kir. 

Meseli, büyük Iran edibi Sadinin, 

"koyunlar çoban için cleğildir, ço
ban onların hizmeti içindir.,, veci
zesi, clemokraai daha aai kaldıkça 

yeni kalacaktır. 

Fakat ifade malzemesi, aörüyor
sunaz, eakimittirı En aoa791 bir fi. 
kir, sürü, çoban gibi basit malzeme 
ile orta,.. ablmıtbr· 

Yeni bayat, yeni diifünürlere ye
ni mal.,.... kullanarak vecizeler 
IÖylemek fıraabm 'MrlDİtor delil
dir. Meseli geçen gün bir İqİliz 

dergisinde §Öyle bir vecize vardı: 
"Fikirler de parqütler gibidir; an 

c:ak açık olduklan :asnan iıe yarar
lar.,, 

Ankarada iki •ktama komita.. 
yordu. Birisi diyordu ki ı 

- Artık adamakdb anlaclnn ki 
makine asnndayız. Bütün dünya 
ordulan makineleıti. Yazıyı maki
ne yazıyor, hesabı makine yapıyor, 
yeri makine süpürüyor. Daha nebi
leyim, J'emeii makine pifiriyor. 

Birçok yerlerde imanın görece. 
ii itleri yapacak roboto'lar bile 
yapmıtlar. 

Bunlann hepsi neyse ne J fakat 
ben bir sün gelipte makinenin bi
zim meyhanelere de gireceiini ha· 
brundan aeçinnezclim. Halbuki gir. 
eli. Ben timdi, bir manivelaya clo
kununca rakı kadehini dolduran 
makineli bir meyhaneden dönüyo-
rum. ... " 

Şqma.z nuımı.z? 

X BEREKETLi OMOR - 107 
yaşında bulunan Veljo Zivanoviç ia
mindeki bir adamla 104 yaşındaki ka
nii Yerina son günlerde evlenmeleri
nin doksanıncı yılını kutlamışlardır. 
Veljo'nun 103 yaşında bir erkek kar
deşi vardr. Bir oğlu 89, öteki oğlu 87 
yqmdadır. 

Şaımaz mı11ru.z? 

X 300 MiL SORONME - Tehli
keli bir hastalıktan kurtulmak için 
acaib bir ne.zirde bulunan bir hindli 
ile iki genç oflu, mukaddes bir meza

n .ziyaret ve tavaf etmek üzere üç yüz 
millik mesafeden elleri ve dizleri Uze. 

rinde sürünmek suretiyle yola çıkmıı

lardır. 

Henüs yapamıyacağımuı Şaımaz mıanuz? 

bir müsabaka x BiR SUCUK. ATMANIN CE-
, ZASI ! - Bir alman fabrikasında ça· 

Gazeteciliğimiz kı1a zamanda lıp.n bir ifçi, fabrikanın kantininde 
birçok terakkiler, inkipflar aöa. kendisine verilen aucuğu beğenmemiş 
terdi. Buaünkü türk gazetesini 
bundan aelciz, dokuz sene önceki ve kaldmp pençereden atmııtır. Ken-
pzeteai ile mukayese eden yaban- diline neden bu harekette bulunduğu 
a bir aöz, bu kadar loea bir müd • 90rulunca kendine aid bir sucuğu at
det içinde bu kadar ilerlemenin na.. maaına kimsenin kanpmıyacağmı 

ad mümkün olabilcliiine hayret e- söylemi§, fakat fabrika inzıbat mecli· 
der. si arkadqlığa ve dilipline uymıyan 

Y abuz, bir noktama var ki - iti 
raf edelim • geri kalmııtır: hila bir hareket itlcdiğinden dolayı bu iı-
gazetelerimizin, sütunlanncla ter • çiyi bir sene müddetle alman it cep
tib " taalıih, ,.anlqlanna bol bol hesi azllığından çıkarmıttır. 
raatseli7oru. lqmu mıam•d 

E- Hua1Mi idarelere aid binaları ko
rumak. 

Belediyelere diifen vazi/e ı 
Belediyelere düşen işler, umumi 

hatları itibariyle şunlardır: şherin ha.
va gözetleme ve dinleme te~ilatı ve 
alarm teşkilitı ve tesisleri. 

Itık söndürme işleri, 
Belediye, itfaiye teşkil!tının ıtonın

ma bakDllından vilcudlandmlması ve 
kuvvetlendirilmesi, göz temizleme, ıı· 
ht yardmı, enkaz kaldırma ve teknik 
tamir aervialerinin, emniyet hizmeti• 
nin cihazlanmaaı, sivil korunma he
yetlerin.in ~şkili, 

Belediye itfaiye tqkilatmm ko
ruma hizmetleri bakımından vücud· 
landırılmaaı, nakil vasıtaları ve umu• 
mi hizmetlere aid diğer belediye mil• 
esseselerine mensub şahısların korun
ması, maske ve sığınaklar inşası, 

Pasif korunma tedbirleri için hu
susi idareler ve belediyeler büdceleri• 
ne yardım adiyle devlet büdcesinden 
açılacak bir hususi fasla para koyma
ya hükümet mezun sayılmaktadır. 

2290 numaralı kanun ve genel kur· 
may batkanlığının hava kimya ve ta· 
arruzuna kartı korunma bakımından 

vereceği direktif mucibince yeni ya
pılacak tehir planları ve bundan başka 
endüstri projesi genel kunnay başkan• 
lığınca tetkik ve tasdik olunacaktır. 

Küçük sanatlar sergisi 
İstanbul, 31 (Telefonla) - Küçlik 

sanat sahihlerinin el emeğiyle mcyda• 
na getirdikleri eserlerin bir arada bal• 
ka gösterilmesi için hazırladıkları ser• 
gi açıldı. Sergi Çarşıkapıda ayakkabı• 
cılar kooperatifi binasındadır. Teşhir 

edilen sanat eserleri meyanmda bilhas
sa ayakkabıcılar, oyma işleri, maran
gozlar, demir iıçiler, şapkacılar, çal• 
gıcılar çok muvaffak olmuılardır. 

}' enibahçe atadı 
İstanbul, 31 (Telefonla) - Yeni• 

bahçede yapılacak stadın inşasına bıt 
yıl başlanacaktır. Lazım olan para be
lediyeler bankasından borç olarak alı
nacaktır. 

1 
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Ekselans 
Tataresko 
dün gitti 

Balkan ordularının 
karargahı : Ankara ve devletler Ş .,d k• ) i ~ya·~ sönüllülerin ıeri apeı e 1 ö üm taburu 

.. çekilmeaı meaeleai etrafmdaki 
lspanyol asllerl SON POSTA'da Muhiddin Birıen. 

Balkan genel kurmay bafkanlarmın 
Ankaradaki toplant111 münasebetiyle 
yazdığı baıyazıda, bir tek gaye etra. 
fmda birleımit olan dört Balkan dev. 
leti aakeri murahhaılarmın bu toplan
b11ndaki ehemiyet ve manayı tebariia 
ettirerek diyor ki: 

~~re uzayıp sidiyor. MalUındur e )g 
ki lngıltere ve Fransa bu meael . .. ti• 1 b • • ti• 
rüımek Üzere ltalya'yı üç ...,.:r; ~~ ım yaz 1 o eye geç 
konferansa çaiınmılarclı 1 tal Bir İngiliz 

Gemisini 
Batırdılar 

(Başı 1 inci sayfada) 

mümessilleri tarafından karşılanmış

tır. 
selenin kanımazlık ... __ : ya me
Alman ıııwuuayonuncla ve 

• • • Y~n da ittirikiyle sö .. ülme-
aım ılen aıiirerek claYeti red~ 

:::~~::;;.~-;:: HARB DEVAM EDİYOR 
~ ~önüllülerin Seri plôlmele 

Harbın devam 
ettiii 

Sa.nsrhay teh
rinden bir 

Mızıka romen ve tiirk maqlannı 

çalınış, askeri bir kıta ihtiram resmi
ni yapmış ve bütün halk büyük misa
firi hararet ve heyecanla alkışlamış · 
tJr. 

" Dünyadaki ıiyaai hareketlerin 
inkiıaflanna baktıkça Balkan ordula• 
n arasında ıüratle artan bu teaanüd
den dolayı memnun olmamak imkin
aızdır. Balkan paktım bir aiyaıi vesika 
diplomatik bir piyeı olmaktan 91kanp 
Balkan devletlerinin müıterek ıulh 
menfaatlerinin ve müıterek iıtikliL 
lerinin canlı ve faal bir tetkilib hali
ne ıetiren bu aıkeri elbirliği, alika
dar milletlere huzur ve emniyet veren 
en mühim hadisedir. Bu kuvvet, ıda 
bir teaanüd tuuru içinde biribirine 
bağlı kaldıkça, sade Balkanlann deiil. 
Avrupanın da ıulh ihtiyaçlarım tat
mine yarayacak bir alet vazifesini ıö
rebilir. Bunun için, Balkan memleket. 
feri arasında günden güne arttığım 
gördüğümüz aıkeri yaklapna ve aske
ri birlik hareketlerini büyük bir mem
nuniyetle kaydetmemek imkAnıızdır. 

n meMleai seçen yadan beri birihiri- aörünüt 
n~ bailannuıb Geçen temmuzda ln
siltere tarafından yapılan bir teldift 
sönüllülerin seri çekilmesine e 
dıktan ve bu 1.:1-_ • • baıla-
il l dik 

çeııuııma ameliyeaa azacık 
ere ten aonra Franko'nun 

muı ileri aiirülmiif, bu teklif A.: 
ya ve l talya tarafından redde . . : 
Bu defa da sene müzakerelere di.lmitü. 
noktadan batladılar. Ve ayna 
ko'nun hakları hYelc:e Fran-

.. "ll::.1- iDi tanına-ı. _ _._ __ 
sonu .._. mi seri çekilecek--, "~ 
ehemiyetli bir ihtilif teklinde~~· 
Fakat b:..ı.__ • •=--dan belirdi. 

.. ~ IÇ.uum sonra ltaı 
•e Almanya anıızın, İnsiliz • 
kabul ettiler. Yapılan ... ı.. .. 
re: ---.ma1a ıo-

Şanghay, 31 (A.A.) - Royter mu
habiri, entemaıyonal imtiyazlı bölge
den bildiriyor: Japon projektörlerinin 
göz kamattırıcı ziyası ve japon maki· 
nalı tüfeklerinin ölüm aaçan ateşleri 
altında 30 kifilik gruplarla, 20 metre 
geni,liğindeki bUyük caddeyi geçme
ğe tefebbüı eden çin "Ölüm taburu'' 
300 kitilik bir mevcutla müdafaa ettiği 
Şape.i antreposunu bopltarak sabah 
aaat bir buçukta toplariyle, tüfekleri
le, yaraldariyle enternasyonal imti
y~h bölgeye geçmittir. İngiliz uker
lerı, derhal yaralıları tedavi altına al
DUtlardır. 

Londra, 31 (A.A.) - Presa Aaaoci
ation'un bildirdiğine göre: ''Jean We
ema,. ismindeki ingiliz gemisi, bir fi.si 
iapanyol tayyaresi tarafından batml
mıttır. Gemde kontrol heyetinden iki 
memur bulunmakta idi. Amirallığın 
tebliğinde ölen kimse olmadığı taırih 
olunmaktadır. 2349 tonilato hacmin
deki Jean Weeı:m gemisi, Thamea Si
de Shigping kumpanyaıına aid bulu
nuyordu. 

J' aleruiya hüküm.eti 
Baraelon' a lafındı 

Bal"IClon, 31 (A.A.) - Şimdiye ka
dar Valanıiyada çıkmakta iken ilk de
fa olarak burada çıkmağa başlayan 
reami gazete, ispanyol cumhuriyetçi 
hükümetinin merkezini Banselona ta
tımış olduğunu bildirmektedir. 

Eksel!nı Tatareıku, İıtanbula mu
vasalatından sonra Fenere giderek 
Patriki ziyaret etmiJ ve bu ziyaret ia 
de edilmiştir. 

Romanyaya hareket 
Ekacllnı Tatareıku, seyahatınc 

tahıis olunan Romanya vapuriyle bu 
akşam saat 16.40 da, beraberinde si 
yut büro direktörü B. Sibiceanu ve 
Rador ajanıı direktörü B. Hurting o1 
duğu halde Romanyaya hareket et · 
miştir 

Muhterem miaafir Galata nhtımın. 
da İstanbul valiıi Üstündağ, başvekil 
ve hariciye vekili namına Hariciye ve
kaleti hususi kalem direktörü Refik 
Amir Kocamaz, lıtanbul merkez ve de 

1 "':- I~ adım olarak beriki taraf
tan bir mikdar ıönüllü seri plôlecek 

2 - Frankonun haklan tan•"Clllc.. • 
3 - Her iki tarafta döiii .. .. 

lülerin ınikd lan . ten sanül-
. . ar m teıbıt etmek üze-

re ıki enternasyonal komia . 
edilecek Gö'n··ıı··ı b Yon teılril • u u er u komia 
~rafından teabit edilen mik~~ 
nııbeti Üzerinden ıeri çekilecekler. 

4 - Arada lapanya•mn denizden 
karadan koatrolu tahiye edilecek. v~ 

Fakat aônülliler · .. . 
deki an•---- meseleıı azenn-

-..-a bnuımı.nau, ----..1!• 
diği bir •ırada bafka ib • -----
lnlf br. tilif1ar çık. 

.. ı :- Önce. Sov7et Rua,.._ bütün .. 
nulluler gerı çekilmedikçe Fr: 
n~n .haldanru tanıyaınıyacajJDJ bil~ 
mııür. 

2.-:- ikincisi ltalya ve Almany 
her ıki taraftaki .. ..11 .• 1 • a, 

. ıonu u enn sayısını 
teabıt etmek üzere gönderilecek olan 
heyetlerin verecekleri k 'h • 

1 k •--b aran nı aı 
o ara - ul etmek iatememiılerdir 
. . B~ . iki zorluiu ortadan 1ca1W 
ıçın ıki haftadan beri yapılan t eb 
büıler heniiz bir netice ve ~! . -
Ve Ja. llıdai '-tanıı rmemıı~. 
aGUiile __. pidl• edilmedikçe IO· 

·-- --- •• -... ÇinJdi Al 
~Ja O •• ltaıya, karamı ittifakı A : 

ile verilmesinde • ara 
ibtilif 4l-- ısrar edi7orlar. Bu 

.. .. .. _.,71et Rua7a'yı tec:rid et-:. 
sorunuyor. lk defa larak ~ 

itinde Sovyet Ruıya ~ Fran lıpanya 
ıında anlapnazbk bel' . . sa ara-

ya ve ltalyanın politi::;n;:~· ~~· 
yet Sovyet R ıyeaa Diba 
b

. uıyayı anlqmava 
ır v•·=•ete d" .. ,, eng ..... ,, UfUftn" tü' Faka Uf r. 

t anlqmaya enıel olan •ui 
yet Yalnız bu değildir. ltal a • 
rnanyada ·· .. 0 Y ve Al-

. ıonu ülerin ınikdarnu tea 
bı! etmek için tetkil edilecek olan ko-
nuayonların kararlanm nihai '---•-
kabul etmi lar 0ııanaK b. yor • Bu, çok ehemi7etli 
~r noktadır. Çünkü ıönüllüler h 

nıabet Üzerinden ıeri çekileceld u 
Her iki tarafta muharib larak er. 
ıönüllü vardır? Bu nokta oetrafmd~ 
ihtiliıf çok derindir. ltalva F--•- , 
Y d " ..... oya 

ar ·~ eden ltal7a ıönüllülerinin 
kırk ban olduiunu reımen bildirmi . 
Halbuki Valanıiya hüküm.ti .. ftir. 
bin ital ..ı__ . J'UZ on 

yan ..... bahaedıyor. ltal ani 
ispanya bük" . Y ar, 

umetine yüz bin gönüll" 
yardnn •ttiiini .. I" lar u 
bu hük" aoy uyor • Halbuki 

Ulnete taraftar olanlar --•-on bin ı" "'ll" an.._ onu u yardan ettigw i . bil..ı:-' 
yorlar. Huiaaa nı uırı· 
. Pl'enıib meaeleai üze. 

nnde anlatmak tneaeleyi halletmez 
. Bu iki ihtilifh nokta ben.. • 

dılmit değildir. Fakat ih~ ~ 
men yapılan son içtimada aönüllW:: 
aayııım teıbit edecek olan komi. 
ların teıkiline yardım etmeleri · · J'~ • . ıçuı ... r 
ıki tarafa müracaatta bulunulmasına 
karar verilmiıtir. Y almz Sovyet Rua. 
ya gönüllüler tamamen geri çekilıne 
dikç~ Franko'nun haklarmı tamyanıi: 
yacagı baklunda ibtirui kayıd yap. 

~ıtır. ltalya Almanya ve Porte~de 
ıttifalu va olmadıkça. yani Sovyet 

~:: b .. u ::.~ kaydı seri çelame. 
biı son ülenn seri çekilmesi ba
l ~vzıuu olanuyac:aimı bildirmi~ 
erdir. Bu vuiyette do'-··-'-- •- • 
Y 

.. 
1

__ •~ aOIDll• 
onu uç &1ama aJnlmı tr• 
1 ' • .- Kararın derhal tatbikin il. 

meaıne taraftar olan l nsiltere, e ;::.._ 
aa, Çekoalo.aülcya, Bel ika 1 

2 Gö Ç •e ıveç 
- llÜllüler taınamen • 

kilmedikçe Frankon L-'- ıen çe-
mak · . un .... ıanm tanı

••temı,.en So.nt Ruı,... 

1 ~ - ~t~-~ olinadıkça sönüllü.. 
en ıen çe.._. ia~ 

yontar tarafından .;; •• komia
n nihai olarak 1.....L• • olan Ura• 

ltal 
...,... ebniyen Alman-

7a, Ja " Portekiz. 
yani fqiat, kominiat 

cebbeler biribiriade "demııım-at n amlmıılardır. 
A. Ş. ESMER 

~iktarı henüz belli olmıyan ölüler 
muatesna olarak bUtiin çin taburu 
bu dakikada imtiyazlı bölgede bulun
maktadır. Beraberinde getirdiği yara
lıların aaywı kırktır. 

Tabur ~mandaıu, gözleri yClflarla 
dolu oldugu halele bütün neferlerinin 
mevkilerini müdafaa ederek ölmek 
arzuıunu götiterdiklerini ve fakat 
~endi~i için yüksekten gelen emirler: 
•~taızlikte bulunmak imkanı olma· 
:~~~. anlatmıftır. Filhakika tabur, 

un oğleden 10nra kendisine antre
podan ~kilerek ıiWılarıru ingiliz 
aakerlerine teslim etmcıini ve imti
yazlı bölgede nezaret altında kalmağa 
muvafakat etmelerini tebliğ eden 
~etal ÇankayfCkin bir emri üzerine 

u ıuretle hareket etnıittir. 

şan köprüsünün kaynak cihetine beş 
kilometrelik bir mesafede bulunan 
Çukiaçiao noktuından geçmeğe mu· 
vaffak olmutlardır. Fakat çinlilerin 
bir mukabil taarruzıı üzerine timal ·.,. 
yıaıru dönmeğe med>ur olmutlardır. 
Cenub kıy11ında ufak bir müfreze kal
ıruftır . 

Milli müdafaa bakanlığı tarafından 
çıkarılan bir kararname ile, yeniden 
bazı ıınıflar ıilah altına alınmıştır. 

Hükümet Aıturi bozgunu hakkın
da netretiği bir tebliğde burada uğra· 
nılan bozgunun, tecrid edilmi' vazi
yette olan bu cebhede mühimmat ve 
hava kuvvetlerinin yokluğundan ileri 
geldiğini bildirmektedir. Tebliğde 
mücadele prtlarının bugün için de· 
ğiftl\İt olmasına rağmen ordunun sar
sılmaz imanının cumhuriyetçilere ni
hai %&feri temin edeceği illve olun-
maktadır. 

nh komutanları, emniyet direktörü 
Romanya elçisi, Bükre' elçimiz, Ro
manya, Yugoslavya ve yunan general 
kon.soloalariyle matbuat mümessilleri 
tarafından uğurlanmı~lar, askeri kıt<' 
ihtiram resmini yapmış, mızıka romer 

ve İıtiklil marşlanm çalnuıtır. Ro 
manya vapuru limanımızdan ayrılır 
ken limandaki bütün vapurlar müte 
madt düdük çalarak muhterem misafi 
ri aelamtanuılardır. 

İstanbul Emniyet Direktörü Satir 
Kılıç, bugün Modadaki deniz kulü 
bünde Romanya polis ba! müfettitiY 
le Köatence poliı müdürü ıerefine bir 
öğle yemeği vermittir • 

Japonların Iİddedi aıeıi 
~ntrepo botaltıhrken japon asker

len yalnız imtiyazlı bölgeye geçen ta
bur efradına atef açarak bunlard bi 
çoğunu öldürmek ve 40 kadarı an t 
lanıalda iktifa etmemi,tu f~::_~ yara· 
Zamanda • GolUl"t aynr 
bi antrepo Uzeriıuı de fiddetli 

r topçu ateti teksif eyleıniflerdir 
. ~Uttın çin ukerleri, aillhlannr ln

gılız neferlerine teslim et:mi•1e d' 
Me ruhl d :r- r ır. 
h c . ar erhal ingiliz •kert hasta-

Moğol devleti yeniden 
kuruldu 

Pekinden bildiriliyor: Çin kaynak· 
!arından gelen haberlere göre Mogol 
prensi Teh, eski mogol devletini ye
niden kurdupnu ve Japonya ile Man-
çukonun yardımı ile kurulmut olan 
yeni devletin vuife1inin dil Mogoliı
tanı kıomllniıı:me kartı korumak oldu
ğunu söylemiftfr. 

Radikal kongresi 
Halk cebhesine bağhhğını 
ve Şotana güvenini bildirdi 

Lil 31 (A.A.) - Fransız radikal eoayaliat partisi kongresi
nin bü~ bir elueriyetle kabul ettiii bir karar suretinde, parti· 
nin radikal di .... iyonlu halkçı cephe lıüldimetİJ'f! bağlılığı ve 
Batbekan 8. Şotan'a itimadı bildirmektedir. 

anesıne naldedilmi9 ve yaralı olını
yanlar kamyonlar 'Ye otomobllterle •
tet Abasından uza1da,tın1ml'Jhr. 

Japonlar S~eu nehrini 
geçtiler 

Japon krtalarr Suçeu nehrini Çun-

Siddeıli muliarebeler 
Jcnfield Park'ın garbmda muhare

be ficldetle deYam etmektedir. Toplar 
fuılaaıs &tef ediyorlar. Seneri kur· 
,unlar ve obUs parçaları f ransıs lmti
yu mıntakuında be' çlnlinin yara
lanmaıına ıebeb olmutlardır. 

ltalya'nm Paris elçisine 
uzun bir izin verildi 
Fransız basını hc1diseyi 

teessüfle karşılıyor 

Karar 1Ureti, aynı ~anda, 
bütün sol cenah partilerini, cum
huriyet disiplinine dürüst bir su
rette aayııya çağırmaktadır. 

Parti, ıeçim tarzında yapılan deği
tiklikler hakkında, Uç aya kadar Pa· 
riıte toplanacak huıusi bir kongrede 
fikrini bildirecektir. Finanı mceclc· 
terinde, parti, hükQmetin güttüğü kal
kınma politikasını taavib etmekte, 
kambiyo kontrolunun aleyhinde fakat 
ekonominin millet tarafından kontro
lunun lehinde bulwımaktadır. Parti, 
halkçı cebhe programına aadık kal
maktadır. Bu programdaki iılahat, 
memleketin normal bayatma uydurul
malı ve tatbik olunmalıdır. SükQnun 

Pariı, 31 (A.A.) - ltalyan hükümetinin Parla Büyük Elçisi idame olunması ve devlet otoritesine 
B. ~erruti'ye uzun bir mezuniyet vermittir. Maılahatıüzar da hürmet edilmni elzemdir. Orta sınıf 
Parıateki vazifesinden alınmıttır. Yerine bir batkaıı tayin olu- halk de dahil olduğu halde bütün 
nacaktır. B. Cerruti bueHn vazifesinden ayrılacak ve yeni bir memlekette çahpıı aııuflarm bayat b •- seviyelerinin yükleltilme.t icab et-
emre kadar itinin atına dönmiyecektir. rnektedir. Senato w parlamentonun 

Paria mahfillerinde bu tedbire-------------- hareketleri arasında bir ahenk bulun-
~beb olarak, Franaanın, habet Suriye başbakanı maaı tayanı temennidir. Şimali Af-
ılh~ıu tanımuı !°~naaına ıele- rikada bozguncuların hareketlerinin 
~ıı.~orlauiyle, hala Romaya el- Cenevreden gelen önüne geçilmelidir. 

ç~. ! 0 ndermediii keyfiyeti ileri Hatay heyetini Nyon anlaşmasının 
•!1rulmektedir. B. Cerruti de Pa-
naten a:rrıldıktan sonra ne ltal- kabul etti tatbiki için 
~anın Pariate mümessili, ne de Şam. 31 (A.A.) _ Milletler cemi· Bizert, 31 (A.A.) - Pariı anlqma· 
bu~ID Roma' da mümessili yetinin Hatay entemuyonal komip· lan ile tamamlanan Nyon anlafJ118ıı-

UDacaktır. ronu. dün buraya gelmit ve komi•- nın tatbiki etrafında bazı tali mesele-

Fransız ııaetelerinin yazdıkları 
h'~i Cenaha menıub gazeteler de da-

1 ı°lduğu halde bütün franaız baıı
nı talyanın bu hareketini tenkid et
mektedir. 

cli
Ekodi Pari gazete.sinde Pertinaka 
yor ki: 

her'"ltalya hükUmetinin bu hareketi, 
·-•fır .. tta bize fenalık yapmak de-

"'""'ı a-· . b' . -ouının ır nışanesi olarak 
naz;rı dikkate alınmalıdır. 

.. ranaaya karşı makaadı mahıuaa 
muıten'd 

t
. 1 olarak cephe almak keyfi-

ye ı, fa,i-- . . . b" bi k "''"" reısının ır senedenberi 

yon adlı, franaız fevkalade komiseri terin halll için toplanan dUnldi kon
dc hazır bulunduğu halde Suriye ba•- feranıttan ıonra, ingiliz amir.ali Pound. 
vekili ile görUfDlllttUr. italyan amirali Bermatti ve franaız a

mirali Eateva, ,ereflerine verilen zi· 
yarette hazır bulunmu9lardır. Sonra
dan ingiliz ve italyan gemileri Bizert 
ten hareket etmitlerdir. 

getirmek iıtiyormut gibi hareket et
mittir.,, 

Dö la Rok'un organı olan Pöti 
Jurnal diyor ki: 

.. İtalyanın tuavvur edilemiyecck 
derecede gayri miinaaib bit' anda vu
ku• gelen ve B. Muıolininin yeni dıt 
politikaaının neticeıinden başka bir 
,ey olmayan hareketine karıı teessüf 
etmekle iktifa ederiz.,, 

Umanite'den 1 

Bulgar kralı Paris'te 
Paris, 31 (A.A.) - Bulgar kırat ve 

kıraliçeai, bu aabah Pariae gelmiıler
dir. Kırat ve kıraliçenin bu ıeyahati, 
tamaınlyle huıuıt mahiyettedir. Ken
dileri, Romadan gelmektedir, pek ya
kında Londraya hareket edeceklerdir. 

Küçük Dış Haberler 

X Brenclizi - Avrupada bir seya· 
hat yapmak üzere yola çıkmış olan 
yunan kıralı Corc Hellaa yatiyle bu -
raya gelmfttir. 

X Roma - Torino'da yağmurlar 
yüıı:Unden Po nehri tfmıı ve bir ırma· 
ğın ıulan da muhtelli yerleri baımı§
tır .Nüfuaça zayiat yoktur • 

X Roma- Toky<>ia çıkan Aaahi 
-gazetesi italyan hUkümetinin aonteş· 
rinin birinc:i haftaaında boltcvizm a -
leyhindeki pakta ittirAk edeceğini yu 
makta lae de İtalyan resmi mahfille 
rinde bu hususta rrsrnt malfünat mev 

cud değildir. 

X Roma - B. Muaolini Pontonio 
bataklıklannda kurulan şehirlerden 
biri olan tayyareciler gehrinin açılış 
resmini yapmıştır • 

X Vqinıton - Deniz dairesi yen' 
den 24 bombardıman tayyaresi dah~ 
•tm almıt ve diğer taraftan Panama 
kanalı bölgeaine 10, Havay adaların~ 
da 1' ~eniz tayyaresi &öndermittir. 

Ayni mektebe devam 
eden ana ile kızı 

Geçenlerde, Melbum 'ehrindeki ilk 
me.kteblerden birine 28 yqında bir 
kadın müracaat ederek kendini kay

dettirmiftlr • 
Yq yirmi sekiz, mekteb de ilk olun

ca, bu kayıd muamelesi her tarafta 
büyük bir altka uyandırmı,tır. 

Bu mektebin en ya§lı talebesi olan 
kadının adı Maria Scaglionidir. Bu 

mekteb talebesi evlidir; ve gene aynı 
mektebde okuyan bir de yedi yqında ın::ik •Ybettirmit olduğu tam diplo

ni ah tenııilin menafiinden kendiai-

etnımk runı etmek gibi bir bale ıevk
e tedir. 

'"İtalya hUkUmeti, Franaayı ltalyan 
imparatorluğunu tanunağa icbar et
mek iıtemektedir. Aynı zamanda Lon 
dra komitesinin içtimaı arifeainde 
Franıayı korkutacağını da Umid et
mektedir. Franıa, bu muzaaf pntaja 
mukavemet etmelidir. Franaa. Lon
dra komedyuınm ıUrUp gitmcaine 
mUaaade etmemeli, aynı zamanda ha
bet fütuhatını da tanımamalıdır. B. 
Cerruti'nin gidi'i kal'fıaında heyeca 
na kapılmıyalım. V aram gitlin 1 

B l ku:ı vardır. 
e çika kabinesi Küçük Maybell Udncl ıırufta oldu· 

tiy Ro:- hUkümetl, bilerekten ve iı-
ere en bizimle niza ,.ıkannak ar-

zuıundad :s 

f 
ır. Eter meaeleyi hal ve 

uletınek · 
pek k 

1 
nıyetinde olmut ol•ydı, 

0 aylıkla bir takım kombinezon-

: :11.~ edebilirdi. MaattecasUf Ro-
kuaıeti, gilya zararlardan te-

Brükıel, 31 (A.A.) - B. de Man iu için, mektebin henüz birinci sını
dün yaptığı muhtelif iıtiprelerden fında bulunan anneaiyle bir ıırada o
ıonra kabineyi kurmaktan vazgeçmit- tu.ramam•ktadır. 
tir. Ondan ıonra bu ite memur edilen Zavallı ana. civannda mekteb bu-
devlet bakanlarmdan .enato cağ cenah b bü .. 
re.isi B. Siril nn Fcmtrber de kabine- lunmayan bir çiftlikte -~o~u fU-
yi kurmaktan imtina ettiğinden, kıra1 düiU için, mekteb ~~lı~ı y~pama
yeni kabineyi kunnap katoliklerdcıı IDlfbr. Madam Scqlıonı timdi bunu . . 

" Balkan balkanlılanndır" düstu
ru yavaf yavq ilerliyor, kuvvvetleni• 
yor ve inkitaf ediyor. Bu, bugünkü 
dünyanın en müsbet, en tiayırb ve en 
istikbali geniı olan bir hareketidir. 
Şu aabrlan yazdığımız ıırada benüa 
Ankarada bulunan Romanya bafvekili 
ile bqvekilimiz arasında evelki akpm 
teati edilmit olan nutuklar bu aiy..._ 
tin naaal kuvvetle yürüdiiiünü ve yol 
aldığım gösterir. Bunlar bizi memnun 
ve müsterih bırakan bidiaelerclir. Ba 
yolda daha ileri, kabil olduiu kadar 
ileri gidilmesini isteriz.,. 

TÜRK INKILABI 
CUMHURIYET'te Peyami Saf11, 

türk ink.ılibmın t.mamiyle kendine 
bas olan eaaı ve zihniyetini tebariia 
ettirerek bu inluJibı, bazı garb ideo
lojileriyle kıya• veya izah etmeye kal
kıımanın yersizliğini ve çok sarih o
lan bu inlulib prensiplerinin üzerinde 
hatta münakata edilecek bir noktua 
bile bulunmacbimı kaydediyor. 

SANCACA HORMET 
CUMHURIYET'te Abidin Da.-, 

her bayramdan sonra ıazete ıütunla
nnda bahiı mevzuu olan umumi bir 
derdimize temaı ediyor: bayrağa hür
metaialik. Muhurir diyor kiı 

" Bu kadar 7U171l rajmm, ....-. 
ta hürmeti bilmiyenlerin ~ 
hayret ve tee11üfümü mucı"b ol~ ,..,,_ 
ladım ki milli mukaddesata hürmeti 
halka öğretmek için, aruıra 7UI ~ 
mak Wi gelmiyor; bunun için anna
mi bir seferberlik yapmak tunnchr. 

Gazetelerde, mecmualarcla ' ...... 
teblerde. camilerde, tiyatrolarda, sine
malarda, ıtadyomlarda, konferanaı.... 
da, umumi meydanlarda, radyolarda 
her yerde, her fırsatta, ~ı~ " 
aancağmuzı ıelamlamanm millı bir .._ 
zife olduiunu bıkmadan, uaanmedaa 
.öylemeli, baiJrmahyız." 

SANAT BAH1SLERl 
BugÜn Nunıllab Ataç'm üç ..-

tede üç ayn yazıınu oku1onız: ~ 
Postada muharrir, aanatm ton devir
lerde hayattan uzaklqmaımı " ... 
natkann dar bir ferdiyetçilik çerçne-
ai içinde kalmaıını tahlil ederek kibu 
cereyanı zararlı buluyor ve diyor : 

" Şiir sanat herkesi, bir milletin 
mukadde:..bm alikadar eden sevinçli 
veya kederli hadiseler hakkında ıüzel 
eserler, yani türler ,tablolar, besteler, 
vücude getirildiği ıün kurulac:aldlr· 
Hayata kanımadıkça, yalnız hir fer
din hulyaaının .öylemekte devam eL 
tikçe bir süı diye kalacak ve ancak 
ıüıün gördüğü parlak, fakat denmsa 
rağbeti görecektir.'• 
AKŞAMda "yıkmak, yapmaktan ko.. 

laydır" .özünü La Dame awıt Caıni
liu romanının tekzib etmiı oldutuna 
.öyliyerek, biç bir edebi kıymeti ol • 
mıyan bu eserin, münekkidler tara • 
fından daima bu kıymetaizliii ortaJ• 
konulmut olmasına rağmen balktaa 
her zaman rağbet ıördüjiinü " bi
li da görmekte devam ettiğini kayde. 
diyor ,. 

HABER'deki yazıamda da mubar • 
rir, kadmlann ıimdiye kadar erkek 
ayannda yüksek eserler verememiı 
olmaamın sebebini, erkelin ona " af&o 
pbk duyıuıunu" telkin için elinclm 
seleni yapmıf olmasına atfederek, ha
yabn her aabaaında aon devirlerde ka
dmın kazandıiı muvaffakiyetlerin, iki 
cinı araında büyük bir kudret farla 
olmadıiını iıbat edeceğini .öylÜJGr· 

HABER'de Vala Nureddin cumburi 
Jetin on dördüncü yıldönümü dola:rı· 
ıiyle yazdıiı bir yazıda fÖyle diyarı 

Hiç kimseyi taldid etmedik. Batb
larma nümune olduk. Baıkalanna za. 
rar değil, fayda vererek ıalabatımm 
yaptık. 

Milli enerjimizi iıraf etmeden, 'P 
lap yakmadan, diier milleti• ıibi 
yiizbinlerce inaamn kanma ıümedea 
bu muazzam itleri baprdık. 
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Sesimizi dünyaya dinletenler? Ankara: 
öOLE NEŞRiYATI - 12.50 Muhte~ıf 

plak neşriyatı. - 13.15 Plik: türk musik•~ 
ve halk şarkıları .• 13.30 Dahili ve harı 

~~'"• INGiLiZ .ZABiTi 
Yazan: 
Yüzb""' F. V/. von Herbert 

Çeviren: 
Nurettin ART AM STODYODA 

baytar yUzbaşısı Mahmud Karındaşı 
tanıdınız değil mi? İşte o. 

Bayan Emel Londrada spikerlik 
stajı görüyor. 

Bu spikerleri mikrofonun başında 
hiç gördünüz mü ? Görseniz biraz 
garibsersiniz. Seslerini bu kadar u
zaklara götüren bu aletle spikerlerin 
arası açık gibidir. Ondan bir hayli 
uzakta dururlar; Bazan yüzlerini bile 
ona çevirmez; sesleri gayet yavaş 

çıkar. Öyle ya neden fazla bağırsın
lar. Siz evde yüksek ses istiyorsanız, 
düğmeyi çevirir, yükseltebilirsiniz. 

haberler. ·ı 
AKŞAM NEŞRİYATI - 18.45 Muhte~. 

plak neşriyatı. - 19.00 İngilizce ders: /. 
me İpek. - 19.30 Türk musikisi ve halk ~af' 
kılan (Makbule ve arkadaşları). • 19.45 .~; 
at ayan ve arabça neşriyat. - 20.15 Tu 
musikisi ve halk şarkdan (Hikmet Rıza " 
arkadaşları). - 20.30 Konferans: Nizaırıet 
tin Kırşan (Spor konuşması). - 21.00 Pi . 
la dans musikisi. - 21.15 Ajans haberle 

1g77 de osmanh ordusu nasıl bir 
nizama tabi tutulmuştu? Nasıl çahşıyorlar? 

- 21.55 Stüdyo salon orkestrası. "1· :Moz• 
Fantaisie. 2- Thomas: Vals - Mazur 
3- Walter: Serenade Gillotin. 4- TbO!llat 
Blumens traubsizane. 5- Metra: Vals , 
Serenade. - 22.00 Yarınki program ve is 

Bir kolorduda iki fırka, dört liva, 
sekiz alay, yirmi döı·t tabur bulunma
sı lazımdı. Müstakil süvari fırkaları 
yoktu; topçu kolordusu diye bir teş
kilat mevcud değildi. Tatbikatta ise 
bu teşkilat, kağıd üzerindekinden ta
mamiyle, farklı idi. 1885 senesinde 
kolordular kaldırılmıştır; bugün ordu 
ile fırka arasında hiç bir ünite yokutr. 

idare ve taktik bakımından en ehe. 
miyetli ünite alaylar değil, taburlardı. 
İdare maksadiyle üç taburdan bir alay 
vücuda getirilirdi. Taktik baknnından 
ise teşkil edilen alaylar, çok defa, ida
ri alaylardan farklı olur ve bu bir 
"harb nizamı" ndan ötekine değişirdi. 
Bu sebeble miralaylığm taktik saha
smda bir kıymeti bulunmıyordu. Baş
lıca çeşme başı, kaynak ve otorite 
binbaşı idi. 

zabitliğe yükselirlerdi. Bunların tah
silleri ve malumatları pek kıtb. 

1877 de bütün zabitlerin yüzde 
yirmisi mektebli idi. O zamandanberi 
bu nisbet gitgide artmıı ve 1911 sene 
sinde mektebli zabitler nisbeti yüzde 
altmıtı bulmuştur. 

1877 senesindeki osmanlı ordusu 
hakkındaki umumi mütalealarımı 
hulasa edebilmek için tunları &ÖY
lemeliyim : 

Topçu sınıfı, atlarımn fena olması· 
na rağmen, fevkalade idi. Piyade 11nı.. 
fı pek iyiydi. Nizamiye ıüvarilerinin, 

sayıları az ve pek zayıf idiler. Bu. 
nun haricindeki gönüllü süvariler İs• 

faydasızdılar. Nakliye, menzil, sıhi· 
ye servisleri, fenni kıtalar ya hiç 
yoktu; yahut da tamamile fena idi. 

Bazıları radyo mikrofonunun ö
nünde konuşmasını bilmez ve ne ka
dar bağırırsa dinleyicilerin o kadar 
iyi dinliyeceğini sanır. Halbuki hiç 
de öyle değildir. Hatta dinlediğiniz 
plakları çalan gramofon bile burada 
sessiz sessiz çalar, o sizin radyoya 
geldiği zaman yükselir. Gramofon 
çalınırken içeriye girerseniz, bir şey 
duymazsınız. 

lal marıaı. 
[NOT: Bugün saat 14 ten itibaren 1' 

mutayın açılış toplantısı ve Büyük önde 
nutku da ayrıca neşredilecektir.] 

İstanbul: 
ÖÖLE NEŞRİYATI - 12.30 Pl 

türk musikisi. - 12.50 Havadis. - 13.05 14 
telif plak neıriyatı. - 14.00 Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI - 18.30 P 

dana musikisi. - 19.00 Konferans: Ali JC 
Akyii% (Çocuk terbiyesi). - 19.30 Coc 

1877 senesinde alaylara numara ve. 
rilmemiş olması, birçok güçlükler do
ğuruyordu. Bir taburdan bahsettiği -
niz zaman, mesela, birinci ordunun 
ikinci alayının 2 numah Gelibolu re
dif taburu, derdiniz. Bu kitabta sefere 
İştirak etmiş olan alaylara ben kendi. 
liğimden numara verdim. Ancak 1878 
ıenesinde alaylara, alman usulünce, bi
ribirini takib eden numaralar vermek 
usulü kabul edilmiştir. 

Payıtahttaki baıkuınandanlık ber
bad bir halde idi. 1877 den beri bu 
vaziyet deği§miştir. Bugünkü 
( 1911) türk topçusu zayıftır; türk 
piyadesi harikuladedir; Avrupamn en 
iyi piyadesi olduğu söylenebilir. Sü
variler ve sair sınıflar, daha aıağT. 
dır. 

Kemanda Hattkr Derman, Kanunda Hidayet Barög oturan Bayan 
Makbule, mikrofonda Bayan Hikmet RIZa Sesigür 

Stadyonun en büyük salonuna gi· 
ren bir adam, orada kaldığı müddetçe 
kendisini harict muhitten ayırmış o
lur. Kalın kalın perdeler üst üste 
pencerelere gerilmiştir : Dışarıdan 
içeriye gürültü girmesin diye. Fakat 
gürültü ile beraber yazın havada gir
mez. Eğer yarım saat, kırk dakika bu
rada çene ve yahud saz çalmanız Ja. 
zım gelirse buğular içinde çıkarsınız. 
Başınızın üstünde bir vantilatör du
rur ama, işlemez. İşlerse sizde deh
şetli bir uğultu duyarsınız. 

ra maıal: Bayan Nine tarafmdan. • ~· 
Rifat ve arkadaşları tarafından türk 
ıikisi ve halk ıarkılan. - 2-0.30 öııı 
Rıza tarafından arabca söylev. - ZO· 
Belma ve arkadaşları tarafından tiirk ısı 
sikisi ve halle ıarkılan (saat ayar). - ıı.l 
Radyo fonik opera (Karmen). - 22.ıs ~ 
jans ve borsa haberleri ve ertesi gün 
programı. - 21.30 Plakla ıololu: Opera 

Ruslara gelince piyadeleri pek İyi 
idi; topçuları zayıftı. Süvarileri fe_ 
na ve faydasızdı. Yalmz kazaklar 
fevkalade idiler. Fakat bunlar da 
zulüm iılemek ,-e talan yapmak 
gayretiyle hareket ederlerdi. 

Divarlarında asılı levhalarda neler yazılı olduğunu bilseniz, 
merdivenlerinden, aea pkarmıyayım diye, ağır ağır çıkarsınız. 
Size Hi·ndistanın Bombay şhrindeki sukut kulesinden bahsetti
ğimizi za·nnebneyiniz. Ankara radyo stadyosundan bahsediyo
ruz. *** 

operet parçaları. - 23.00 Son. 

Avrupa: 
BERLİN - Kısa dalga: 7.10 ve 8.15 Jl 

fif konıer (Aym konser saat 13 ve 14.15 " 
18.50 de de devam edecektir). - 20 f{a 

dansları ve ııarkıları. • 21.30 Sgran. 

Osman Paşanın Pilevne ordusun
daki taburlar idare bakımından altı 
muhtelif kolorduya mensub bulunu
yordu. Bazan bir taktik alaymn üç ta. 
burunun idare bakımından üç ayrı 
kolorduya mensub bulunduğu görül
müştür. Esasta 1000 mevcudlu olan 
bir tabur, on bölüğe, bir bölük de on 
takıma taksimm edilmişti. Harbta ise 
tabur mevcudu sekiz yüze düşmüş ve 
bunlar sekiz bölüğe taksim olunmuş. 
lardı. 

Benim kendi tecrübeme göre tabur 
mevcudları, hiç bir zaman, seki;ı; yüzü 
bulmamıştır. Muhasamatın daha baş· 
langıcında birçok taburların mevcudu 
400 ile 500 arasındaydı. Vasati mev
cud 600 kişiyi buluyordu. O zaman bö
lükler de elli, yahud seksen kitiye dü. 
şüyordu. 

Bu vaziyetin kötülüğü bazı makam
lann gö::r.üne çarpbğmdan, bazı tabur
ların 200 veya 150 mevcudlu dört bö
lüğe taksimi tecrübe olunınuıtu. Harb 
esnasında, ihtiyaç dolayısiyle, bu tür. 
Jü taksimler yapılmış, sonra 1885 ile 
1898 arasmda birçok taburlar altı bö
lüğe ayrıımıştır. 

Resmi mikdan 100 kişi olan eski 
bölüklerde iki mülazim, iki çavuş, iki 
onbaşı bulunurdu. 200 mevcudlu yeni 
bölüklerde ise bu rütbede olanlardan 
üçer, dörder kişi vardı. Benim PiJevne 
de mensub olduğum taburda her biri 
160 ile 180 arasmda mevcudlu dört 
bölük bulunmakta idi. 

Osmanlı ordusunda umumiyetle 
iki sınıf zabit vardı: mektebliler, alay
Jılarf. 

Mektebliler, İmparatorluğun kırk 
askeri mektebinde okuduktan sonra 
imtihan vererek bilfiil talim görmek
sizin ikinci mülazım rütbesi ile ordu. 
ya girerlerdi. 

Diğerleri ise alaydan yetişirler ve 

Bahsimize mevzu olan seferde 
türk ordusu, sulh zamanındakinden 
çok daha iyi davraıunıı, bütün harb 
münekkidleri de onun bu değerini müş 
tereken takdir etmiılerdir. Ruı ordu. 
su, kendisinden beklenen vazifeyi ye
rine getirememiı ordular kategori'sine 
dahildi. Bir batka harb olacak O

lursa bu noktaları akıldan çıkar
mamak lazım gelecektir. 

Şimdi, bu hikayenin liyakatsiz 
kahramanına, yani bana gelelim. . 27 
mart akıanıı, lstanbuldan kalkan bir 
trende biz, biribirinden daha renç 
ve daha tecrübesiz, fakat mağrur 
iki mülazım idik. Bir çavuı. altı, 
aekiz onbaşı vardı ki bunlar bizden 
daha yaılı, daha akıllı ve değerli 
idi. Halbuki bunlarm başmda keıı.. 
öfTetecek üç delikanlı bulunuyor_ 
dt' 

İkinci fasıl 

İstanbul' dan Vidin' e üç 
hafta süren bir yolculuk 

2'1 mart - 23 niaan 181'1 
Trenimiz bir ıene sonra ( 3 mart 

1878 ) sulh muahedesi imzalandığı 

için timdi tarihi bir yer halini alan 
Ayastafanostan geçtikten sonra ls
tanbulun 12 mil garbmdaki Küçükçek
meceye geldi. Burada biziın üç vago
numuzu ayınp bir tarafa çektiler Er
tesi sabah geçecek Edime trenine 
bağlanacaktık. 

(Sonu var)' 

Her gün, her akşam kendi. 
sinden bir çok ıeyler dinlediği· 
niz, bu itibarla can ciğer oldu. 
ğunuz bu evin içini çoğunuz bil
mezsiniz. Onun için, isterseni:a 
beraber gezelim : 

Kapıdan içeriye girer girmez, di· 
varlarda şu ihtar gözünüze - haydi 
ağzınıza demiyelim - çarpıyor : 

"Yüksek sesle konuşmayınız 1,, 
Demek ki stodyomuz, sükfitun al· 

tın olduğunu her yerden fazla takdir 
eden bir yerdir. Hani yerin kulağı 

var, divarın kulağı var deriz. Stodyo
da ıahiden böyledir. 

Biraz gevezelik yapılabilse, anında 
bütün dünya bu sözleri duyar. Onun 
için, ne olur ne olmaz diye, burada 
çalışanlar, birbirleriyle fazla selim
taımaktan, konuşmaktan da çekinir
ler. Üzerlerine bir: nevi sükQtilik arız 
olmuştur. 

Burada bUyUk bir disiplin hAkim 
olduğuna da sağ divardaki tamimler
den anlarsınız. Cumhurreisliği ban
dosu şefliğini büyük bir liyakatle 
yapan stadyo müdürü Bay Velinin 
imzaladığı bu tamimlerde bütün sa
natkarların saat kaçta burada bulu
nub, ne fartlar altında meşkedecek
leri yazılıdır. · 

Ortadaki holiln sağ tarafında mü
dürlük odası var. Bay Veliyi burada 
hazan asker, bazan sivil, daima güler 
yUzlii ve nazik edasiyle oturur bu
lursunuz. 

Müdürlük odasının içinde ufak 
bir oda vardır ki, tabir caizse buraya 
stodyonun kileri diyebiliriz. Burada 
büyük bir dolabın rafları tıklım tık· 
lrm gramofon pliklariyle doludur. 

Radyoda spiker B. Necdet Atak 
ajans haberlerini okuyor 

Stodyoda biraz çefidli pltk bulundur
mak llzım geldiği zaten malOm. Bir 
de dinleyicilerin merak ve alikasını 
hesab ediniz. Arada bir telefon çalar, 
bir erkek ve yahud bir kadın sesi, 
alaturka, yahud alafranga bir plak is
ter. Eğer plak kileriniz zengin değil
se o zaman bu müracaatlara nasxl 
müsbet cevab verirsiniz. 

*** 
Müdürlük odasından çıkaJım da 

Spiker'in ufak odasına geçelim. Stod
yonun üç spikerinden iki tanesi şim
di buradadır. Birisi şarkıları ve kon
feransları anonse eden Mahmud Ka
rındaş, birisi ajansları ve hava rapor
larını söyliyen Necdet Atak. Mim 
mücadele senelerinde bir çok cephe
lerde hizmet ve vazife görmüş eski 

Stüdyoda size her akşam güzel 
güzel şarkılar dinleten saz heyetini 
tanımak ister misiniz ? Programlarda 
bunların isimlerini söylenenleri oldu
ğu gibi, söylenmiyenleri de vardır. 

Bayan Hikmet Rıza Sesgör'U ta
nırsınız değil mi ? Bayan Servet 
Ç<>şkunses, Bayan Makbule, B. Mah
mud Karındaş, B. Sala.haddin stild
yomuzun temelli okuyucularıdır. Son 
günlerde Cumhuriyet bayramında 

konser vermek üzere Bayan Vedia 
Rıza da İstanbuldan buraya gelmi' 
bulunuyor. Saz çalanlara gelince bun
ların içinden iki tanesini tanıtaynn : 
İki aanat ve fen adamını. Çünkü ke
manını tatlı tatlı dinlediğiniz Hakkr 
Derman genç bir eczacıdır. Kanunun
dan zevk duyduğunuz Hidayet Parög 
de genç bir ditçi. 

Hakkı Dermanın gilzel nağmeleri 
birbiriyle mezcedebilmesindc, Hida
yetin nağmeleri tane tane ayırmasın
da aceba öteki sanatlarının da teşirl 
var mıdrr, ne dersiniz ? Spikerlikten 
başka hanendelik de eden Mahmud 
Karındaşın da bir baytar, yani fen 
adamı olduğunu unutmayınız. Ud ça
lan Eşref Kadriyi de tanıtayım. Onu, 
fasıl yaparken ve fasıldan önce not 
yapar, meşkederken görürsünüz. 

Arada sırada Ney üstadr Hayri de 
bize tatlı tatlı nağmeler dinletir. 

Saz faslr ve konferanslar bittikten 
sonra, stüdyonun salon orkestrası 

bütün bir neşriyat programının sonu
nu süsler. Bunların içinde değerli 

Müzisiyenler bulunuyor. 
Stüdyonun büyük kuyruklu piya

nosu bütün gün onların yolunu bek
ler, durur. 

Stüdyonun her gün bir başka mev-

BÜKREŞ - lS.10 Marıı, vals ve op 
uvertürleri. - 18.02 Pllkla hafif musiki. 
l!i>.15 Yeni piyano konseri (Resital). - 19· 
Theodoresco Kuarteti tarafından oda 
sikisi (Beethoven). - 20.35 Karakteri& 
danslar (Plakla). - 21.30 Piyano kons~ 
22.05 Şarkı resitali. - 22.45 Hafif mu•• 
nakli. 

BUDAPEŞTE - 12.45 salon kenteti. 
20.30 Plikla hafif konser. - 21.30 OrkeS 
ile hafif konser (Gluck, Mo:ıart, Sikl0 

Lokatelli, Liszt). 

BRESLAV - 20.10 Musikill köylü pro 
ranu (Laypzig radyosu tarafından da v 
lecektir.) 

KOLONYA - 21.15 Haendel, Bach, 
valdi, Haydn v.e. den hafif konser. 

PARİS - Kısa dalga: 9.20 den itibat 
plilda hafif musiki. - 14.15 Nls'ten ko 
naklL - ıs Grenobl'den komer ı:ı&kli. - 1 
Şarla reıitali (ıoprano ve bariton). 

PRAG - 18.SS Koro ve orkestra, koD 
malar. - 2-0.10 Halk konseri. • 21.lS Mo 
tm eserlerinden mürekkeb musikili ıüit. 
21.50 Senfonik konser (Schubert). 

zu üzeriooe konuşan bir takım koııf. 
ransçılan da vardır. Onları toplu P 
arada görmek imkanı yoktur. Siz 
göreceğinize dinlersiniz. Bunlar ıı 

sında Doktor Nevzad Parazit müt 
hassıszdır. Fakat canlı parazitleri 
Radyonuzda çızırtı yapan parazitle 
den anlamaz. 

Stüdyonun teknik işleriyle uğ 
şan makinistleri radyonun can da~ 
rını ellerinde tutuyorlar demekt1 

Onlar makineyi düzeltmeseler, çal 
nan sazlar, söylenen şarkılar, verile 
konferanslar kulağınıza zor gelir. 

Doktor Hikmet bir dakika evveline gelinceye 
kadar o derece kendi alemine da.lmıtb ki ne bu 
kalabalığı görmüş, ne bu gürültüyü itiliyordu. Ak· 
ıam saatrnm bu kadar ilerlemiı olduğunun da 
farkında değildi. Yüreğindeki korkunç, mühlik 
ve tatlı ruya onu bu hayhuydan bir çöl yolcusu 
gibi tecrid etmi§ti. 

BİR SÜRGÜN 
diyordu. lstanbulda geçirdiğimiz heyecan yetmiyor· 
muı gibi alın size lzmirde de tepeden inme bir vaka •• 
Fakat, bereket, vapur kalkb artık bizi durduramazlar 
IBDlrllll • ., 

Bir Levanten atıldı : 

içinden bir ses mutlaka itaat edilmesi laznn gelen 
bir emir halinde ona: "Bu ruya bir hakikat olmalıdır." 
diyordu. Bu ruya bir hakikat olmalıdır. Zaten bunun 
aksi imkansız bir ıeydi. Bunun aksi hayat kanunlarına 
mugayirdi. Bunun aksi biraz sonra ikinci kordonun si
dik ve çürük meyva kokan loş kaldırırnlan idi. Kemer 
altının günlerdenberi yıkanmamış bir bekar suratına 

benziyen sünepe manzarası idi. Bunun aksi, dağ ma· 
hallesinin yokuşu, paslı bir anahtarla açılan evinin O• 

türbe kapısı; o gıc:ırdıyan dar tahta merdiven, o fınn gİ• 
bi oda, o daima tüten gaz lambası ve ıabahleyin acı bir 
ilaç gibi ayakta içilen kuyu suyu katılmıı bir bardak 
kötü süt idi. Halbuki gördüğü ruyada açık denizin İ
yot kokuları, buz gibi keten yatak çarşafları, camdan 
keseleri içinde süzülmüş nur damlaları, sabahleyin ılık 
banyo ve kalıp dondurmasına benziyen tereyağiyle IAI 
renkli frambuvaz reçeliyle alafranga kahve altı vardı. 

Doktor hikmetin, demin, korka, korka etrafına ba
kan gözleri bu dalgalı insan yığınının üstünden seke
rek, ta oraya, bir saat önce (Measegerie) vapurunun 
durduğu noktaya doğru uzandı. Vapur, pml pırıl •!tık
lariyle gündüzkünden bir kat daha davetkardı. Öyle 
ki, genç adam, dayanılmaz bir cazibeye tutulmuşçaaı-

na hemen hesabım ödedi, gazete ve mecmua tomarını 
toplayıp koltuğunun altına aldı, ve ağır, fakat, kati 
adımlarla halkı yararak rıhtım boyuna çıktı. Yürüyor 
ve yan gözle vapurun ıııklanna bakıyordu. Evvela 
pasaporttan yana gitti. Sonra aklına daha emin bir 
çare gelmiş gibi ters yüzü geri döndü. Yukarı doğru 
ilerlemeğe başladL Hakikatte, ne ilk önce pasaport is
tikametinde yürüyüşünün, ne de ıimdi gazinolar bo~ 

yunca (Sporting. Club'e) doğnı dönüıünün bir mana· 

-3-

sı vardL Doktor Hikmet. bu anda esrarlı bir kudretle 
kımıldayan bir otomattan, bir gözleri kapalı som· 
nambülden farksızdı. Bütün iradesi, bütün §uuru bir 
~ iradenin içine hapsolumnuıtu. lıte Kordon bo
yunun,kalabalık ve aydınlık kısmını tamamiyle geçin
ce yüzünü büsbütün denizden yana çevirip durdu. Hiç 
,üpbeaiz karanlıklann içid~n gene o blı:nnlı gemiyi a
rıyordu. Gemi, bir az daha uzakta, bir az daha af&itda 
kalmıt olmakla beraber ona, ıiyah dalgalann Ültünde 
uzun, inc:e izler bırakan sıra sıra altın gözlerini türlü 
sihirbaz iıaretleriyle kırpıp duruyordu. 

il 
1904 yıh temmuzunun 26 inde dokuzu on geçe meua· 

gene Maritime lmmpanya11nın (Nigere) adh vapuru 
Miadından tam altı saat geçik.mit olarak Marsilyaya 
doğru lzmir limanmdan harekete hazırlanıyordu. Pra
tika almmıı, demir çekilmiı ve tayfalara artık yolcu İs
kelelerini kaldırmak emri verilmiıti. Vapurun yan gÜ· 

vertesindeki yolcular, Kordon boyunun aydınhklannı 
bir kere daha seyretmek için Trabzanlar boyunca aıra 

sıra di.zilmiıtiler. Vapur ağır ağır kımıldıyor, tam bu 
ınrada kaldırılmakta olan birinci snıf merdivenine doğru 
bir sandalın çala kürek yanatbiı ve içinden beyazlar 
giyinmiş bir adamın hayret verici bir çeviklikle bu kal· 
kan merdivene asılıp yukanya doğru brmandığı gö
rüldü. Vapur erkanının "Ne yapıyorsun? Kimsin?'' 
demesine kalmadı bu garip yolcu, kendisini bir ham
lede ikinci kat güverteıinin orta11nda buldu. 

Ve hangi ağızd~ çıkbğı mailim olmıyan bir "Zut 
alors!" nidaıiyle IW,ılandı. Zavallı fimdiclen etrafını 

. 

YAKUB KADR1 

ıarnuş bulunan mütece11isler cemberi ortasında taıkm 
ve yapbğmdan son derece mahçup görünüyordu. He
le, b8f kamarotun telqb bir tavurla bu çenberi yara
rak ',Biletiniz, efendi?' diye adeta üstüne yürür gibi 
karıısında dikiliti onu büsbütün şaşırttı. Solgun ve ea
mer çehresine titrek bir karaltı çöktü. Kalın kara kat
ları bir kaç kere fesinin kenarlarına kadar kalkıp indi. 
Gözleriyle etrafında bir kaçacak yer anyor gibi idi. 
Narin bacaklannm üıtünde sağa ıola bir iki ıendeledi. 
Ve herkes ondan kamarotun müdahalesine bir müsbet 
mukabele beklerken. o, yalnız beyaz keten caketinin 
ceplerine takılmış bir kaç kalın gazete ve mecmuayı 
çıkarıp katlamak ve koltuğunun altına yerleıtirınekle 
kaldı. Ba, kamarot daha sert bir sesle tekrar etti 

- Efendi, biletiniz, diyorum. 
Şaşkın yolcu : 

- Biletim yok. Fakat aalcağun; diye kekeledi. 
Öbürü, bütün küçük fransız memurlarına has bir 

'.<üstahça tavur takındı : 

- Bu o kadar sade bir it değil. Evvela kumandanı 
rörmek lazım. Haydi bakalım; dedi. 

Ve o önde yolcu arkada bir veıtibül kapısından j_ 

eriye daldılar. 

Fakat güvertede toplanmıı olan mütecessis küme
er dağılmadı. Aksine daha kesif bir topluluk teşkil et

'İ. Evvela bir fiskos, sonra bir konuıma, bir müzakere 
ve müıaveredir başladı. Tıknas yuvarlak çehreli bir a

dam kendi kendine söylenir gibi halis bir marailyalı şi
vesiyle : 

- Acayip memleket; doğrusu. acayip memleket& 

- Türklerin işine akıl ermez. Eğer, bu kaçak teh• 
likeli bir adamsa bir de bakarsınız kaleden geçerken 
gene vapuru durduruverirler. 

Sıska, leylek boyunlu bir İngiliz kansı takma dit· 
lerini biribirine çarparak haykırdı : 

- Durdururlar mı aman nasıl olur; 
Bir ınuzip : 
- Nasıl olacak topa tutarlar, dedi. 
Bunun üzerine, kan kızan arasında hafif tertib bir 

çığlıktır koptu. Bereket versin ki tam bu 11rada oradan 
geçmekte olan üçüncü kaptan söze karışb : 

- Ne oluyor, ne oluyor? Rica ederim, bannnlar 
sükunet bulunuz. 

Gene o İngiliz kanıı : 
- Bir az sonra topa tutulacak insanlara doğruBU 

pek yerinde bir nasihat; dedi. 

Kaptan güldü : 
- Merale etmeyin. Türklerin topu vardır ama gül· 

leleri yoktur. Atbklan hep kuru sıkıdır. 
Her ıeyj ciddiye alan ihtiyar madam öfkeden ve 

korkudan titriyen bir sesle sordu : 
- Kuru sıkı mı dediniz? O da nedir? 

- işte, dün sabah lstanbulda yaptıkları gibi. Za· 
vallı politika mültecisini bütün inıani ve enternasyonal 
mevzuata kartı gelerek bir pabrdı; bir gürültü ile va· 
purdan almak istediler. Biz vermedik "Öyle ise vapur 
hareket edemez., dediler. Biz vermemekte 11rar ettik. 
it siyasi bir mahiyet aldı. Babıali ile fransız sefareti 
arasında bir çabfmadır başladı. Sefaret extrriolate preD 
sipini ileriye sürdü. Türkler merdivenin vapur harici 
olduğunu iddia ettiler. Halbuki, meğer nhtım bile bir 
fransız tirketine aid olduğu için Fransa toprağından 
madudmuı. Nihayet iş anlaırldı. Türk hükümeti heuı 

(Sonu var). 
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Ankaranın armudu 
Elbette bilirıiniz ki armudlar iki 

büyük cinse ayrılır B' . . . 
de annud yetittirildiği halde en mak
bulleri frenklerin gene bizim "tere ya
ğı gibi armud,, diye batıran armud 
ıatıcılarından öğrenerek "tere yağı,, 
diye tavıif ettikleri amııudlardrr. Bun· 
lann araımda da en ziyade beiendik
leri ve bizim Ankaar armuduna benzi. 
yen tekilde yetiıenlerdir. Bunlara Ba· 
yan Budu armudu adını vererek pek 
ziyade rağbet ederler. 

• ır cınsı yemıı o. 
larak yenileıniyen, ıuyu çıkarılarak §a· 
rap yapmağa yarıyan annudlardır. Va
kıa bun18:1'da? çıkarılan beyaz renkte 
ıarap nefıa bır içki olur h d . , em e ıam-
panya gıbi kabarıp köpürd .. - .. d 

b.1 . . u.run en ıa 
rap ı gısınde erbab ol .. -· anl hl' ~Y ar onu 

a lıs §Bmpanya ıarabı diye içerek alda 
nır ar. 

Fakat ne de olsa 8J'Jnud"- .. t-'-! '] . . ~o~yL 
nı en cınıı daha makbuld.. Bu , 
' ' d Ul'. Cini 
ıçın e de en üıtün olan .. h . 
k ı fUp eıız, An· 

ara annududur, Bu da pek tab'"d' .. k.. ll ır, 
çun u armud ağacının ilk vatanı b' . 
Anadoludur ve AnadoJ • · de ızım , u ıçın de An· 
kara olması pek muhteme]d' 
Arın ır. 

udun tarihini Yazanlardan b 
1 A azı. 

an, vrupada Anadolu med . . . enıyeti-

nın oraya geçmeıinden daha önceki 
zamanlardan kalnuı annud kuruları. 
nın bulunmaıma bakarak h k . 
bild. - . . . , er eaın 

ıgı gıbı Anadoludan baıka Avru.. 
payı da armudun ilk vatanı di .. 
t · l ye goı· 
ennı§ erae de orada çıkan 'lk 

ı k ı annud-
ar • urulan d d n an a anlatılacağı ü-

zere • taze olarak yenilemiyen kab 
annud olsa gerektir. Armudun İyi~ 
taze taze yenildiğinden kul'Utuhna 
kalmaz ki o kadar aaırlarca sonra ~~ 
geologlar onun eserini bulıunlar •.. 

. En İyi .~udu_n Anadoluda yetiıti
fıne en buyqk taır Oıniroı da §a)ıidd' 
Onun tarif ettiği güzel ann d bah ır 
1 . u çe-
erı hep bizim Anadolu kıyılarında-
dır. Onun hv vakit taze o'-- ... 
t UU1 '"" oprak altından çıkanlan arn:ıud kuru-
larından elbette daha aailam tahiddir. 

Zaten bugün de Avr ~- A • upauu ve me-
nkada aayılamıyacak kad k 'd. ar ço çeıı 

Annud elma gibi çok dunnaya ıe
lemediğinden, ticaret adamlan onu 
sağlam mal diye aaymazlaraa da, taze 

taze olarak yernek sonunda yenilmek 
için en nefis meyvalardan biridir ve 
elmadan daha lezzetlidir. 

içinde albüminli maddeleri pek az 
(yüzde ancak yanm) yağlı maddesi 
de hiç olduğundan ıi§manhk verme
sine bir aebeb yoktur. Fakat yÜzde 
sekiz derecedeki tekeri ve yüzde üç
buçuk nisbetinde karbonlu idratları 
adaleleri hareket ettirecek, fikri de it· 
letecek maddelerdir. Hatırı NyıJacak 
nisbette (yüzde 4,3) olan ıelluluzu 
da inkibaza mani olur. 

Y alruz, kabuğunda tanen bulundu
iundan ıoymadan yenilirse hem acı 
gelir, hem de inkibaza ıebeb olur. O. 
nun için "elmayı say da ye, armudu 
•oy da yel,, derler. 

Bir de yenilecek armudu • Ankara
nın. da olsa • İyi ıeçmek, yumuıa.k o
lanlarını ayırmak lizımdrr. Armuda 
katılık .veren, biçalda keıildiği vakit 
ıeı çıkaran pürüzler, zaten kanıık ıe· 
kerle kanımıt kireçten ibaret ve mi. 
denin hiç de botuna gİtmiyecek bir 
feydir. 

G. A. 

Silah deposu gibi bir 
Haydud otomobili 

Atnerilianın Detroit polisi sırf bir 
te~düf eseri olarak, uzun z~dan
berı aranan bir sokak haydudu ile dos· 
tu olan ~dını. tevkif edebilmiştir. 
. Detroıt.nrn ışlek caddelerinden bi-

nndc vazıfc gören bir 1. 
ah"b· · po 11 aaatlerce 
~ d ı ı gel~yen bir otomobil ile al~

a ~r olnıaga başlamı,trr. 
Bır otomobilin b' 'ki 

kalınası, polis i in ı~ 1 
• saat. sa:ıibsiz 

acle olmasa ç k ~ enıiyetlı hır me-
gere tır. A ak 

terlerin, kasıp ka ne ' ganga. 
lekette tal' d vurdukları bir mem
biiyük bir ; er~cede olan şeylere de 
Amerika po~·e1:111~~t atfedilmektedir. 
•anılan ısı, ırçok hallerde, basit 
leri mey~marelerle en büyük cinayet· 

N
. . ana Çtkarmaktadır. 
ıtekırn b . 

tetk" u otomobıl etrafındaki 
b ~~ler aynı neticeyi vermiıtir. Oto

ınb ol ılı araştıran polis, içinde 9unlan 
u muştur: 

ra, otomobilin sahibi, polisi çok ali· 
kalandırmıştır. Çok geçmeden otomo
bilin sahibi yanında genç ve ~el bir 
kadm olduğu halde çıka gelmittir. 

Karakolda ıorguya çekilen bu acaib 
yolc~l~r, ava gitmek niyetinde olduk. 
ları ıçın bu şekilde silahlanmak lüzu
munu hissettiklerini söylemiflerdir. 
Bu tevili yutmayan polis, ara,tırmala
rını derinleftirince, bu avcı çiftin, u
zım Zatna.ndanberi aranılan ıokak hay
dudu Harvey Fireatone ile doıtu Ne
va Joh.nson olduğu anla9ı1mıftır. 

,:ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. 

- -§ Dr. Basit Ürek § - -
: Cebeci merkez hastahaneai dahili : 
:: hastalıklar mütehassısı : - --

uı:us 

l'rann.z donannı<mnın en modern birliklerinden 
Dunkerque zırhlın 

Askerlik 
bahisleri Fransanın 

donanmas·ı 
' Geçenlerde gaze. 

telerde çıkan bazı 
haberler, Fransa • 

nın yeni bir deniz 
inşaatı programın

dan bahsediyorlar
dı. Bu haberler, 

Franıada hakim olan 
kanaatin aksine olarak 
Fransız donanması çok 
kuvvetli bir vaziyettedir 

dünya kamoyunun dikkatini tekrar 
Fransanın donanma kuvvetine ve bu 
donanmanın diğer büyük deniz dev
letleri arasındaki mevkiine çevirt
mittlr. 

Gazetelerde çıkan haberlere göre, 
Fransa, 1938 büdceaine yeni deniz 
programı için 2.930.000.000 frank tah
sis etmi,tir. Bu para ile 55.000 ron 
hacminde yeni donanma .. birlikleri 
inşa edilecektir. 

Ancak önUmtizdeki yıl bu paradan 

1 
LitteTeyi Daycest 

dergisinden 
Fran11ı donanmaamn en modern 

silahlarından birini, kUçUk kruvuöı· 
lerden farkıız olan filotilla kılavuzla
rı teşkil etmektedir. Deniz altı silfiln 
bakunndan da, Franaa batta giden 
memleketlerle birlikte yürümektedir. 

yalnız 39.000.000 frank harcanacağı Tezgaha konmuş olan ve proje 
söylenmektedir. halinde bulunan birliklerle 

Franaada h&.kim olan bir kanaate giS· 
re, fransız donam.ur, diğer devletle· 
rin donanmalarından geri kalmı' ol
duğu için, deniz ailahlanınasmı hız· 
]andırması icab etmektedir. 

f ransız donanması daha ziyade kuv
vetlenınit olacaktır. 

Fransızların 1936 yılı sonunda tez· 
gS.ha koymuş oldukları harb gemileri 
şunlardır: 

Fakat, Franaada hakim olan bu ka
naat hilafına, fran1rz donanmaa k 2 tane 35.000 tonluk muharebe zuh· 
kuvvetlidir 

1 
ço haı, her biri 26.500 tonluk 2 dritnot, 

Cihan ha~bı, bitince, franlls harb 7500 tonl.uk . bir hafif kruvazör, 2884 
donanması, yalnız yeni birliklerle de- tonluk bır f.ılotllla ldlavuzu, her biri 
ğil, ayni zamanda mevcud donanma 1772 tonluk 6 deıtroyer, 4 denizaltı 
aluamı yeniden tadil ve modem lcab- gemisi. 
lara uydurulmak suretiyle kat kat Yeni gemllerin çoğunun adları ma-
kuvvetlenmiıtir. Hbiıdur: 35.000 tonluk muharebe sırh-

Diğer taraftan, 1930 Londra do- lıınm birinin adı "Jean Bort,, diğe
nanma andlaımasına Fransa girme- rinin ''Rlchelleu''; 26.SOO tonluklar· 
mit olduğu için, İngiltere, Amerika, dan birinin "Straıbourg öbUrünUn de 
Japonya gibi kayıd ve ,artlara bağ- "D nk ,, di D ~ e'nin ı 
]anmayarak, donanmasını kuvvetlen- u . ergue r.. un ergu n-
dirmek husuaunda tamam.lyle serbest taatı ikmal edllmit ve kıral IV ıncı 
kalmıftır. Bu fırsattan iatifade etme- Jorjun taç giyme t8renlerine bile İf· 
sini bilen Franaa, kruvaz<Sr, deatroyer tir ak etmi,tir. SözU geçen hafif kru
ve deniz altı gemilerini çoğaltmıttır. vazör ·~George. Lcyguea'' dlr. lki n-

Bugiln franaız donaıunuında, 7 lotilla kilavuzunun adları "Volta" Ye 
harb hattı gemisi (bunlara eskileri de Mo d , d 

h ga or ur. 
de ildir), 2 tayyare ana gl.misi, 7 a-
ğır kruva.ıör, 10 hafif kruvazör, 1 Bu yılın, donanma programı, 
mayn kruvazörü, 31 filotilla kilavuzu, 43.000 tonluk 51 parça ıemi 
40 deıtroyer, 1 denizaltı kruvazörü. 46 lnpaını göz önünde tutuyordu. Gue
büyiik w 32 ktlçUk deni.zattı gemisi, telerin timdi vermekte oldukları ha· 
9 denizaltı ınayn gemili vardır. bere göre daha 12.000 tonluk bir lllve 

.. Bir makinalı tüfek, bir tabanca, iki 
goz yaşı bombası, bir kama, bir austal 
bıçak, bir &andık fişek. 1 

Tabiidir ki, böyle bir kefiften son-

: Her gUn hastalarını saat 15 den: 
:sonra Yenişehir Mefrutiyet caddesi= 
:1011 numaralı evinde kabul eder. ~ 
: Tel: 1694 : 

':111111111111111111111111111111111111111~ 

Bunlara, ayrıca, bir ıUrU kUçilk harb yapılacaktır. 
birlikleri, mayn gemileri, ınekteb ge· Yeni programda aynca. 8.000 torı· 
mileri, mayn arama gemileri, top çe· luk 1 kruvazör, 1.000 den 1850 rona 
k~ler, denizaltı gemilerini takibe kadar 6 destroyer, tilrlii btiyUklükte 7 
mahıus motorbotlar, .. t;orpedo motor- denizaltr gemisi, 2 top çeker, 1 hedef 
bodları, ilüı.. .. katılmaktadır. gemisi, 10 mayn tarama gemi•i, 18 

Hayat, sen ne güzelsin! 

-3- Kendimi tanıtayım 
- Fakat .... Sırrı Am E w .• 

miş olduklarım d w • ca... ger ışıt-
ogru ıse vaktiyl · 

pek ala eğlenip gülmüş" .. 
0 

e sız 
ça . unuz.. lduk

gezıp tozmuşunuz .•. 
Gözleri parlıyor: 

- Ev~t,. Seyhan hikayeaini hatır
la~ak_ ~stıyorsun, galiba... Bu hika. 
yeyı bıhyor musun? Sırrı amcanın 
başından geçenleri kim öğrenmedi ki! 
yavrum; sana bir şey söylesem inanır. 
mısın Adanada mesud olduğuın k 
d~ hiç bir zaman mesud olmadıı:· 
Yırmi d.örtyaşında idim ve kazan~ :m yerınde idi. Ama, sanma ki ka
ed~cıını o srtmaıı topraklardan temin 

ıyordum. Hayır, Adanada bir evun· 
vardı k' b' 
rn. . 1 ır kumarhane haline getir-

ıştım. H k -

Nakleden: N. B, 
~~nyaya büyük caddeden, cebinde 
. parası olanların isteye isteye geç
tıkleri geniş caddeden, lstanbuldan 
g~çmck suretiyle dönmeğe karar ver
~~ Sonunda, Konyaya kadar timen
duf er paramı baban gönderdi ... y 0 • 

rulmuştum. .. Dinlendim. •. Tekrar ma· 
ceraya atılmak arzusunu duyduğum 
z~n küflenmiş olduğumu anladım. 
V ılayet ha yatma alışnııştm.ı; Her .,ün 
kahve t 1 d · '" • av a, omıno, ara sıra bezik 
her akşam rakı .... Vilayet dedikodula~ 
n, uınunıı meclis seçimleri ve saire 

dartık beni buradan bir tarafa kımıl: 
atın.az oldu. 

içine gi.denmektir. Halbulı:i böcekler 
bizde.o daha anlayı9hdıdar: Zira ka· 
nadlandıkları gUn mahpeılerlnin ci· 
darlarını delerek hiirrfyetlerinf ele al
mağı bilirler .. Sana gelince: Sen, mes· 
lerini giyecek, eline teabihini alacak 
ve her akpm, gCSrdilklerln göderinde, 
yatak odana çıkarken bağıracakam: 
"Krzlar, ihlamurumu kaynattmu: mı?" 
İşte hayatının umumi hatları ve i,ıe 
onun aon hududu .... 

Maaaya wrarak fikirlerini bir ker· 
re daha teyld etti : 

- Ben tehlikeyi una g&termlf o· 
layırn da ... Geçirdiğim Ye ıenin geçir· 
meğe hazırlandığın hayatın mahiyeti· 
ni tefrih etmif olayım dL.. Ötetini 
artık ıen diitUn .. 

Sırrı amca belki kendini diltüne
rek bana acıyor, fakat hayatı da gün· 
lerlni hOfç& geçirmekten ibaret sa
nıyor. 

Ben latikıbalfmi bir nizama tabi 
tutmak iatlyorunı; o bu taaavvurun 
üzerine iıtiklil ..-e ihtilll rU.zgirmı 
UfUriiyor. Kendimi korumak iıtiyo-

tard1n. Fakat hafızanı biraz yokla : 
Orada görmUı olacağın pırlantalar 
içindeki gUzel kadınlar gibilerine 
pırlantalar hediye edebilmenin hA1re
tinl hiç hissetmedin mi ? Bir iki ae
ne evveline kadar latanbulda idin : 
Otomobiller, klSfkler, yalılar, aprt· 
manlar tabibi olanların, önlerinde 
saygı ile iki büklüm olanlara. dile
diklerine saadetin her türlüıünü bol 
bol ihsan edenlere, hiç olmazaa Jmre· 
nerek bakmadın mı ? Bunların ıen
den fazla neleri var? .. Biraz talihleri .•. 
Evet, fakat çalrııb bütün bunlara 
temellük ettniı olduklanm da dltftln
medin mi ? 

- Bir gUn benim de çalıımağa bq 
lamayacağımı size kim haber verdi, 
amca? 

Edebiyatla urak yakın blr alAkaaı 

olup da bu ismi iıltmemiı, bu eseri 
gençliğinde okumamıı kaç olgun a
dam ..-ardır? La Dam o Kamelya yalnız 
alellde bir eser delil, artık göçmUı o· 
lan bUtiln bir devirde ve onunla birlik
te göçmüt olan bütün bir devir hatıra 
gelmemek mümkiln değildir. 
Bazı eserler vardır, halk üzerinde 

Adeti aihirll bir cuibe ile temennile· 
rlni kurar ve aıta oradan inmezler. 
Pek çok mUnakkidler taralrndan pek 
çok gekilde tenkid ve tazyike uğramıı 
olan bu roman da heı·kes tarafından, 
ve halk tarafından olduğu kadar mü
nevverlerce de ıevilmekte devam edi· 
yor. 

Dumas pare, "en bUyilk eıerim oğ
lumdur,, diye ôğünürdtl. Bu velQd mu
harririn oğlu ise ancak La Dam o ka· 
melya aayeıindedir kl bugUn hali ya· 
taınakta devam ediyor. 

Herkeaçe hafif me9reb bir kadın te
JAkki edildiği halde yüksek bir izzeti· 
nefse ve asil bir ruha aabib olan Mor· 
genente Gantller'ln acıklı aergUzeftl, 
reklilere bile göz yafı döktürmekte 
reklilere bi e gös yaıı döktürmekte 
devam ediyor. Tiyatro ıeklinde dUn· 
yanın bütün aahneleı inde oynanarak 
rağbet kazanmıı, bir çok defalar en 
yUkıek artistler tarafından filme çe· 
kilmiş olan bu roman, dilimize yeni
den tercüme edilerek Remzi kitab e
vinin "dilnya muharrirlerinden ter· 
cilmeler., serisinin 14 Uncii sayısı o
larak neşredilmiıtir. Mütercimi Muı· 
tafa Nihat eserin aslındaki sadelik ve 
cazibeyi tercümesinde de muhafua 
etmeye muvaffak olmuıtur. 

Les Nouveaux Balkana 
Belgradda. bu iıimle franıızca, 

İngilizce ve almanca neırb'at yapa-
cak yeni bir Balkan organı mecmua 
kurulmuıtur. ilk tetrin tarihli ilk aa
yıaı çok güzel bir tekilde çıkmıt o
lan bu mecmuaya uzmı ömÜl' dileriz. 
Bu İayıda "Balkanlan tanımak İçin,, 
baılıklı bir baıyazıdan aonra Bel· 
grad panaJD'I hakkmda reaimlerle 
muhtelif yazılar, Yugoılavyada hay. 

-S-

lclm: • 

Kadınlara dair 
haberler 

Dün gelen Avrupa gazeteleri kadro
lara dair haberlerle dolu idi: Tanın· 
mıt kadın tayyarecilerin en güzelle
rinden biri olan Jean Batten Avua... 
turalyadan lngiltereye yapbğı uzun 
uçutun munffakiyet ıebeblerini an. 
latıyor. 

- Muvaffakiyetimin iki amili talih 
ve teıkilatçıhktır. 

Rekor kıran tayyareci kadındır; be
yanatma kadınca devam ediyor: "iki 
.. dık yol arkadqım hattıüıtüvayı bet 
defa l'eçmİJ olan boyun atkım.la ıara. 
fımdır; iki elbisem var: Biri ıarkta 
bana zerafet •eren ipek elbisem, ve ö
teki, timdi artık param parça olaa 
yünlü tayyareci koıtümümdür. Ev. 
lenmeii aklımdan bile geçirmiyonam. 

* .y. * 
Oilunu krıkandığı için on aekb 

yqındaki ıebe relin.ini önce öldüren 
ve 10nra kinini yenemiyerek za\falb-
11 pencereye asan bir ihtiyar kaynana 
bugünlerde, Franıada Douai mah.ko
meainin huzuruna çrkacakbr. 

* .y. * 
Finlandiya l'iizellik kıraliçeıi Bayaıı 

Britta Wickıt.rom, Koıtantin ıehrincle 
AYnrpa ıüzellik kıraliçeıi ilin olun• 
muıtur. Santın ıimal gü:ı:eli Kastan. 
tine selirken vapurda yirmi yaırna 

baımıf, ciddi bir &'enç kızdır ve Hela
aonıka' da iktiaad doktoru olmaia ça
lıtmaktadrr. Avrupa güzeli ıinema 
artiıti olmak niyetinde değildir • 

Pierrette Bideau Alrikanın 1111z çöl 
terinde yaptığı uzun ıeyahatlerle meı· 
bur bir kadındır. Bir yüz batı ile yeni 
evlenmiıtir. kıliğuzluğunu kendi ya
parak kocaaı ile birlikte yeni bir çöl 
aeyahatine hazırlanmaktadır. Bu ıe.. 

yahat, onlann bal ayı ıeyahati ola

c:akbr. 

vancılrk, Balkan tiyatroları. Balkan 
ordularının manewalan, Belgradda 
ilk milU pul ... wiai, aıuhtelif Balkan 

haberleri Ye reainılerl. 
Canlı bir orıan haline selmek ga• Krıkanç, ve muhakkak ki, çdgın 

yeainde oldutunu ıördili{imÜ• bu kaynana bu aınn kadım değildir. Mo
__ , k tim' d daha dem kadın, kadmlrğmı unutmıyor, fa-

mecmuanm mwmı• • ız •n . . . • kat tayyare ıle rekorlar kırıyor; ıkti· 
f ula hahMtmeılnl temenni edehm. d d k 1 T k ı T aa o toru o uyor; uaı on u aro-

Senelifl 100 dinar olan mecmua• taren sibi değil, bir Piri veya bir Sven 
nll\ adreaiı Belgrad, Moıkovıka, 29. Heden gibi en zahmetli ıeyahatleri 

göze alıyor. Yirminci asrr kadınına 
denb:altı takib botu, 2 torpedo motor- ancak hayran olabilirll: - N. B. 
botu. 
Fransanın t.anınmıı deniz muharrir· 

lerlndeın La Bruylre'ln geçenlerde 
neJUttlfJ bir yaz11ından anlatıldığı
na göre, f ranııs denls bakanlığı ayrca 
üç yıllık bir donanma pllnı tatbik ede· 
cektir. Bu plinda her biri 35.000 ton
luk 2 muharebe sırhbıı, her biri 
19.000 tonluk 2 tayyare ana gemisi, 
her biri 8.000 tonluk ı hafif kruvazör, 
23.000 tonluk muhtelif gemilerle 
20.000 tonluk mUteaddid denizaltı gc· 
misinin yapılma11 dUtUnUlmektedir. 

dur, ondan i1tlfade edecek olan ken· 
din ot .... 

"Muvaffak olmak lıtiyoraan oyu· 
nunu gizle .•. İyi kalbll bir adam gibi 
glSrUn .. Her enayi ıeni kendinden e
nayi aansın.. ylbde doksanı kıskanç 
olan inıanluı bu.bütün kıakandırıb 
kendine dilflllln etmekdenee münase
bette bulundukların üzerinde ı8yle 

böyle bir adam teairi bırakmağa çabf. 
Hıkikt dottlarının yanında bütün 
kıymetini meydana vurabilirsin : On
larm aadaket ve hürmetini daha kuv
vetle cezbedebileceğin için ... 

"Çaltı ... Fakat bqkalarrnrn naza
rında her ,eyi yapan aen olma .. Zih
nini, zeklnı kamçılıyacak değerli ı,. 
lere hasret ... 

.. Mesell : Zengin bir adam tanı
yorsun. Karııaında kalbinden !§Unları 
geçir ı ,, Servetinin bir luımı neden 
benim olmuın ? Fakat na11l ? Mese· 
le bunun yolunu bulmaktadır.,, Bu
nun tek yolu da ahllkın belki derhal 
taavib etmiyeceii, fakat kanunun 
pek dofru bulacalı yoldur. 

Adanada bir yalancı 

ıahit mahkQm oldu 
Adana, (Husuıl) - Hukuk mahke· 

meılnde yalan yere yemin etmekten 
ıuçlu Huan kızı Ccnnet'in muhake
mesi yapıldı. Yalancı fahid 6 ay hapse, 
30 Ura ağır para cezasına, 3 ay ~mme 
hizmetinden mahrumiyete mahkQm 
oldu. 

mıyacak kadar ileri gitmişti; devam 
etti: 

- Bir şeyler yapabilmek için ev· 
veli bir fey ol .. İlk işin para sahibi 
olmaktır. Çünkü onsuz bir şey yapı· 
lamaır. Yalnız parasız değil hatta çok 
parasrz muvaffak olamaz11n. Öküzle
ri aabandan önce satın al ve metelik
ais iı görülebileceğine dair mütalea 
beyan edenlere aakm inanayım deme. 

''İlk işin zengin olmaktır : Bu 
takdirde mizacına kati surette uyacak 
hakikt mesleğini kolayca seçebilir· 
ıin, ve er geç, daha zengin olursun. 

''Farzedelim ki hekimsin ve.. fa. 
kirsin ; mahalle hekimi olub kalaca
ğına 'imdiden sened vereyim. Zengin· 
sin ı bir laboratuvarın, bir kliniğin 
olur, Hastalar umurunda bile olmaz. 
Fakat biraz taliin varsa hastaya lazım 
olan asıl ilacı bulur, meşhur ve daha 
zengin olmakta gedkmezsin. 

k. er a şam aldxgım manolar 
ım bili k 

di '···~ r aç pamuk balyasını eritir-

Sırrı anı . 
tınları k canın ellerı, sanki hala al-

avrıyorm "b' tüsü ü . uş gı ı, masanın ör-
zerınde sıkıldı. 

- Kadınlardan bahs • 
Her cinst etmiyorum: 
d .. ·· k en ve her renkten kadınlarla 
uşu alktun. t 1 . 

fellahı ve h ç erınde arabı, rumu, 
kat, istisnas~ıı;;~ çi;ıg~esi vardı; fa. 

Acaib sah ' 
1 

~sı güzel ve gençti, 
ne erı anarak "zü k 

kırmızı olurken: yu ıp 
- Daüssıla denil . · 

İşte zevk ve 
8 

f en §eyı bilir misin? 
e anın "eş'dl' . 

Daha sonra, an.anı ihtiyarlamıftı 
ral.nızdı .... Yanından ayrılnuyarak it~ 
erın görmek istedim. Daha doğrusu 
tenbcııe~ttim ... Fakat böyle hareket 
etıneıneu idim, hata ettim.. 

l Denıindenberi kendi kendine aayık-
ıyormu, 'b· k • b. d gı ı, onuşan Sırrı amca 
ır en bire bana döndü: 
se~ Sen ~e hat! ediyorsun... Çünkü 
b e Sırrı amca gibi olacakaın ona 
enzeyecekıin, fU farkla L! 'onun 

gençrv· .ıw 
mam ıgınde yapmıı olduklarını yap

ış olarak .... 

1 
Kalktı, odada genif adımlarla do

aşrnağ~ ba~adı, Susu§Um Sırrı am
~yı sınirlendirmif olacak ki aeıini 
ıraz daha Yükselterek devam etti: 

rum ı 

- Niyetim burada, ateıin baıma 
geçib gazete okumak değildir, amca. 
Çiftliğimi i•letirken ben de çalıfıb 
terliyecek ve .. 

Attığı kahkaha ıtszlerimi aizmıa 
tıkıyor : 

- Çalıtmak ha 1 Yapacağı ite ça
lı§mak adını Yeriyor. Çiftlikte çahı· 
mak 1 Eğer bu çalıtmakaa bir Ford· 
un veya blr Berpon'un çalıJmaarna 
ne iıim vereceksin ? Bunlar gök yil· 
zilnden yer ytlstine sepetle inmemiı· 
lerdi ya. Onları taklid lçln hangi 
mucizeyi bekliyoraun ? 

- Oğlum, anlaplım: Çalıpıak var
dır, gene çalışmak vardır. Baban ken
dini zahmetlerin çe§idlisine kotarak, 
karı1tnı da kendi gibi çalıftıraralı: ve 
seninle uğratmağa bile vakit bulamı· 
yarak öldü. Buna iıtereen aen çah9-
mak B<iını ver. Aul çalıfDl&Jc: çalıt
mağ_ı ve çalı§tırmağı bilmektir. 
Bır dakika durdu; aanki tereddUd 

ediyordu. Sonra, kararını vermlt bir 
adam tavriyle devam etti: 

- Çocuğum, dünyada iki nevi in
san ~ardır: Enayiler ve açık gözler. 
Bırincileri tarife ne hacet 1 ikincile· 

re ıelince: bunlar onları verimli bi
re tarla gibi ekerler, biç.erler ve Ntar
Jar. Sen açık göz olack1m. Hüsam o
ğularrnın &onuncusu b~raçık gös ol· 
mak ltzımdır; anladın mı? 

"C! 
yU prenaibe gUvenecebin: Servet 

''Kadınları ihmal etme.. Kudretle
rini de bam etmemek prtlyle. Zira 
kadınlar ancak yardımcıdır. Onlarla 
aevimll ve ne9eli olmak gerektir. İm· 
dl, gençler ekleriya ciddi olmak lı
terler. Halbuki ciddi inıanlar iradın· 
]ar u~erinde ayaktaki n&1mn te1i
rini icra ederler.. Sonra, hldiaelerln 
k4fi derecede ciddt oldufu yetmiyor 
mu? Kadınlarla her muamelende du· 
daklarında genif bir tebeuUm bulun
mana onları çatlatacak kadar ııka
cafından emin olabilirain ... 

"Evet teslim ederim ki ilk önce 
parayı bul~ak kolay iş değildir. Va
kıa tenbelleri gayelerine kolay eriş
tiren bir vasıta vardır : Politika fa. 
kat politikanın iki tehlikesi oldu· 
ğunu da unutma : ya inanmış bir po• 
litikacı olursun, ve o takdirde, mane
vi ı:ararlarm aayısız olabilir, yahud 
inanmı9 görünerek kendi istifadene 
bakarım. Ancak memleketi aldatmak 
iğrenç bir 9eydir ve bu anasının ma· 
lrnı çalmağa benzer ... 

Sükfttunı amcamı ı;ahatsız etmiş 
olacak ki bu mevzu üzerinde kendini 
kapub koyvermiş olmasına esef eder 
gibi 9apkaaım ve bastonunu aldı : 

- Söylediklerimi söylenmemiş 
da bu hastal v 11 ı ısı arasm. rga tutld 
Konyayı özlemek has~~· Anamı ve 

rgına .... Fakat 1 
~ Deınek, sence, hayatta yapılabi

ece tek fCY bir böcek gibi kozanın 
"Pariste yıllarca kaldın ve onun 

ateti ile kavrulmaktan kendini kur· 

muhafaza edilmez; çilnkU zamana ta
hammül etmez; kar topunun anine 0-

laT~ yuvarlanırken ufalır. Madam ki 
ıenın ıervetin de dağdmafa ma.hktlm· 

Amucam ıustu. Belli idi kl fatkrn 
halim kar1111nda kendine has ahlik 
kaidelerini böyle ulu orta lıah etmit 
oldufuna plfDWldı. Fakat utık dura· 

fa~zet, dedi. Zaten iyisi de senin dil· 
şündtiğUndür. Konyağın çenemi gev· 
şetti, bana gevezelik ettirdi. 

(Sonu var) 
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Ma<arlar lstanbul muhtelitini 
sif ıra karşı ücle yendiler 

Ankara da 

İstanbulda 

güzel 

· oyunlar 

gösteren 

macar 

sporcuların ... 

dan sekizi 

latanbul, 31 (Telefonla) - Ankarada yaptığı birinci maçı 
kazanan Peşte muhteliti ikinci ve son maçım bugün Fenerbahçe 
atadmda İstanbul muhteliti ile oynadı. Havanın bulutlu olması
na rağmen saha çok güzel, şerait azami derecede mükemmeldi. 

Saat 14.45 de macarlar sahaya çıktılar ve halkı selamladı
Jar. Maçı seyreden bet bine yakın kalabalık, bu nezaket cemile
sini dostane tezahüratla karşıladı. Kısa bir fasıla ile de latanbul 
muhteliti göründü ve aynı alkışla istikbal ~dildi. 

Oyun başlıyor 
Merasim kısa kesildi. 14.50 de 

maç başladığı zaman lstaınbu) 
muhtelitrni şu kadro ile görüyo
ruz: 

Cihad - Faruk, Hüsnü - Etfak, 
Salim, Reşad • Niyazi, Salahad
din, Bülend, Fikret, Orhan. 

Maçı Subhi idare diyordu. 
Oyuna Peşteliler başladılar. İlk 

akın muavin hattında lı:eeitdl. Fakat 
macarlar sağdan bir akışla bu hücu
mu tazelediler. Reşad, tehlikeli bir 
oyuncu olan sağaçığı tam topu orta
layacağı ıırada durdurmaya muvaf
fak oldu. 

Macarlar hücum faikiyetini elde 
etmek için bütün gayretleriyle çalışı
yorlar. Fakat İstanbul takımı çok bü
yük bir gayretle cidden muvaffakı
yetli bir oyun çıkardılar. 

F ikretin bir şütü 
Altıncı dakikada macarlar büyük 

bir tehlike atlattılar: Salimin ver
diği bir pası kovalayan hücum hattı 
macarların defansını parçaladı ve 
Fikret güzel bir triplingle son rakibi 
de atlattıktan sonra altı metreden ıı
kı bir şilt çekti. Fakat macar kaleci 
vaziyeti mükemmelen takib etmiş o
lacak ki topu tam köşeyi bulacağı ıı
ıada kesmeğe muvaffak oldu. 

Beş dakika macar kalesi çok mü
him vaziyetlere maruz kaldı. İstan
bul takımı iki cenahtan ve merkez
den mütemadiyen hücum ediyor. Fik
retin iki ve Bülendin bir güzel şütü 
kalecinin elinde kaldı veya avuta git
ti. Macar defansının icabettiği za. 
man çok sert oynadığı görüliiyor. 
Hakem bu sertliği iki frikik cezasiy
le karşıladı ve oyun normal bir ha
le girdi. 

On beşinci dakikadan sonra bu se
fer macarlar hikim vaziyete geçtiler. 
Her iki açığın sürüklediği hücumlar 
çok seri oluyor. Peşteli oyuncuların 
ayağına takılan her hücum ani tehlt 
kelerle nihayetleniyor. 

İstanbul muhtelitinin müdafaası. 
bu hücumları ancak dört dakika neo 
ticesiz bırakabildi: ondokuzuncu da.
kikada peştelilerin sağiçi hafif bir 
burun şütü ile topu ağlara taktı. Ci· 
had müdahale etmekte gecikmiş "" 
top geçtikten sonra plonjon yapmış
tı. 

Peşteliler bu ilk sayının heyecanı 
geçmeden akınalrını tazelediler. 21 • 
inci dakikada soliçin uzun bir şüti 
kale direğinin kenarından geçmek Ü· 

zere idi ki sağaçığın kafası yetişti ve 
iyi kontrol edilemiyen top gene avu
ta gitti. 

İstanbul muhtelitinin yeniden caa 
!andığını görüyoruz. Fakat Salahad
din, bugün çok güzel oynayan Niya
zinin semere vermesine man: olaca~ 
kadar bozuk oynuyor. 

6 metrede;ı 'ektlğı şiddetli şütü 
dünkü maçta kaleci ta!afrndan 

durdurulan Fikret 

Kaleci Cihad 
39 cu dakikada maearlar, solaçık

lan vasıtasiyle b irsayı daha çıkardı· 

lar. Fakat bu sayı ofsayd vaziyetinde 
yapılmıştı. Hakem tnacar oyuncuntır 
pas aldığı zaman nizamsız vaziyette 
olduğunu görememişti. Devrenin son 
dakikaları İstanbul muhtelitinin ha-

kimiyeti altında geçti. Fakat macar 
lar sayı imk!nı vermiyen bir gayret 
le oynuyorlardı. 

Devre bu suretle 2-0 macarların 
lehine bitti. 

Macarların bu devrede bıraktıkla-

.................................................... 
Macarlar çok 
şiddetli ve seri 
oynadılar bizim 
takım biraz 

• 
perışan 

L!lörünüyordu 
rı intiba çok seri, oldukça sert ve ne
fesli bir takını oldukları merkezinde
dir. Mütemadiyen seyahat halinde ol
malarına ve bir gün evel yaptıkları 
maçtan sonra oldukça yorucu bir tren 
yolculuğu yapmış bulunmalarına rağ

men çok zinde görünüyorlardı. 

lKlNct DEVRE 
İkinci devrede İstanbul muhteİi . 

tinde bazı değişiklikler olmuş ve ta
kını şu kadroyu almıştı: 

Cihad • Hüsnü. Faruk - Eşfak, 
Rıza, Reşad - Niyazi, Naci, Bülend. 
Fikret. 

Bu devrede macarlar daha h,akim 
oynadrlar. Muhtelit takımın canlı oy
namasına rağmen peştelilerin güzel 
ve aeri oyunu hü<:um avantajını on· 
lara veriyordu. Maamafih bu hücum
lar semere verebilecek kadar tehlike
li olmuyor ve oyunuı· umumi cereya
nı üzerindeki tesiri ancak hissoluna
bilir şekilde kalıyordu. 

Ucüncü gol 
Maçm son dakikaları çetin bir di

dişme halinde geçti ve birinci devre· 
deki vaziyet değişmeden maç bitmeı 
üzere idi ki, peştelilerin orta muhaci· 
mi güzel bir kafa vuruşu ile sayı ac' 
dini ilçe çıkardı. 

Macarlar güzel ,canlı ve seri oy
nadılar. Onlarda bulunabilecek kusur 
lüzumsuz derecede sert oynamaları 
idi. İstanbul muhteliti mevsimin ilk 
maçını oynamalarına hamledeceğimi1 
bir peripnlık gösterdi. 

Dün hipodromda tribünleri dolduran /talk 

Sonılb>alhlaır At VaıroşDaırı 

Yanşlar havanın yağmurlu 
olmasına rağmen kalabahktı 
YARIŞLARDA 

BİR COK 
"'" 

SÜRPRİZLER 
OLDU 

Sonbahar at yarışlarının beşincisi 
dün şehir hipodromunda yapıldı. Ha
vanın yağışlı olmasına rağmen hayli 
kalabalıktı. Bahsi müştereklerde oy· 
nıyanların adedi gene fazla idi. Dün
kü yarışlarda sürprizler ve dolgun 
para getiren oyunlar oldu. 

Birinci koşu: Bu koşu ateş kofu· 
au idi. 3600 metre mesafeli bu yarı
şa beş at girdi. Bu yarışın favurisi 

Dünkü yantlartla bulunanlardan bir grup 

Bozkurt'tu. Tahminler hilafına Gtil-
can güzel bir koşu yaparak birinci 
geldi. Bozkurt ikinci, Nazlı üçüncü 
oldu. 

Gülcan üzerine oynayan pek az 
olduğu için günün en çok parasını 

kazandırdı. Ganyana 62,30 altmış iki 
lira otuz kuruş, birinci pliseye 10,30 
verildi. ikinci plaseye de ancak bi, 
let bedeli olan 100 kuruş iade edildi. 

İkinci koşu: handikap koşusuydu. 
Bu koşuya yazılı atlardan Ünlü, Me
sut, Sabah ve Ayşe koşmadı. Bu ko· 
şuda herkes B. Said Halimin Kara
kuşu üzerine oynamıştı. Favuri gö
rünen bu at yarışı kazanamadı. Neti
cede hiç ümid edilmiyen Can birinci 
oldu. Sarıkuş ikinci B. Zeynelin Ça
kalı da üçüncü oldu. Ganyana 30,20, 
birinci plaseye 6,80 verildi. İkinci Hayvanlar •alıaya cıkıyorlar 
plase 180 üçüncü plaseye de 1210 ku- cer ikinci, Karainci üçüncü oldu. Bu 
ruş verildi. koşuda aynı zamanda ikili bahis de 

'Oçüncü koşu: üçüncü koşu gene vardı. 
handikaptı. B. Emin Uruşun 'Onllisü 
65 kilo taşımasına rağmen güzel bir Ganyana 420, birinci pliseye 130 
koşu yaparak mühim bir farkla birin- kuruş verildi. İkinci plase ancak ken
ci geldi. İkinciliği B. Şemsi Tatakın di parasını iade etti. 'Oçüncü plaseye 
Bahtiyarı üçüncülüğü de B. Abdulla- 2•90 kuruş verildi. 
hın Mesudu kazandı. Birinci koşu : Bu koşu dört ve da-

Birinciye ganyanda 350, plasede ha yukarı yaıtaki ve 1937 senesinde 
110 kuruş verildi. İkinci plaseye 410 hiç koşu kaz~nmamış yerli 'fe yarım 
üçüncü plaseye 170 kuruş verildi. kan mgiliz at ve kısraklara mahsus

Dördüncü koşu: Dördüncü koşu tu. 2400 metrelik bu koşuya yazılı 4 

lis kan ingiliz at ve kısraklara 
sustu. 2100 metrelik bu koJUya 
zılan üç at da girdi. Bu koşu se 
<:ileri çok aldatan heyecanlı bir 
oldu. Meram virajdan sonra başa 
miş ve mesafeyi epeyce açmıştı. 
key Kamilin bindiği Osmanoğlut' 
Şehrazadı Meramı sona yaklaşır ti 
biraz farkla geçerek birinci oJd1l 
çok alkışlandı. Ganyana 250 k1S 
verildi. 

ÇİFTE VE İKİLİ BAHİSLJi:ll 
Atlı Spor koşusuydu. Handikaplı o- at da girdi. Bu koşuda herkes Semi
lan bu koşuya bir de Bayan girmiş- ramis'in geleceğini zannediyordu. A- ve beşinci koşular arasındaki bu 

Bir daimi muhtelit kadrosu ti. Amatör binicilerin iştirakiyle ya- yağından hasta olan bu hayvan bu- si 1/ 2 kazandı. Yani üçüncü yar 
seı·ilccek pılan koşu günün en heyecanlı yarı- gUn koşamadı. B. Ahmed Bozun No- birincisi Unlü ile beşinci yarıfıt1 

ıo- şıydı. Bahsi müştereke girenler han- b" . 9 
Ankara bölgesi futbol ajanlığı sık gi atın kazanacağını kestiremiyorlar- nası ırınci B. İrfan Emecin Clas'ı rincisi Nona üzerine oynıyanlar• 

.nk yapılacağı haber verilen temsili dı. Hiç tanınmaıruş binicilerin koştu- ikinci oldu. Ganyana 210, birinci pla- kuruş verildi. 
müsabakalar için daimi bir muhtelit racağı, tanınmamış hayvanların yarı- seye 130 ikinci plaseye de 360 kuruş İkili bahis dördüncü atlı ep0r "-
'radrosu teslıit etmek dtişünceainde- şında oymyanlar pek çoktu. Netice- verildi. şusunda idi. 3/ 6 yani U gur ile 
Jir. de 3 numaralı Ugur ismindeki Bay Altıncı koşu: altıncı koşu Uç ya- üzerine oynıyanlar ikili bahsi .e 

Bu muhtelite seçilecek futbolcular Caviµin bindiği at birinci geldi. Eıb- şında hiç koşu kazanmamış yerli ha- rilen 450 kuruşu kazandı. 
antrenörün emrine verilecek ve mun- '------ -;---.-------- --------------------_;_ ___ ___ _ 

tazam bir surette çalıştınfacaklardır. 
Egzeraislere devam ve diğer husus
ları temin için sıkı müeyyideler temin 
edilecek ve yabancı takımlara ka.r]ı 

kuvvetli bir şekilde çıkılabilmesi için 
yalan şehir muhtelitleriyle teması~ 

arttırılacaktır • 
Kadroya girecek futbolcular lik 

maçları biraz ilerledikten sonra seçi· 
lecektir. 

Çankaya Demirsporla birle§ıi 
Menuniyetle haber aldığımıza gö

re, Ankara ve orta Anadolu §8.mpiyon 
luğuna kadar yUkselen, diğer spor şu
belerinde büyük varlıklar gösteren 
Çankaya spor kulübü ile iyi bir istik
bale namzed olan Demirspor kulübü 
birleşmişlerdir. Dünkü atletizm müsı 
bakalannda bu birleşmenin ilk f'ıll te
zahürü görülmüş ve iki kulübün at< 
Jetleri bir forma altında yarışmıglar

dır. B§lak (Galatasaray) Mehmed Repd (Fenerbah~e) Hasiıa (Be~iktaı} 
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~b!o.üzerine anc:J:r:m~.ltadm güzelliqinin, iyi yapılmq bir 
g~bıdır. Kadm zaten ~ İaİın daha parlatmak için aürülen cila 
~ndüğü boya kend' guze 0 alıdır ki giydiği elbiae ;e ail· 
~ae •rhat ve vilcud ::a >:~.?1· Kadm güzelliğinin ilk tartlan 

aab etnıek kabildir su u ur. Bunlan beden terbiyeıi ile İk· 
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Sayfamızda bu iki nokta üze
rine aık ark avdet edeceğiz. 

Bugün, beden terbiyesine aid altı 
resim veriyor ve resimlerde görülen 
hareketlerin nasıl yapılacağını izah 
ediyoruz. Bu hareketler beden ter
biyesine ilk ba!jlıyanlara' mahsustur. 

1 - Kollarınıza dayanarak yere 
uzanınız, başı?ızt dik, bacaklarınızı 
yerden 5 santımetre yükseklikte tu
tunuz. Sonra, bu vaziyette içeriden 
dışarıya ve dışarıdan içeriye doğru 
- beııer defa • bacaklarınızla daire 
resınediniz. 

2 - Yere yatıb bacaklarınızı yan 
}'ana ve kollarınızı vücude muvazi 
olarak uzatınız. Bc..caklarınızı indi
rirken ye~e değmemek şarti;le, 10 
kere, zemınden 30 santimetre kadar 
yükseğe kaldmb indiriniz. 

3 - İlk talimdeki vaziyeti alınız. 
~a7ak.larmızı yan yana getirerek iki
sını bırden, 10 kere, sağdan sola doğ
ru, ve biraz dinlenerek, yine ıo kere, 
soldan sağa doğru, birer daire çizdi
recek surette tahrik edi..ıiz. 

4, ~· 6 - Ayaklarınızı ağır bir ka
nepenın alt kenarına yerleşdirib elle
rinizi ensenize koyunuz. Sonra, göv . 
denizi, yavaş yavaş, yere amud ola
cak. şeki~de kaldırınız ve tedriç kai
desıne rıayetle alnınızı dizlerinize 
nıümkün olduğu kadar yaklaşdırınız. 

Not : Bu hareketi, bir kaç kere 
yapdıktan sonra, ayaklarınızı kanepe
ve dayamakuzın yapacaksınız. 

1 

Bu mevsimin gözdesi olan kumaş kadifedir; ka . 
dile, lame ve işleme .. 

bele doğru kavrıyarak bazan kalçalara kadar devam 
etmektedir. Bu büzgülere öğle sonu elbiselerisde de 

Geçen yaz, kadınlar, romantizm devrine dönmüş 
g~b~ idiler. lçine girdiğimiz kı~ta da, romantizm dev. 
r~nın kış kumaşlarr olan kadife başta olarak, işleme
Jı kumaşlar ve sırmanın yeni dokumacılıktaki istihalesi 

rastlanmaktadır. Akşam yemeği elbiseleri ise yine 

beli ve kalçaları sıkan düz ve dik çizgilidir. KoJJar 
dar ve uzun, korsaj yükselmekte ve ekseriya boyuna 

kadar devam etmektedir. Ancak göğsün üst kısmı, 

müslin veya tül ile, yarı açık bırakılmaktadır. Bu 

elbiselerde, yukarıda bahsettiğimiz dört köşe ve 

sivri dekoltalara tesadüf edilmektedir. 

lame, pek tabii idi ki, moda olsunlar. 
Çizgiler, yine o devrin çizgileridir : Servet ve 

refah devirlerinin geniş, bol, kıvrımlı çizgileri ... 
Ancak şu farkla : Zevkler çok incelmiş ve zarafet 

umuınileşmiştir. Zamanımızın kadını modanın umu
mi hatlarını takib etmekle beraber büdcesine uygun 
giyinmesini de bilmektedir. 

Renklere gelince : Mercan alı, kırmızı, ve kırmı

zının lıemen her tonu, yeşil, ve kahve rengi en ~ok 
beğenilen renklerdir. 

Modanın umumi hatları nedir ? Modanın değişmez kanunları var mıdır ? 

Tuvaletlerc!M! dekolteler göğüste dört köşe veya 
sivri şekillerle biraz genişlemekte ve ge!fen sene 
modasının tersine olarak sırtlar örtünmektedir. Göğ

san §eklini belirten bol bilzgil ve kıvrımlar, gövdeyi 

Böyle bir şeye inanmayınrz. Umumi Jca.ide, ber
kesin tercih ettiği biçimlerden ve renklerden büsbü· 

tün uzaklaşııuyarak her kadının kendi zevkine göre 
kendine yakışdırarak giyinmesidir. 

••• 
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Boyanmak sanat:o 
&i =: =": : :2 : §j 3: 

Renkler ve zevkler hakkında 
münakata edilemez. Bunun içindir 
ki • zamanımızda ender olmakla 
beraber • bazı kadınlar boyanma· 
makta, bazıları boyanmaktadır • 

Boyanmalı mı ? Boyanma.malı 
mı? 

Ekseriyet boyandığına göre bo
yanmaktan bahsedebiliriz, Fakat 
nasıl boyanmalı ? 

Bu aualin cevabını makyajda az 
çok ihtiaaaı olan herkea kendine gö
re vermektedir. Ancak boya laalı
nm bir takım umumi kaideleri var
dır; ve bu umumi kaidelere riayet 
etmiyerek çok güzel bo!yananlar 
iae birer tazdır. Bundan dolayı da 
umumi kaidelerden bahsedebiliriz. 

llk önce boyanm ten ve aaç ren· 
gi nedir ? Sanım mı, Kumral mı, 
Esmer mi 7 Bunlar haiıgi podraları, 
hangi allıkları ve hangi dudak bo
yalarını kullanmalıdırlar ? 

Meselenin evvela halli Jbmı ge
len noktaları bunlarda. Boyanma• 
nm dikkat edilecek ikinci ııoktaaı 
da giyilen elbiaenin rengi ile ahenk 
teminidir. Şu halde aaçm, tenin Ye 

elbiaenin renklerine göre boyanma· 
da ufak tefek değiıiklikler yapıl
ması lazımdır diyebiliriz. 

. Sarı aaçlı ve açık mavi elbiseli 
bır kadın ten rengi podra, a)e'V' ren· • Beden 

terbiyesine 
aid 

bir kaç 
hareket 

• 

2;~ 

gi düzgün ve dudak boyası sürme
li; fakat elbisenin rengi mesela ef· 
latunaa podraın ratel, düzgünü şan 
ve dudak boyası al olmalıdır. Sarı 
lame tuvaletli bir esmer tabii renk· 
te podra, taf ak rengi düzgün ve al 
dudak boyası kullanmalı; ancak 
dütes penbesi bir elbise ile podr:ı:ıı 
esmer podrası, düzgünü ve dudak 
boyası karmin olmalıdn-. 

Boyanma davası bir ahenk da
vasıdır. Ve bunda ka§larm biçinıi. 
göz kapaklarmm rengi, kirpiklerin 
Uzunluğu ve aairesi de ayn ayrı rol 
oynar. 

Bunlardan vaktinde ve aırasiyle 
bahsedeceğiz. 

iki güzel öğle sonu 
elbisesi modası 
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KADINI 
"'"""""" .............. , 

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

Fazla tuzlu 
yemekler 

Bazı kadınlar yemeğe fazla tuz a• 
tarlar. Bu her ev kadınının başrna ge~ 
len bir iştir. O zaman yemek ağu gibi 
olur. Yiyebilirsen ye. Ne yapmalı? 
Yemeği atmalı mı? Hayır! Çünkü ye· 
meği atarsanız hem aç kalmak tehli· 
kesi, hem de bütün masrafların heder 
olması ihtimali vardır. 

Onun için size ufak bir tavsiye ya
palım: tencerenin üzerine gayet temiz 
bir bez geriniz. Onun üzerine bir par• 
ça tuz koyunuz. Sonra tencereyi kay
natmağa başlayınız. Çivi çiviyi sök• 
tüğü gibi tuz da tuzu söker. Tencere· 
nin üstündeki tuz tencerenin içindeki 
tuzu alır, bu suretle yemeğiniz tuzsuz• 
laşır. Bu bir hokkabazhk değildir. İs• 
terseniz tecrübe ediniz. Fakat buna 
müracaat edecek yerde yemeklere faz• 
la tuz koymamak daha evladır. 

Çiçeklerin tazeliği 
Çiçekler iena havalı odalarda çabuk 

b::ızulurlar. Çiçekçiden bir çiçek alır· 
sınız vazoya koyarsınız. Fakat akşam 
oluncaya kadar çiçeklerin hepsi solu· 
verir, hem odanızın ziynetine hem de 
verdiğiniz paralara yazık olur. 

Çiçekleri uzun zaman saklayabil· 
meniz için yapacağınız en kolay usul, 
sularını sıksık değiştirmek, diplerini 
kesmek, onların su aJabilmesini teshil 
etmektir. Fakat çiçekleri daima taze 
tutmak için suya bir parça as?irin at• 
mak kafidir. 

Limonları saklamanın mmlü 
Limonlar bazen çok pahalılaşır. Bu

gün yüz paraya aldığınız limon yarın 
beş, hatta 7,5 kuruşa urlar. Yanud ev~
nize limon alınız da bunlar bır 
müddet sonra kurur ve işe yaramıya
cak bir hale gelir. Halbuk" , limonları 
uzun müddet ve daima ter ve taze sak. 
lamak mümkündür. Bunun için limon• 
lan bir suyun iç.ine koymak ve bu SU• 

yu ıırksık değiştirmek lazımdır. Li
monları sıkıp limon suyunu ispirto 
içine katmak da mümkündür. 

BiRKAÇ TAVSİYE 
······ .,.. 4 4. 44 ... 

........ 
* Ütünüzü lüzumundan fazla ısıtma• 

ymız, mutedil bir hararet ütüleno
cek eşya nemli ise, daima kafidir. 

*Renkli mendil ve bluzlarmızı sıcak 
suda yıkamayınız. Ilıkça bir suda 
çabucak çitilemek bunların kirini 
temizler. 

* İpekli ve yünlü kumaşları sıkmayı
nız. Bol sabunlu suda yıkayıb çiti
ledikte~ ııonra onları ipe de asmayı
nız. Di.iz bir satıh ve mesela bir be
yaz örtü üzerinde kurutunuz. 

Kadifeden yapılmış 
önü büzgülü bir 

gece elbisesi 
modeli 
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H 1 K A y E 
Laboratuar metodu 

Elinde tecrübe tübü tutan adam: 
- Sebeb(qıi anlamıyorum, dedi, ne

den insanlar fenni bir yolla şu eşek 

aı !arını birleştiremiyorlar. 

E söyledikten sonra eheıniyetli 

.................................................... 
Yazan: 

Claire Wallis 
bir t ... wda boğazını ayıkladı ve ma-
sanın karşı tarafında otu.an beyaz İngilizceden 
gömlekli şekilaen bir cevab chlu. Fa- ............... ,.,.,,.,,,,.,,,,, 
kat kız, kend·,ıni işine vermiş, defte- iş, hiç bir zaman köhneleıpniyccek, a
rindeki notlara dalmıştı. şınmıyacaktır. Bir çift colbert gözü, 

Yüksek iskemlenin Uztıorine kon- bir •Gable gülümseyişi sizin bütün na
muş, inanılmıyacak kadar küçük olan zariyelerinizi püff diye uçurup git
ayaklarını en üst basamafına bas- meğe kUi gelir. 
mış, l~ısa kaküllerini kulaklarının ar- Genç adam, elindeki mürekkebli ka
kasına atmış, kara baslı bir kuş gibi ~emi bir hatib jesti ile sallayarak 
kültür şişelerinin tef?il ettiği ağlar dedi ki: 
üzerinde gözlerini dolaştırıyordu. Bu - Gene yanlış 1 bunu dinleyin 1 ben 
ıişelerde eşek arıları, ve onların yav- vakti geldiği zaman kendisiyle evle
ruları vardı. Kız, bunların nasıl üre- neceğim kızı gayet iyi tanıyorum. Ay
diklerini muntazam bir cetvel halinde ni zamanda beni başka bir tip de asla 
not defterine kaydediyordu. çekmez. Mesela benim kızım, 

**~ (Erkek burada ayağını ayağının ü-
Akşam güneşinin ağaçların arkasın- ezrine atmak :için bir az durakladı) 

dan süzülerek aksettiği dışariki so- Kumral ,uzun boylu ve sıhatli bir ta

kakta bir kulüpten radyo v."ii ge
liyor, gelip geçen otomobilleritı teker
leklerinden çıkan hışıltı duyuluyor
du. 

Bir elini önündeki kitaba koyup bir 
eliyle de saçlarını karıştırarak sükil-

tu bozan gene erkek oldu. Bu ince u
%Un, biraz kemikleri irice olmasına 
rağmen yakışıklı bir adamdı. İri çer
çeveli gözlüğü gözlerinin gri rengini 
saklıyor gibi idi: 

- Ben daima bir fencinin izdivacına 
başka bir mana vermesi lazım geldiği
ni düşünmüşümdür. 

··~ 
Kız elinde bulunan bir kültür tübü

nü yerino koyarak gayet meşgul bir 
tavırla sordu: 

- Neden? Bir kapıcıdan onun faz
lalığı nedir ki bu işte? 

- Yeni bir nesil üreanekte onun 
gayet büyük bir alakası vardır da on
dan. 

- Eşek arıları gayet çabuk büyü
yorlar; bunların vaziyeti insan yavru-

larınınki gibi mübhem değildir. 

Erkek şu cevabı verdi: 
- Eğer tam adamını bulup evelene

bilirseniz, çocuklar mesle değildir. 
- Peki ama, siz bunları şimdi hesa

ba katacak parlak bir genç değil mi
siniz? 

Delikanlı şüpheli bir bakışla baktı 
Kız sonra defterinin etr.Iına bir las-

tik bağ geçirerek sözüne devam etti: 
- Canım bunların hepsi de boş la

kırdı. 

- Boş lakırdı mı? Fen, fen. Size 
ıunu söyliyeyim ki ırkı kurtaracak o
lan da fendir. 

Delikanlı yumruğunu masanın üze
rine koyarak sözünü şöyle tamamladı: 

- En iyi neticeleri alabilmek için 
insanları ehlileştirirken bu böceklere 
karşı olduğu gibi gayri şahsi davran
malıyız. 

Kız homurdandı: 
- Pek güzel ama, yürümez. Meh

tablı bir geceye kadar bekleyin baka
lım ... 

Genç adam heyecanlı bir elle önün
deki bütün kağıdları bir tarafa itip 
masanın beriki başında ayaklanarak 
dedi ki: 

- Aziz genç kadınım, işte en zi
yade yanıldığınız nokta burası. 
Aşk denilen şey de nedir? Uydur

ma, masal.... Romancılara bir malze-
meden başka bir şey değil. İstikbalde
ki evlenmeler, masallarla değil, ha
kikatlerle karşılaşmak olacak. 

- Olabilir. Fakat benim kanaatim 
şudur ki aşk, hala, aklı başında olan 
insanları evlenmeğe götürmektedir. 

Delikanlı hakimane bir gülüşle ce
vab verdi: 

- Zan ederim ki bir kadın, ancak, 
böyle düşünebilir. 

- Fakat ben kendi adıma konuımı
yorum. Ben de bir fenciyim. Fakat bu 

zedir. Okumuş, yazmış değildir; fakat 
iyidir. Evimi idare edecek, beni rahat 
ettirecek, bana sıhatli, gürbUz çocukla 
doğuracaktır. KC'l'ldisi tam benim zev
kime uygun düşen bir tiptir. Ben ~ile
nin dimağı olacağım, o vücudu ola
cak. Size gelince •.••. ... 

- Başınızı alıp gidin; beni düşün
meyin. Ben sizin hayatınızda karan
lık bir kadından başka bir fCY değilim. 

Erkek memnun bir çehre ile tasdik 
etti: 

- Siz bana gelmezsiniz. Siz beli 
de bir futbolcu, bir açık hava sporcu
su için mükemmel bir karı olursunuz. 

Kız laboratuvar gömleğinin düğme· 
lerini çözerek canı aıkıtmıı bir ta
vırla: 

- Te,ekkür ederim, dedi, evlen
mek için bir futbol takımı arayamam. 
Ben gidiyorum. 

- Ben de gidi>:orum. Bir yerde sö
züm var. Fakat merdivenler karanlık
tır, ııığa ihtiyacınız olacak. Durun da 
beraber inelim. 

İkisi de aşağı kattan gelen ilaç ko
kularının sinmiş olduğu koridorlar
dan geçtiler. Bu fen yurdunun kapısı
nı kapatıp dışarıya çıktıkları zaman 
sihirli bir mayıs gecesinin eşiği üze
rinde olduklarını his etmişlerdi. Işık
lar büytik meydanda parıdıyor, çiçek
lerle güllerin güzel kokusu rüzgarla 
etrafa yaıhyordu. Uzaktan uzağa genç 
s:sler duyuluyor ve bulvarın kenarın
daki büyük çınarların üzerinden tam 
bir ay doğuyordu. 

t<ız: 

- Vah vah, dedi, sizin kafada olan 
bir kimse için bu geceye ne kadar acı
malı! 

- Ona delilik geçmez. 
- Bakalım, sizin "iri kumrar· gü-

nün birinde sizi de romantikleştirin
ceye akdar bunları dinleriz. Sonrasını 
da görürüz. 

Yürüye yürüye, adamın eski otomo
bilinin yanına kadar gelmi~lerdi. Ora. 
da kız bütün ceblerini ara~tınyordu 

Erkek sordu: 

- Ne oldu? Ne arıyorsunuz? 
..! Anahtarımı unutmuşum. 
- Size bir hizmette bulunabilir mi

yim? 
- Ne yapabileceksiniz, Daha iyisi 

ben doğruca eve gidip ıofada bekle
rim. Siz de bir an önce gidin de ya
vuklunuz sonra acı acı göz yaşları 
dökmesin. 

- Yok canım, benimle sözleşen bek
leyebilir. Şimdi ıiz arabaya atlayınız 
da bir müddet dola,alım. Olmaz mı? 

Kız mantosunun eteklerini mavi e
tekliği hizasına kadar çekerek otomo-

bilin eskimiş meşin döşemesinin üs
tünde delikanlının yanına oturdu. Ma
yıs rilzgln kıvırcık saçlarını kulakla-

nnın üzerine yapıştırıyor ve ay ııığı 

çenesindeki kati çizgileri yumuşatı 

yordu. 

( Sonu yarın) 

u~us 

Güzel AnkaraJan birgörünüf: Emniyet abideai 

BAYRAM iN RÖPORTAJI 

B ize lütfen Ankaraya son üç gün içinde kaç 
kifi geldiğini söyler misiniz?· 

Cumhuriyet bayramında eğer 

Ankarada bir nüfus sayımı yapı

lacak oluursa bütün Türkiyenin 

her şehir ve her kasabasından 

vatandaşlar bulunacak 

Evvela bu sualin cevabını verecek makamı aıadık. 

''- Dcmiryollarına soralım!.... 

"- Olmaz ki •.••. Ankaraya bir çok viliyetlerden o
tobüslerle yolcu gelir 

"- Otobüslerin geldikleri yerlere soralım. 

"- Olmaz ki ... Onlar her gün gelip giderler. Hem 

kaç yolcu getirdiğini şoför hatırında nasıl tutsun. 
Hem de bayram dolayısiyle otobüslerin durdukları 
yerler kafi gelmemiş. Neredn bulup 
sayacaksınız?" 

İ ki yüz bin nüfuslu Ankaranın 
içinde ki bizim iç.in bir ideal

dir, ancak Cumhuriyet bayramının üç 
günilnde yaşayabiliyoruz: Sokaklarda 
gelip geçene çarpıpamak için dikkatli 
olacaksınız. Berberde sıra bekliyecek
ainiz. Lokantada yer bulmak için vak
tinde gideceksiniz. Sinema biletinizi 
erken alacaksınız. Stadyomdaki arka
daşınız size yer aymnamışsa açıkta· 
sınız. 

••. Fakat fU kalabalık, şu hareket, şu 
heyecan ve nihayet bol inaan görmek 
ne kadar :zevklidir? Başka günler, ge
ce saat ikide polis memurlarının ayak 
sesleri ve bekçi düdükleri işitilen An
kara sokaklarındaki müzik, kahkaha 
ve heyecanı ruhumuz ne kadar özle
miştir? 

Büyük bayram gününün baŞ§ehre 
topladığı bu kalabalığın bir ba§:ka hu-

susiyeti de vardır: Memleketin dört 
bir tarafından gelmiş olması, her yat
tan, her meslekten bulunması .•.. Cum
huriyet bayramında, eğer Ankarada 
bir nüfus sayımı yapılacak olunıa, bü
tün Türkiyenin her tehir ve kasaba
sından vatandaşlar buiunacak; bilyilk 
bayramda Türkiye, başşehirde eksik
siz olarak temsil edilmektedir. 

*•* s abah saat dokuz... Çankayaya 
çıkan asfalt yolun ikl tarafı az 

görülen bir kalabalıkla dolu ... Buraya 
işleyen otobüslerde yer bulmak ~kan
sız olduğundan, havanın güzelliğinden 

faydalananlar, yaya olarak çıkmışlar ... 
Sağma soluna zevkle, hayranlıkla ba-
kanlar arasında bilhassa izcilerimiz 
var. Her Cumhuriyet bayramında bir 
bayram evel gelmemiş olanlardan se
çilen izcilerimiz için Ankarada olan
lar bayramın kıymetini değerlendir
mektedir. 

Birisi arkadaşına anlatıyor: 
"- Hani Ankarada ağaç yetişmez 

diyorlardı. Şu Kavaklıderenin bol a· 
ğacına bak..... Sonra çeşid itibariyle 
Ankaranın bol çiçeği, Türkiyenin ne· 
resinde var? 
Ankaralı olduğu anlaşılan arkadaş 

gururla cevab veriyor : 
"- Ama Ankara bugün öyle oldu. 

On beş sene evel buraları üzerinde 

yabani otlar bulunan boş arsalardan 
başka bir ıey değildi. Evvela kayalar 
işlendi. Toprak oldu Sonra o toprak 
terbiye edildi ve böyle ağaçlar yetiı
ti. 

Genç nesil muhakkak Ankarayı 

görmelidir. O kadar severek, o kadar 
benimaeyerek o kadar gurur duyarak 
geziyorlar ki ..•• 

*"'* 
C ebecide yağlı pehlivan güreş· 

leri yapılıyor. Etraf halkla dol
muş. Hem öyle bir doluş ki. Yakınlar
dan sandalya bulup çıkanlar, birbiri-

lerinin omuzlarına tırmananlar var 
Güreşler bitti fakat meydan boşaldı 

sanmayınız : Güreşi seyreden orada ne, 
kadar çocuk varsa, hepsi caketini çı-

Türkiye başıehirde eksiksiz 
olarak temsil edilmektedir 

Cumhuriyetin kahraman koruyucuları bayramın nqeıi iciricle 

Yazan: 
Cemal Kutay 

karıp biribirleriyle güreşmeye başla
dılar. 

Bibirirleıline, meşhur pehlivanların 
isimlerini takarak güreşiyorlar. Hem 
de sıra ile Vt otrendikleri kadar bil· 
tün şartlara riayet ederek .•. Hakemle· 
ri de var. 

Katlıdan iki Bayan gözüküyor : 

Öbürü cevab vermedi. 
Bu sUkllt ihtiyarı, birdenbire coş

turdu. Yanındaki gencin kolundan 
tuttu. Onu aanıtı: 

"- Neden söylemiyorsun oğul? Bu
nu anlatmak •enin vazifendir. Benim 
göğsümde, harb meydanında alınmış 
üç yara var." 

İhtiyar, genç, kadın, erkek; lCitün 
türk milletinin, Cumhuriyet Jruhsi ü-

zerindeki hassasiyet ve alakasını, asla 
karşılıksız bırakmayınız: 

Bunlardan biri, yerde serili olan ha- **~ 
ıının ustilnde eiribirlerinin sırtını ye- A nkara garının açılışında bulu
re getirmeye uğrafBJl küçüklerden bi- nan bir mCbus, diğer bir me
rinin annesidir ... Oğlunu 0 halde gö· busumuza, meydanın her tarafına a
rünce hemen yanına yaklaşarak om •sılan bayrakları gösterek: 
kolundan tuttu ve hışımla yüzüne ba- "- Dört devletin bayrağı var. Bu-
~rak: gün dost ve müttefik olarak selamJa. 
"- Yürü bakayım eve, burada gü dığımız bu devlet bayraklarını ):.'.rmi 

•eşmeye utanmıyor musun?" sene eve) görmeye tahammül edemez 
Daha yaşlı olan diğer Bayan, arka- dik." dedi. 

daş.ının hemc.n sözünü kesti ve çocu- Cı.-ılhul'iyet on dört yaşına girer-
ğun kolunu kurtardı: ken dostlarımızın bayraklarını bir ta· 

"- Ayol sen ne yapıyorsun cumhu- rafda, dost olmıyanlarımızın bayrak
riyet bayramı bu ... Çocuk bugün de eğ- ]arını diğer tarafda asılı olarak ta
lenmiyecek de ne zaman eğlenecek? hayyill ediniz: Dost olduğumuz taraf • 

Küçük güreşe devam etti ve ikisi da bütün bir cihan, dost olnuyan ta-
beraberce yürüyüp gittiler... raf bom boştur. 

**~ 

H alk kürsUlerinden birinin yanın-
dayım. Kalabalık, Cumhuriye

tin ilanını .anlatan hatibi alaka ile din
liyor. 

Belki yaşının tesiriyle kulağı ağır 
işiten bir ihtiyar köylü kalabalığı ya
rarak ilerliyor ve elini kulağının ar
kasına götürerek dinliyor. İhtiyarın 

yanına düşen bir genç, anlaşılan ra
hatsız olmuş olacak ki, ona biraz sert-

çe ve kendisinin rahatını bozmuş ol
duğunu anlatır gibi baktı. Fakat ihti
yar, söyleneni muhakkak anlamaya 
karar vermiş olarak sordu: 

"- Oğul, cumhuriyetin hangi iyi
liğini anlatıyor.'' 

Türkiyenin kalbi olan Ankara, dün

ya sulhunun da kalbidir. Dünyanın en 
nazik coğrafya parçası üzerinde dört 

milyon kilometreye ve yüz milyon nü
fusa yakın iki büyük anlaşmanın te
meli burada atıldı. Barış kelimesi 
cumhuriyetindir ve ankaralıdrr. 

• •• K enar mahallelerinden birinde-
yim: Yeni Ankaradan eski 

Ankaraya girerken rt~ima bir garibse
me duyulur. Cadde ayrı, evler ayrı, 

dilkk!nlar ayn, kıyafetler ayndır. Fa
kat Cumhuriyet bayramında, Anka-

ranm her sokağının biribirine benze

yen ve biribirinden fark.sız olan tek 

'l • ıf. 1937 

tNGİLTERE'DE 

Trenlerde 
• 
sınema 

Hepimizin sonu ölüm olan bu dUn
yada sayılı günlerimizi bize hoş ge· 
çlrtmek için, medeniyet ve fen alemi~ 
her çareye baş vurmaktadır. BeJkı 
havsalamız almadığı için bize garib 
geliyor. Yoksa, sulh için yapılmakta 
olan harblar bile ihtimal ki ,günün bi
rinde rahat bir nefes almak maksadiy· 
le düşünUlmüş olan bir çaredir. 

Dedelerimizin at eırtınde, posta a• 
rabalarında günlerce yol katettikleri· 
ni bir defa gözümüzün önüne getire• 
liın. Bir de evlerimizden daha konfor• 
lu olan yataklı trenleri ve bunların 
sinemalı, ve hem de sesli sinemalı o
lanlarını düşünelim. 

Londra - Leedes, Londra - Doncas· 
ter arasında işliyen bu sinemalı tren• 
lerde, iki vagondan mUrekkeb bir si
nema salonu vardır. Pazar günleri bu 
hatlarda ifliyen bütün trenler sincma
lıdır. 

Londradan hareket eden telanil te
nezzüh trenleri aincmalıdır. Çok ra• 
hatlıklı bir şekilde tertib edilmit olan 
bu salonlarda, en ziyade haftanın hi· 
diseleriyle al!kalı filmlerle kısa komik 
filmler gösterilmektedir. 

Koltuklar dörder dörder birbirleri· 
nin arkalarına sıralanmış, iki koltuk 
bir yanda kalmak üzere aralarında 
boydan boya bir koridor vardır. 

Seans, varılacak iataayona 15 daki• 
kakala bitmek üzere, tam bir saat sür
mektedir. 

Bu suretle yolcular kompartimanla
rma giderek hiç teUi~ düşmeden ko• 
layhkla eşyalarını toplayabilmektc
dirler. 

Sinemalı trenlerin yalnız İngfüc
rcye inhisar etıniycceğine hiç şü~e 
yoktur. Nitekim, alman devlet demfr· 
yolları idarni bir heyet gön~rcrek 

derhal tetkiklere girifmittir. 
Brezilya, İsveç, Finlandiya, Hindis· 

tan demiryolları idareleri de ingilis 
demiryolu idaresiyle temasa geçmiş
tir. 

bir tarafı vardır. Her evde bir bayrak 
asılıdır. 

Hem bu bayraklar, zaman .aman bl• 
zi tikiyct ettiren soluk ve nizama ay .. 
kın olanlardan da değildi. Eni, boyu. 
rengi; tam kanunun tayin ettiği gibi 
bayraklardı. 

Cumhuriyet bayramı yaklaımca, 

mahalle aralanndaki ter.zilere c1bfj9 
dikmek yerine, bir çok bayrak ıipari• 
ti verildi. Bugün her ankaralmm evi· 
ne bayrak asması için kanuni bir mec. 
buriyet yoktur. Fakat bu bir inkillb 
vazifesidir. 

Türkiyede, devamını ve ibkasıru is· 
tediğiniz her hangi bir fCyl bir inlallb 
vazif«i haline getirdikten aoma, ~ 
kaca müeyyide hiç aramayıruz. Bu bit 
k!fi geliyor. 

••• 
S an kışlada askerler !çin eğlen• 

oelcr hazırlanmı9tx.. Mehmed· 
cikler, Uç gUndenbcri bayram yemeği 
yemektedirler. 

Kışlanın arkasındaki geniş sahalar
da öbek öbek toplanmışlar, türkuter 
söylüyorlar, oyunlar oynuyorlardı. 

Genç bir asteğmen kırk elli kadarını 
bir araya toplamıı, onlarla beraber gU 
lüp eğleniyordu. 

Birdenbire arslan yapılı bir askere 
seslendi: .. 
"- Ömer 1 şu cumhuriyeti bize bit 

anlatıversene I ... " 
Ömer, evvela biraz düşündü: 
"- Cumhuriyetin, dedi. Bize ka

zandırdıklarını anlatmak, pek kola}' 
değil ki... O bize insanlığımızı öğret• 
ti. Tarlamıza sahih kıldı. Ev bark 
sahibi yaptı. Kuvvetli yaptı. Herke• 
sin bizim hatırımızı saymasını .... " 

Sonra bu saydıklarının pek az ve 
saymasının pek uzun süreceğini he• 
sablıyarak: 

"- Kısaca; dedi. Cumhuriyet dün
ya içinde bizi imrenilir ve aranılır bit 
hale koydu." 

Asker Ömerin şu cilmlesinin iste• 
diğiniz kadar izah ve tahlilini yapınız· 
Sayfalar, sütunlar, kitablar dolduru
nuz: Netice gene onun, dokuz kelime
lik cümlesinin içindedir. Cumhuriyet 
için kahramanca döğüşmesini ve yi-

gitçe ölmesini bilen Mehmedcik; korıı· 
yucusu olduğu eserin en güzel tahlil 
ve izahını yapandır da .•• 

••• 
B ayram, büyük bayram, kendini 

yaratanın bllğrında bir çol< 
hatıralar bırakarak geçti. Bu hatıra• 
ları, gelecek yıl bugüne kadar kafa• 
mızda ve gönlümüzde yaşatacağız· 
Cumhuriyet geliştikçe ve y<l§landıkÇ• 
hatıraları da zenginleşmektedir. o, 
hiç bir zaman ihtiyarlamıyacaktır. se
neler, onun hududu namütenahi olaJl 
gençlik çağına mesud ve bayındır 
Türkiyenin gUler yüzlülüğünden ~e 
saadetinden varlıklar hediye edecektır 
Kırk bin türk köyünden her biri bir 

Ankara oluncaya kadar .••• 



M 
'Ozum kurumu 
nasd çahııyor? 

Kurum QıUm ve İnciri 
rdun clıimdo ve içinde 

kıymetlendiriyor 

tuır. 
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... mnyona terkettiler. Eilddea ı..c1e . faJ'llOG)aıa 
pek ak teladlf ediliyordu. LDb otcmoblllerin " 
bendn ucuıqwıun t.ırler471e balat c1il tadlle b
~ beNCUr. 
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~~ M. bakanhğı 
Maden yağı alınacak 
M. M. V.' Sa. Al. Komisyonundan: 
5700:5800 kilosu 2000 lira olarak 

tahmin edilen maden yağı açık eksilt
me ile satın alınacaktır. Eksiltmesi: 
18-11-937 pazartesi günü saat 11 de
dir. İlk teminat: 150 liradır. Şartna
mesi M. M. V. Sa. Al. komisyonun
da görülür. Eksiltmeye gireceklerin 
teminatlariyle birlikte 2490 sayılı ka
nunun 2, 3. maddelerinde istenen bel
gelerle ihale gün ve saatında M. M. 
V. satın alma komisyonunda b.ılun 
maları. (4063) 3-7075 

Dizel motörü eksiltmesi 
M. M. V. Sa. Al. Komisyonundan: 
1) 2 adet 50 beygirlik ve bir adet 

24 beygirlik dizel motörü pazarlrklr 
eksiltmeye konmuştu . 

2) Tahmin edilen bedeli 13.600 lira 
olup ilk teminat parası 1020 liradır. 

3) İhalesi 12 ikinci teşrin 937 per
~embe günü saat 15 dedir. 

4) Eksiltmere gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
gün ve saatinde M.M.V. satın alma 
loomisyonunda hazır bulunmaları. 

(4029) ~ 3-5960 

61,000 çift kundura 
alınacak 

M. M. V. Sa. Al. Komisyonundan: 
1 - Beher çiftine tahmin edilen fiat 

(460) kuruş olan (61000) altmış birbin 
çift kundura kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - İhalesi 12 teşrini sani 937 cuma 
günü saat 15 dedir. 

3 - İlk teminat mikdarı (14974) lira
dır. 

4 - Şartnamesi 1403 l..::c..lruşluk mak. 
buz mukabilinde komisyondan alınır. 

5 - İstekliler 2490 sayıh kanunun 2, 
3, üncü maddelerinde gösterilen vesi
kalarla teminat ve teklif mektuplariy
le bidikte ihale saatinden en az bir 
eaat eve! M.M.M. satın alma komisyo
nuna vermeleri. (3989) - 3-5934 

Parça kösele satılacak 
M. M. V. Sa. Al. Komisyonundanı 
Cebeci askeri hastahanesinde ima

lattan artan 178 kilo 46 gram parça ha
linde kösele arttırma suretiyle satıla
caktır. Görmek istiyenler mezkilr has
tahane baş tabibliğine her gün ve art
tırmaya girecekler 4.11.937 perşembe 
günü saat 10 da M. M. V. satın alma 
Ko. da bulunmaları. (4061) 3-6012 

Mazot münakasası 
M. M. Vekaleti Deniz Merkez Le· 

vazım Satmalma Komisyonu Riya· 
aetinden : 

1 - Tahmin edilen bedeli 266.700 lira 
olan 5000 ton mazotun kapalı zarfla 
münakasası 16. 1. kanun 937 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 14 de ve
kalet binası dahilinde müteşekkil ko· 
misyonumuzda yapılacaktır. 

2 - 13 lira 34 kuruş mukabilinde 
şartnamesini almak istiyenlerin her
gün ve münakasasma iştirak edecek
lerin de 1 inci maddede yazılı günde 
azami saat 13 <! kadar 14565 liralık te· 
minat mektupları ve kanuni belgele
riyle teklif mektuplarını komisyonu
muza tev.di etmeleri. - 3-6062 

Saman alınacak 
Ankara levazım amirliğinden : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mües
seseleri hayvanatı ihtiyacı i1iin 203700 

kilo samana 25.10.937 pazarlığında ta
lip çıkmadığından 2.11.937 saat 14 de 
pazarlıkla Ankara levazım amirliği 
satın alma komisyonunda alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3666 lira 60 
kuruş, ilk teminatı 275 liradır. Şartna
mesi hergün komisyonda görülür. İs
teklilerin kanuni vesika ve teminatla-

• riyle belli gün ve saaatte komisyonda 
bulunmaları. ( 4044) - 3-6060 

·. ·~ Slrketler ~~-. 
• • • • \1 -- , 

Kimyager ve mühedis 
isteniyor 

Keçiburlu kukürtleri türk anonim 
şirketinden : 

Şirketimizin Keçiburludaki fabri
kası için bir kimyagerle bir topograf 
müheqdisi alınacaktır. Ev ve evin 
tenvir ve teshini şirkete aiddir. 

Talihlerin tercümei halleri ve bon
servisleriyle Şirketin Ankarada Eti 
Bank binasındaki merkezine müraat 
etmeleri ilan olunur. (40S5) 

3-6002 

ucu! 

Pazarlıkla sığır eti 
alınacak 

An·kara Levazım Amirliğinden ı 

1 - Bergama garnizon kıtaatmın 
yıllık ihtiyacı için kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konulan 80000 kilo sı

ğır etinin beher kilosu için teklif 
olunan 18 kuruş 8 santim pahalı gö
rüldüğünden 2490 sayıh kanunun 40. 
ncı maddesi mucibince ihtiyaç pazar
lıkla temin olunacaktır. 

2 - Malın tahmin bedeli 20000 li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı ı500 lira· 
dır. 

4 - İhale 17.11.937 çarşamba gü
nü saat 15 de Bergama askert alım 

satım komisyon binasında yaprlacak
tır. 

5 - Sığır etinin evsafiyle teslim 
mahal ve şartları şartnamesinde ya
zılıdır. Şartnameler Bergamadaki a
lım satım komisyonundadır. 

6 - İsteklilerin şartnamenin 4. n
ci maddesinde yazılı vesikaları ya
nında bulundurmaya ve ihale saatin
den evvel muvakkat teminatlarını 

Bergama maliye veznesine yatırmaya 
mecburdur. 

7 - Komisyon haftanın pazartesi, 
çarşamba ve cumartesi günleri açık-
tır. ( 4065) 3--7073 

Un alınacak 
Ankara levazım amirliğinden : 

1 • Afyon merkez kıtaatı için 22S 
ton un kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 • Eksiltme 16.ıl.937 salı günü saat 
16 dadır. Unun beher kilosu 12 kuruş 
tahmin edilmiş, muvakkat teminat 
202S liradır. 

3 - Unun şartnamesi 135 kuruş mu
kabilinde 1 Kor ve Ankara, İstanbul 
levazım amirliği satın alma komisyo
nunda alınabilir. 

4 - İsteklilerin ihale günü belli sa
atten bir saat evet teklif mektupları
nı AfY'onda satın alma komisyonuna 
vermeleri. ( 4023) - 3.5945 

Pazarlıkla kuru ot 
alınacak 

Ankara Levazım AmirliğinClen : 
1 • Bergama garnizon kıtaatmın yıl

lık ihtiyacı iç.in kapalı zarf u!Nlil ile 
eksiltmeye loonulan 430,000 kilo kuru 
ota ihale gününde istekli çıkmadığın
dan 2490 sayılı kanunun 40. mcr mad
desi mucibince ihtiyaç bir ay zarfın
da pazarlıkla temin olunacalCtrr. 

2 • Malın tahmin bedeli 17200 lira
dır. 

3 • Muvakkat teminatı 12!il0 liradır. 

nu binasmda yapılacaktır. 
5 - Kuru otun evsafile teslim mahal 

ve şartları 9artnamesinde yazılıdu. 

Şartnameler Bergama.da alım satım 
komisyonundadır. 

6 • İstekliler şartnamenin 4. üncü 
maddesinde yazılı vesikaları yanında 
bulundurmaya ve ihale saatinden evel 
muvakkat teminatlarım Bergama ma
liye veznesine yatırmaya mecburdur. 

7 • Komisyon haftanın pazartesi, 
çarşamba ve cumartesi günleri açık
tır. (4066) - 3-7074 

Toz şeker alnacak 
Ankara Levazım .Amirliğinden : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri için 40 ton toz şekerin ka
palı zarfla eksiltmesi 1. 2 inci teşrin 
937 saat 15 de Ankara Lv. amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 • Beher kilosu 28 kuruştan mu
hammen bedeli 11200 lira ilk teminatı 
840 liradrr. Şartnamesi parasız hergün 
komisyonda görülür. Mühürlü ve ka
nuna uygun teklif mektubları saat 14 e 
kadar kabul olunur. İsteklilerin teklif 
mektubları ve kanuni vesikalariyle ko
misyonda bulunmaları. (3876) -3-5718 

Un alnacak 
Ankara levazım amirliğinden : 

ı . Giresun garnizonunun senem. 
ihtiyacı olan 220,000 kilo unu 12.10 
937 den itibaren bir ay müddetle ve 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

2 - İhalesi 12 inci teşrin 937 curru 
günü saat ı6 da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 31900 liradır. 
Muvakkat teminatı 2393 liradır. 

4 • İsteklilerin muvakkat teminat 
karşılığı olan banka mektubu veya 
maliye vezne makbuzu ile aynı zaman
da ticaret odasına kayıtlı olduklarına 
dair vesika ve ehliyetnaınelerile bir
likte kanunun emrettiği şekilde kapa
lı zarfların muayyen saatten biı; saa• 
evelisi olan saat ıs e kadar komisyo
numuza getirmeleri ilan olunur. 

(3942) ~ 3·5817 

Saman alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Komisyonundan: 
1 • Harp okulu hayvanat ihtiyacı o~ 

lan 255 ton samanın 25.10.937 pazarlı
ğında istekli çıkmadığından 1.11.937 
saat 11 de pazarlıkla Anl::ara Lv. a
mirliği satın alma komisyonunda alı
nacaktır 

2 - Muhammen bedeli 4590 lira, ilk 
teminatı 344 lira 25 kuruttur. Şartna
mesi hergün komisyonunda görülür. 
İsteklilerin kanuni vesika v: teminat
lariyle belli giin ve saatte komisyonda 
bulunmaları. ( 4043) - 3-6061 

Odun alınacak 
4 • İhale 17.11.937 çarşamba günü Ankara levazım amirliğindla ı 

saat 16 dadır. 1 • Ankara garnizon birlik ve mUes-
Bergama askert satın alma komieyo- aeseleri ihtiyaçı için 720 tıon gUrıen 

Erzak Alnacak 
Ankara levazım amirliğinden : 

. Muvakkat 
Miktarı Tutarı Tahmin edilen Fi. teminat 
Kilo Lira Ku. Ku. Sa. Lira Ku. 

224000 29120 13 2184 
56000 11200 20 840 

Gün Saat Münakasa şekli Cinai 
Salı ıs kapalı Un 
Salı 17 kapalı Sığır ed 

Müddeti 
Ay 

12 
12 

Tarih 

9.11.937 
9.11.937 

ı • Kırkağaçtaki kıtaatı: askeriyenin ihtiyacı olan kapalı un ve sığır eti· 
nin şartnamesinde yazıldığı gibi münakasaya konmuştur. 

2 - İhale gün, tarih ve saatleri hizalarında yazılı olmakla Krrkağaçtaki 
piyade alay satın alma komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Şartnameleri 250 kuruş mukabilinde gönderilir. 
4 - İsteklilerin ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair vesika göster

meleri mecburidir. 
5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 No. lu kanunun 2 ve 3 üncü mad· 

delerinde ve şartnamelerindeki vesikalariyle kapalı zarf usulüne tabi olara~ 
ihale saatinden bir saat evel kapalı zarflariyle teminat makbuzlarını veya 
banka mektuplarını teklif mektuplarını mühürlü olarak komisyona verecek 
lerdir. (3859) - 3-5709 

Yulaf ahnacak 
Ankara levazım amirliğinden : 

Atağrda miktarı yazılı yulafların hizalarında gösterilen tarihte "Rdremit 
tümen satın alma komisyonunda ihalesi yapılacaktır. İstekliler ş ımele
rini komisyonda görebilirler. Pazarlığa işt'irak edeceklerin belli g .. d ı ve sa
atte teminatları ve kanuni vesikalariyle komisyonda bulunmaları. (3978) 

Muhammen İlk Hangi 
Cinsi Miktarı bedeli teminatı garnizon 

Yulaf 

" 
" 

325 
535 
132 

19500 
32ıoo 

7590 

Ekınltme Eksiltme ihtiyacı 
şekli tarihi Saati olduğu 

1462,50 pazarlık 8./2.teşrin.937 Edremit 
2407,50 ,, ,, ,. ,, Bergama 

579,25 ,, ,ı ., ,, Ayvalık 
3-5894 

Un alınacak 

odunun 16.ı0.937 eksiltmesinde veri
len fiat pahalı görüldüğünden ilk pa
zarlığı 4. ikinci te§rin 937 saat 15 de 
Ankara levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 15480 lira ilk 
teminatı 1161 liradır. Şartnamesi her
gün komisyonda görülür. İsteklilerin 
kanuni vesikaları ve teminatlarile bel
li gün ve saatte komisyonda bulun
maları. ( 4024) - 3-5943 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliğinden 
1 - Sarıkamış tümen birlikleri i

çin 151.000 kilo sığır eti kapalı zarf
la 18.2. teşrin 937 saat 11 de Sarıka
mış tümen satınalma komisyonunda 
alınacaktır. 

2 -Muhammen bedeli 25500 lira 
ilk teminatı 1913 liradır. Teklif mek
tubları belli saatten bir saat evveli
ne kadar kabul . olunur. İsteklilerin 
teklif mektupları ve kanuni vesikala
riyle belli gün ve saatte komisyonda 
bulunmaları. (4059) 3-7072 

Antrasit eksiltmesi 
Ankara levazım amirliğinden : 

Eskişehir garnizonundakj. kıtaat ve 
müessesat için 650 ton yerli antrasit 
kömürünün 3.11.937 çar:;.amba günü 
saat ıs de Eskişehirde levaztı:n amir· 
liği satın alma komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 18.200 liradır. Muvakkat temi
natı 1365 liradır. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunda ya

zılr vesikalarla birlikte teminat ve tek
lif mektublarını ihale saatinden bir 
saat evel komisyona vermeleri. 

(3889) - 3-5727 

Kömür alınacak 
Kayseri Kor. Satınalma Komi&yo· 

nundan: 

1 - Kor merkez kıtaatı için 210 toı 
Zonguldak sömikok kömürü alınacak· 
tır. Tahmin edilen bedeli 6510 liradır. 

2 • Şartnamesi kor satın alma ko
misyonundan alınabilir ve görülebilir. 

3 - Eksiltme 3.11.937 çarşamba günü 
saat ıs de Kayseri kor satın al.ma ko
misyonunda olacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle o
lacaktır. 

5 - Muvakkat teminatı 489 liradır. 
6 - Teklif mektupları 3.11.937 çar

şamba günü saat 14 e kadar kor satın 
alma komisyonu reisliğine verilmit o
lacaktır. Bu saatten sonra mektublar 
kabul edilemez. 

7 - İsteklilerin kanuni vesikalarla 
birlikte komisyona müracaatlan. 

(3888) - 3-5726 

.?Dahiliye bakanhğı 
~, ' 

Zara içme suyu 
eksiltmesi 

Dahiliye Vekaletinden : 

Zara kasabasına 3410 metre mesafe· 
deki membalardan suyun şehre isalesi 
depo inşası ve diğer müteferri işlerin 
yapılması kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

1 • İşin muhammen bedeli 35000 li
radır. 

2 • İstekliler bu işe aid şartname, 
proje ve sair evrakı 185 kuruş muka
bilinde Dahiliye vekaleti belediyeler 
imar heyeti fen şefliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 11.12.1937 tarihine rast
layan cumartesi günü saat 11 de An
karada belediyeler bankası ikinci ka
tında toplanacak beledi/eler imar he· 
yetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve
saiki aynı gün saat ona .adar komis
yon reisliğine teslim etmit olmaları 
lazımdır. 

a- 2490 sayılr kanunun 16 ve 17 inci 
maddelerine uygun 2625 liralık mu
vakkat teminat, 

b- Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
c- Kanunun 4 üncü maddesi muci 

bince eksiltmeye girmeye bir mani 
bulunmadığına dair imzalı bir mek 
tuh, 

d- Belediyeler imar heyeti fen şef
liğinden münakasaya girmek için ala· 
cakları vesika. 

5 - Teklif mektupları ihale günü sa-

1 - Karaköse tümen birliklerinin muhtelif garnizonları için aşağıda yazılı unlar Karaköse tümen satırt al
ına komisyonunda alınacaktır. §artnamesi komisyondan 2S kuruş mukabilinde alınabilir. İstekliler teklif mek 
tupları ve ticaret odası vesikalarını ihale saatlerıinden bir saat evel komisyona vermiş bulunmahdır. (4045) 

Cinsi Mikdarı Muhammer İlk teminatı Eksiltme Eksiltme saatı Nereye ihtiya 
bedeli şekli tarihi olduğu 

Fabrika unu 150,000 19,500 1462,SO Kapalı zarf 12. 11. 37 10 Karaköse 

" 11 150,000 22,500 1678,50 .. .. .. ,, 11 Kağızman 

,, .. 150,000 41,SOO 3093,75 " .. .. " 
15 Iğdır 

.. .. 250,000 41,500 3093,75 .. • .. .. 16 Sürbahan 
3-5986 

at ona kadar makbus muıkabl.Mnde ko
misyon redallğine verilecektir. 

Poeta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhüdlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona gel
mit bulunması l!zımdtt. 

Bu if hakkında fazla malQmat al· 
mak istiyenlerin belediyeler imar he
yeti fen tcfliğine müracaat etmeleri. 

(4017) - 3-5958 

·Jandarma · 
Hayvan velensesi 

alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An

kara Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Bir tanesine (ıOSO) kuruş kıy

met biçilen vasıf ve örneğine uyguı 
sekiz yüz hayvan velensesi kapalı zarf 
usulü ile•8.ll.937 pazartesi günü saat 
on beşte satın alınacaktıır. 

2 - Buna aid şartname parasız ola
rak komisyondan alınabilir. Eksiltme
sine gireceklerin (630) liralık ilk te
minat makbuz veya banka mektubu i
le şartnamede yazılı belgeleri muhtevi 
teklif mektuplarını belli gün saat or 
dörtten evel komisyona vermiş olma 
ları. (3962) - 3-5863 

Ekmeklik un 
Bayramiç Jandarma 2. inci Alay Sa
tın Alma Komisyonundan : 

Tahmini Muvakkat 
bedeli Miktarı teminatı 
L. Ku. kilo Li. Ku. 
65850 00 439000 4938 75 

Erzakın Eksiltme 
İhale günü Saat cinsi şekli 

10.'11.937 15 Ekmeklik Kapalı 
un zarf 

1 • 20.10.937 de ihalesi yapılmak ü
zere kapalı zarfla eksiltmeye konulan 
Bayramiçte J. 2 inci alay ı, 2, 3 üncü 
taburları 937 ve 938 yılları ihtiyacı o
lan yukarıda mikdarı, muhammen be
deli ve muvakkat teminatı yazılı ek
meklik unun eksiltme müddeti az ol
masından Ankaradan ilan yaptırılma· 
dığı Ankara türk maarif cemiyeti ilan 
işleri bürosundan bildirildiğinden bu 
eksiltme hükümsüz sayılarak 13.10. 
937 den 10.11.937 çarşamba gününe ka
dar 29 gün müddetle yeniden ' kapalı 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 • Muvakkat teminat yukarıda ya. 
zılıdır. Komisyon Bayramiçte J. 2 in
oi alay garnizonunda toplanacak iha· 
leye salthiyettar maka.mm tasvibiyle 
yapılacaktır. 

3 - İstekliler kanuni belgelerle tek
lif mektuplarını ihaleden bir saat evel 
makbuz mukabilinde komisyona vere· 
cektir. 

4 • Şartnameleri komisyonda göre
bilecekleri ilan olunur. 

"7186" - (3992) - 3-5896 

Maliye bakanhğı 

Saç dosya dolabı 
alınacak 

Maliye Vekaletinden: 

1 - 2020/1000/510 milimetre ebadın
da ve muhammen bedeli (21233-40) 
yirmi bir bin iki yüz otuz üç lira kırk 
kuruı olan iki yüz elli sekiz adet saç 
dosya dolabı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 8.11.937 pazartesi güni.ı 
saat on beşte vekalet levazım müdür
lüğünde toplanan eksiltme komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi levazım müdürlüğün
den ve İstanbulda Dolm.abahçede ma
liye evrakı matbua ambarı memurlu 
ğundan parasız alınır. 

4 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı belge 
ler ve bin beş yüz doksan iki lira elli 
kuruşluk teminat makbuzu veya ban 
ka kefalet mektuplariyle birlikte ka 
nunun tarifatı ve ı;artnamedeki şera. 

ite tamamen uygun ve noksansız ola 
rak yazacakları teklif mektupların ı 

havi kapalı zarflarını ihale saatindı 
bir saat evel komisyon reisliğine ver
meleri. (3970) - 3·5853 

İstanbul maliye şubesi 
inşaatı 

İstanbul Defterdarlığından : 
Keşif bedeli 44752 lira 65 kuruştan 

ibaret bulunan Sirkecide Hüdavendi
gar caddesinde Kalın Mustafa ağa 
medresesi arsası üzerinde yapılacak 

Hocapaşa maliye şubesi inşaatı kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş-

tur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık 

işleri genel, özel ve fenni şartname
leri ile proje, ke~if hulasası ve buna 
müteferri diğer evrak 225 kuruş bedel 
mukabilinde Milli emlak müdürlüğün
den verilecektir. İsteklilerin 3356 lira 
45 kuruşluk teminat mektuplariyle 
teklifnamelerini ve bu işe benzer en 
az 25000 liralık iş yaptıklarına dair 
Nafıa vekaletinden almış olduğu mü
teahhidlik ve ticaret odası vesikaları
nı 8.11.937 pazartesi günü saat on dör
de kadar Milli emlak müdürlüğünde 
toplanan komisyon başkanlığına ver
meleri ve saat on beşte mektuplar a
çılacağından komisyonda hazır bulun
maları. (7191-3994) - 3-5908 

T • 1-Y • '193T 

_Demiryoll~rı 
Lokomotif verenl 

alınacak 

İlk eksilbnesi feshedilen vag 
lokomotif verenleri ile sair ınu 
kriko ve verenler 20.000 lira ıxı~ 
men bedelle tekrar 7. 12. 193 
günü saat lS.30- da kapalı zarf 
ile Ankarada idare binasında sat 
lınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1 
ralrk muvakkat teminat ile kati 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa. 
ahhitlik vesikası ve tekliflerin' 
gün saat 14.30- a kadar kornisY0 

isliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak /\ti 

da malzeme dairesinden, Hayda 
da tesellüm ve sevk 'efliğind<'!ll 
tılmaktadır. (3963) - 3-5893 

Lokomotif borus 
satın alınacak 

Muhammen bedeli 117672,50 Jj 
lan S6 kalem lokomotif alev ve d 
boruları ile Regülatör boruları, 
çekme boru ve fren hava sevk bO 
parçaları. 16.12.1937 perşembe 
saat 15,30 da kapalı zarf usuliyl 
karada idare binasında satın al 
trr. .. 

Bu i§e girmek istiyenlerin (71 
liralık muvakkat teminat ile kati 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa. 
ahhitlik vesikası ve teklifleirt11 

gün saat 14.30 a kadar komisyorı 
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 588 kuruş_.a Ank8 

Haydarpaşa veznelerinden satı 
tadır. ( 4015) - 3-6071 

·.~ Gümrük ve· in . . 9. 

Sigara paket makİll 
alınacak 

İnhisarlar Umum Müdütl 
den: 

1 - Kapalı zarfla eksiltmeye kO 
olan 2 adet sigara paket makin 
teklif edilen bedel haddi layik 
rülmediğinden paza.ırlıkla alı 

rarlaştırılmıştır. 
II . Pazarlık 4.xı.937 tarihine 

!ayan perşembe günü saat 14 d 
bataşda levazım ve mübayaat şıı 
deki alım komisyonunda yapıla 

III - Muhammen bedeli 18. 
ve muvakkat teminatı 1350 liraÔ 

IV - Şartnameler parasız olat 
gün yukarıda adı geçen komisY 
alınabilir. 

V - İdarece (Yeğenberg) 
alınması mutasavver olup, eksil 
girecek makine (Yeğenberg) dit 
nakasaya iştirak etmek istiyen 
firmalar fiatsız fenni teklifleri 
siltmeden en az üç gi' ·1 evel tet 
dilmek üzere inhisarlar .tün fa 
lar şubesine vermeleri ve teklifte 
kabul olunduğuna dair vesika al 
lazımdır. 

VI - İsteklilerin pazarlık içiıt 
olunan gün ve saatte eksiltmefe 
rak vesikası ve yüzde 7 .5 güven. 
ralariyle birlikte adı geçen koıtı1 

müracaatları ilan olunur. (7122·3 
3-5819 

Pazarlıkla sigara 
makinesi alınaca 
inhisarlar Umum Müdür!' 

den: 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksil 

konulmuş olan 3 adet sigara ıll. 
için teklif olunan bedel haddi ta 
de görülmediğinden pazarlıkla 
ması kararlaştırılmıştır. 

2 - Pazarlık 6.11.937 tarihine 
yan cumartesi günü saat on bird 
bataşta levazım ve mübayaat şıı 
deki alım komisyonunda yapıla'. 

3 • Muhammen bedeli 30000 ı.ı 
muvakkat teminat 22SO liradır· 

4 - Şartnameler hergün 150 
mukabilinde adı geçen konıis.1 
alınabilir. 

5. İdarece alrnması mutasav~1~ kinalar Molönz, Standart ve ıvfl 
lup bunlardan başka firmaJardıı.JI 
zarlığa iştirak arzusunda bulıJ~ 
rın fiatsız teklif ve kataloğla!111 

nakasa gününden en geç üç gii~, 
tütün fabrikalar şubesine ibraz er 
pazarlığa iştirak vesikası alıllal' 
zımdır. . ~ 

6 - İsteklilerin pazarlık içıl1 gii 
olunan gün ve saatte yüzde 7,S dl 
me paralariyle birlikte yukal'~ 
geçen komisyona gelmeleri jlafl 
nur. (72ı6-3980) - 3-5839 __/ 

Diş tabibi 
M.AZİZTUNÇ 

tB1 
Pazardan maada her gün bas 

nı kabul ve tedavi eder . 

Adliye sarayı yanında 

la Apartımanı No: 1 
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Bayın. bakonhğı 

Galvanize tirfon 
eksitmesi 

Nafıa Vekaletinden· 
16 birinci kanun 937 pe. be •. •. 

rşem gunu 
saat ıs de Ankarada Ve'-"-1 t M 1 
eksiltm k . - e a zeme 

. e omısyonunda 658400 adet 
(takrıben 286.404 ton) gal . . f 
nun ka 1 vanıze tır o-

pa ı zarf usulü ile eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Teklif edilecek tirfonlara . ecnebi 
malı olup M • d ' ı · . - ersın e aif ıupalan tes-
un edılece_gine göre so.120 lira 70 ku-
~-ş ve yerli malı olup Meninde va on 
ıçınde teslim edilece · i . g 
lira 22 ku .. ne göre 87353 
edilmittir~' muhammen bedel tesbit 

Bu husuaa aid prtn 
atı 437 ku anıe ve teferru-

rut mukabilinde Ankarada 
:::~i~ malzeme mildUrlUğünden alı-
. Mu~akkat teminat; ecnebi malı tek 

lıf edıldiğine göre 3756 ı· O -
1. ıra 3 kuruş 

ve yer 1 malı teklif edild"ğ " .. 
5617 Ura 66 k 1 ıne gore 

UtU! 

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -- -- -Vilayetler 
Baraj yolWlwı asfalt ~ TÜRK HAVA KURUMU ~ - -
Ank ••• :.;~:~~ ! BüyÜk Piyangosu ! 

Bedeli keşfi (2154) lira 59 kuruıtan --= 24 un·· cu .. Yenı· terti"p bac::lamıc::tır... §_ 
ibaret bulunan Ankara baraj yolunun _ ~ ~ _ 
2+ 875 ile 3+ 100 inci kilometreleri a- - -
rasmda asfalt kaplama ve kaldırım in- § 1 inci keıide 11/ ikinci teırin/ 1937dedir. § - -,aatı 3.11.937 çarpmba gUnil saat 15 de -

300
00 -

:~~:~.yapılmak üzere puarhta kon- ~ Büyük ikramiye: Liradır ... ~ 
İsteklilerin 162 liralık muvakkat te- - -

minat mektubu veya makbuzu ticaret § Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük § 
odaaı ve bu işe aid Nafıa müdürlüğün- := ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) liralık S 
den alacakları ehliyet veaikuiyle bir- S iki adet mükifat vardır.. S 
likte viliyet binası dahilinde nafıa = = 
ekailt:me komisyonuna müracaatları. E: Şimdiye kadar binlerce kitiyi zenıin eden S 
Buna aid keşif evrakı ve prtnamcleri E: bu piyangoya ittirik ediniz... 5 
L. - -uçrgUn Nafıa dairesinde görebilirler. - -

(4-008) ~ 3"5926 'Siiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 
Kiraya verilecek dükan. -------------------

Ankara Valiliiinden ı 80000 liralık elektrik teıiaatı yaptık
Iarma dair Nafıa veklletinden almıt 

-ıı-

131 CttJ :ııv . .1 " ;ı 
Kiralık ev - Çankaya caddeli Bel-

KA-AI. il çlka aefarctl bitlıttmden yUkan çıkan 
~ua ln Olgunlar eokatının yukan bafmda 

QAR'J'LARI tam nesaret ve konforu haiz Bakan-
~ hldara 2 dakika mesafede pembe 

Dört satırlık lı:tiçUlı: U&nlardan
Blr defa için JI lı:unaı 
İkl defa için il lı.urq 
Uç defa isin 71 lı:arq 
Dört defa lçin • lı:uruı alınır. 
Devamlı lı:llçlllı: illnların her defaaı 
lçln ıı lınanat alınır. 11 ... ıa il defa 
n91redilecek bir illa için ı• lı.uruı 
abnacaktır. 
Blr lı:olaylılı: olmalı: lbere, her satır, 
lı:ellme aralanndalı:i boıhılılar mUıtes
na JO harf itibar edilmlıtlr. Bir lıflçtllı: 
ilin ıze harften ibaret olmalıdır. 
Dört aatırdan fula her satır lçln •Y· 
nca 11 lı.ur111 alınır • 

Kiralık ı 

renkli 3 oda 1 hol aynca bir aandılr 
odasından ibaret 12 numaralı ev eh
ven flatla kiralıktır. Görmek için alt 
kata glSrUpıek için de Merkez banka
sında Nureddin Adile müracaat. 

3-6065 

Müteferrik ı 

Ede soyu efradına - Sarih adresi 
nisi aşafıdald adreıime JUtfen bildir 
meni.d rica ederim. HUiki Ede - Postı 
K : 469 Ankara, 

uruştur. 

İsteklilerin teklif zarfı . 
matnaın · .. annı talı. 

Hususi idareye aid olup icar mUd· 
deti 30.11.937 gününde müddeti hitam 
bulacak olan Bankalar caddesinde 48 
numaralı dükinın bir buçuk senelik i· 
carı artırmaya konulmUftur. 

Talihlerin teminatlariyle daimt en
cUmene müracaatları ilin olunur. 

(3930) -- 3.5795 olduğu ehliyet veaikaamı bir zarfla ve Kiralık apartıman - Yenltehir Ha-

Günil gününe nakliyat -- Yapacak 
olan ebpreı aerviıimiz için ücretli ili 
ıtajiyer alınacaktır. Ankara Anhan 
U. N. Evine miiracaat, 

.. esıne gore vekaletten alınnu 
muteahhitlik vesikası ile b" l"k f 
birinci kanun 937 perşembe ı~. ı -~e 16 
14 e kadar Ankarada V gunu saat 
mc müdürıuğ·· ekalet malze-

• une vermeleri lazımdır. 

LoJman ve işçi 
harakalan eksiltmesi 
Nn.fıa Vekaletinden : 

Denncedeki travers fab 'kas 
•ında ikişer odalı bir çiftrıl . ı ~
bire d 1 . OJman ıle r o a ı loJmanın ve bir . . b ka 
sı il . ı~ı ara • 

e umumı helanın ve bir mak" 
sundunna • ıne 
suliylc .~ının ınşaları kapalı zarf U· 

1 M~unakasaya konulınuıtur. 

d
.:f unakasa 10.11.937 tarihine te

sa u eden çarşamba gü ü 
te d . . n saat on bet-

k emıryol~ar ınpat dairesindeki mü. 
nakasa kornısyonu odasında yapıla 
ca tır. • 

2 - Bu binaların muh 
leri mecmuu 17850 li damnıen bedel-

3 M ra ır. 
- uvakkat teminatı 1338 75 l' 

dır. • ıra-

4 - Mukavele PN>J"esi m·· k 
şart . • una asa 

namesı, bayındırlık itleri ge 1 
şartnaın~i, bina. projeleri ve aair ::. 
raktan mutefekkıl bir takım münakaaa 
evrakı 90 kuruş mukabT d . il . ı ın e demır 
~~r. ar ınşaat dairesinden verilmekte-

5 - Bu münakasaya girmek . t" 
ler 2490 numaralı arttırma, ıks ~yl en-

'h 1 e sı tme 
ve ı a e kanunu mucibince ibrazına 
m ecbur oldukları vesaik · ı f" 
ı T · ha · ı e ıat tek-
ı ını vı zarflarını ve 937 takvi 

'llHi içinde muteber f m se-
d . • na ıa vckiletin 

en verılmış mUteahh•t . • 
mczkQr kanunun ta 'fı vesıkalarını 

rı atı d · · hazırhyaraJı: m·· k aırcsınde 
una asa saar d . saat eveline kad ın en bır 

de demiryollar ~r .makbuz mukabilin. 
ma, eksiltme ve ı~hşalat dairesi arttır. 
k 1 a e komis ba anlığına venn· l yonu ş-

ış 0 malan lazımdır. 

Polis mektebi 
kanalizasyonu 

Nafia Vekiletinden • 
1 - Eks"It • 

Jand ı meye konulan iş: Polis-
i" arnıa mektebi ikinci kısım kan 
ızasyon inşaatıdır. a-

2 - Keşif bedeli 2890 liradıT. 
sa!t-;5E::i~m; 5. 11. 937 Cuma günü 
eksiltme k ~ ıa vekaleti yapı işleri 
lık usur ı omısyonu odasında pazar-

ıy e yaptır •ldcaktır 
4 - Eksiltme '""rt ' . müt f . r- namesı ve buna 

lind: errı e_vrak. yedi kuruş mukabi-

d 
yapı ışlerı umum müdUrl .. • .. 

en alınabilir, ugun-
5 - Eksiltm · · tekli! . eye gırebılmek için is 

erın 216 lira 75 ku • 
teminat verm . ru, muvakkat 
müdürlüğ·• deıı ve yapı işleri umu111 

un en ahnmı h t ka ibraz et . Ş uıuı vesi-
mesı lazımdır. ( 4070) 

3-6052 

Muhammen bedeli 1800 liradır. Ve 
ihale zamanı da 22.11.937 gUnüdür • 

Taliplerin muhammen bedelinin 
yüzde 7 buçuğu niabetinde teminat 
vermeleri ve teraiti anlamak ıiatiyenle
rin de daimi encilmene müracaatları 
ilan olunur. (40-8) z 3-6066 

Müstafi sayılan . .... 
ogretmen 

Ankara Valiliğinden ı 
. Beypazarı kazası Kelağra nabiyesi

nın Kırşıhlar köyü okulu öğretmeni 
Cafer Tayyarın mazeretsiz olarak va
z~fesine devam etmediği için müata
fı aayılmaaı icabetınektedir. .Memu
rin kanununun 55 inci maddesine ga
re vil&yet kültür yaaav komisyonun
ca hakkında verilen 15-10·937 gün ve 
~60 sayılı müdafaa kararının muma
ıleyhin aarih adreıi ve ikametgahı 
malQm olmamasına binaen tebliğ im
~~nı bulunamamıştır. Uç gün içinde 
ıtırazda bulunmadığı takdirde kati 
n_ıUstafi uyılma kararı verileceği teb
lığ makamına kaim olmak üzere ilin 
olunur. (4067) 3-6067 

Müzayede ile kiralk 
dükan 

Ankara Valiliiinden r 
Hususi idareye aid Bankalar cad

desiyle .~zılbey sokalında yeni yapı
lan 8 dukklnın birer buçuk eenelik i
carları mUzayedeye konulmuttur. Mu
~amıne:ı be~elle~ile numaraları qa
gı~a gosterılen lfbu dükkinların iha
lesı 22.11.937 gününde yapılacaktır 

Taliplerin muhammen bedelin 'o/c 
7. buçuğu niıbetinde teminat vermcıe: 
rı .ve. feraiti anlamak iıtiyenlerin de 
daınu encümene müracaatları ilin o
lunur. ( 4052) 
Dükkan No. 

22 
1 
3 
5 
7 
9 

11 
13 

Muhammen icar bedeli 
1500 lira 
1800 ., 

720 ., 
720 .. 
720 .. 
720 " 
720 " 
720 .. 

3-6068 

Depo ve kanal işi 
Ankara Valiliğinden ı 

Keşif bedeli 608 lira 20 kuruttan i
baret bulunan idareyi huıuıiyenin 
Bankalar caddesindeki 20 numaralı 
dükkanının depoeu ve arka kanalı iti. 
4.11.937 günü ihalesi yapılmak üzere 
açık eksiltmeye konulmuttuT. 

Bartmda ceza evi 
eksiltmesi 

Zonıuldak Nafıa Müdürlüfüıı
den ı 

Zonguldak villyeti içinde Bartın 
kazuında yapılacak otuz Uç bin iki 
yüz elli dört lira otus bet kurut ketif 
bedelli yüz kltill.k cen evi intaatı işi 
kapalı sarf uıuliyle eksiltmeye konul
mu,ıur. Eniltmea.i 12 sontetrin 937 
cuma günü ıaat on bef te Zonguldak 
Nafıa müdürlüğü odasında toplanacak 
komisyonda yapılaca.ktır. Ekailtme 
şartnameıi ve buna müteferri diğer 
evrak yils altmıt altı kuruş mukabi
linde Zonguldak nafıa müdUrlUğün
den alınabilir. 

Muvakkat teminat iki bin dört yüz 
dokaan d~rt liradır. 

Eksiltmeye &"irmck iatiyenlerin rcs
mt gazetenin 3645 aayıh nUıhumda 
çıkan talimatnameye tevfikan Naha 
vekaletinden ahnmıt müteahhitlik eh· 
liyet vesikaaiyle ticaret odumdan 937 
yılmda alınmıt veıika ve muvakkat te
minatları ile birlikte teklif mektupla
rını yukarıdaki günde ihale aaatindeıı 
bir aaat eveline kadar komiayon reis
liğine vermeleri iltn olunur. 

(711-3953) - 3-5843 

Elektrik tesisatI 
yapılacak 

Kan Vill~tiad.a ı 
1 - Sarıkamıt kaubumda yapılacak 

80011 lira 71 kurut bedeli ketifli Il
dır kaeabaaında yapılacak 84692 lira 
63 kuruı bedeli kqifll ceman 164704 
lira 34 kurufluk kapalı sarf uauliyle 
ebiltmeye konulan elektrik teaiaat i· 
tine 13.10.937 gününde talih suhur et
mediğinden bu tarihten itibaren elek
trik teıiaatı iti bir ay mUddetle pazar
lığa konulmuttur. 

2. Puarlık 12.11.937 tarihine mUaa
dif cuma günü aaat 15 de Kara villyc
ti daimi encümenince yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı umum teaiaat 
için 4986 liradır. 

4 - Bu münakuanın letlnad ettiği 
plin kefif, fenni ,artnlme, mllnakua 
prtna.meei, baymdırbk " itleri genel 
prtnameai ve huaual şartname 8 lira 
24 kurut bedelt mukabilinde Kara Na
fıa müdürlUIU tarafından verilecek-
tir. 

5 - Para tediyeai şartlan buauıi 
,.rtnamede yazılmıttır. 

6 - lıtekli olanlarm kanuna gi>re ha· 
zırlıyacaldarı teklif mcktublarile bir· 
tikte huauıt idar;e namına yatırılaut 
teminat makbus veya mcktublannı ve 
ticaret od•ı byıd varakası en &f&ğı 

Nafıa V ekaletinden: 
Kayın traversi eksiltmesi 

Aşağıdaki cetvelde parti m"k 
yın trav · 1 1 tarları ya ı t ersı a tı parti ve 16 ikin . . zı r olan ceman 172949 adet normal ve 189 adet nglliz makaahk ka-
surette ka 1 f .. cıte' rın 937 ı .. ·· E . pa 1 zar usulu ile eksiltme sa ı gunu saat 10,30 dan itibaren ayrı avrı ekıiltmeai yapılacak 

ksıltme Ankarada Vekalet M ye konmuştur. 
Her • · alz enıe k ·1 · V k partıye aıt eksiltme fartnaın . e sı tme komııyonunda yapılacaktır. 

e alet Malzeme müdürlUğünden al: ~ıa v_e. teferruatı cetvelde hizalarında yuıh bedel mukablllnde Ankarada 
İsteklilerin her pa t' • . bılır, 

muvakk r ı ıçın ayrı ay rr t • 
Hi iki ~t te~inat ve talimatnamesine ~nzım edecekleri teklif mektublarmr cetvelde hizalarında g6ıterllen 

ncıteşrın 937 salı günü saat 9 30 gore Vekiletten ahnmı' malzeme müteahhltllli vesikası ile birlikte 
' a kadar Ankarada Veldlet malzemeMUdürlUtUne vermeleri lbımdır. 

p Mikdarı Muhammen 
ti~;; Normal İngiliz bedeli 
- ~ makaahk Lira Krş. 

I 45136 189 10466 30 

il 16366 
37641 80 

III 15085 
34695 50 

ıv 30835 
70920 50 

v 24003 
55206 90 

vı 41 524 
95505 20 

Muvakkat 
tcnıinat 

_Lira Krf. -6483 17 

2823 14 

2602 16 

4796 03 

40io 35 

6025 26 
Eksiltıncl h • ere usuıı orman sah·bı . . 1 erı de gırebilirler. 

Şartnamesi 
bedeli 

Lira Krf. 

s 23 

1 88 

1 73 

3 55 

2 76 

4 78 

Keailecefi Devlet 
ormanı 

-Kocaeli villyeti Geyve kuaıındaki 
Karagi>l ormanı. 

Kocaeli villyeti Geyve kaza11ndaki 
Gümütdere Hanyeri ormanı. 

Kocaeli villyetl Hendek kuumdaki 
Aklu, G6kıu ormanı. 

Kocaeli villyetl Hendek kazumdaki 
Çamdatı Atbaıı ormanı. 

Kocaeli vitıyeti Karaıu kuaaındalri 
Mollabuanpınarı ormanı. 

Kocaeli villyeti Hendek kazaımdaki 
Keremall - Horakll UıtU ormanı. 

(4048) 

yahud doğrudan doğruya ibraz ede- vuabqı Ktzımazalp caddeli methalin- -------------
ccktlr. de Mükerrem Apartunanında 4 odal,ı 

Satılık ı 
7 • İ§bu ,artlar dahilinde talih olan- bir aalonlu, kaloriferli, konforlu daire 

ların pazarlık için tayin olunan 12.11. Kapıcıya müracaat 
937 cuma gllnU saat 15 de~ vil&- -,;,_~~--------

Ucu Ntılık ev - Yenltehir Demir 

tepe Fevzi Çakmak aokağı 11 No. lu 
hane aatılıktır. 2. katında dlSrder oda 
bodrumda ve en Ust katında birer o

duı havaguı, elektrik teıiatı büyük 
bahçeal vardır. Garmek lıtlyenler hane 
dahWndekiledne puarhk için 3900 

telefon numarulyle ı&rUfebilirler. 

yeti bi.naaında sürel komiayonda ha· 
zır bulunmaları veya tekliflerinin bu 
müddetten evel nokaaneıs olarak doğ
ruca ıürel komiıyon reiılltine gön
dermeleri ilin olunur ( 4037) - 3-5970 

Arazöz münakasası 

Kiralık .. - Dört oda. iki aalon, 
lUb banyo, mupmha di>tcll • aafalt 
Uzerinde • Kavaklıdere Güven mahal
lesinde. No. 31 - her tUrHl konforu 
havidir. MUrac.aat. Telefon: 1771. 

• - 5948 

Kiltah1a belediy..mden ı KolirhH dain - Altı oda, banyo 
Kapalı zarfla münakaaaya konulan v. a. Çankaya caddeal, Sank3fk karfı

arazös mUbayuına mUnuua gilnUnde 11, No: 49. Şekerci Hacı Bekin mUra-
verilen f.iatlar haddi ltyik görülmedi· caat. Telefon: SOSO 1-6()18 

Ucua 1iae kitablan - As kullaml. 
llUfe (V. B •• Po.ta kutusu 401 • 
Ankara) adrealne yuı ile... 3-6063 

ğinden muhammen flatı 7.SOO liraya çı- ------------
karılarak aynı teralt dairesinde tek-
1'81' mUnak•aya konulmuttur. 

İhale 10.11.937 çal"famba gtinO saat 
15 de yapılacaiı bllôirilir. 

(7069-3929) - S-5760 

Afyon kız enstitüsü 
Afyon villf'etinden ı 

Villyet merkezinde yaptırılacak 
88914 lira 64 kurut ketif bedelli kız 
enıtitUaU inJUtı kapalı sarf uauliyle 
8 tetrinlaani 1937 tarihine mUsadif 
puarteti gUnU ıaat on bette daim! en
dlmende ihale edllme-k tınre ebllt 
meye konutmu,tur. 

Eblltme tattname.ı w buna milte
ferrl diler evrak dört Iha kırk bet 
kurut bedel mu.kabilinde Afyon, tı
tanbul " Ankara nafıa mtldUrlUkle· 
rinden alınabilir. 

Muvakılııat teminat 5605 lira 7S ku· 
ruttur. 

lateklllerln Nafıa .ektletılnden 937 
Hneai isin almmrt en u ..0000 Hraldt 
müteahhitUk vea•kaeı g8atenneleri Ye 

teklif mektuplarmı 8 tetrlnltuıi 1937 
tarihine müaadif puarteei gUnU M&t 
on bete kadar daimi encümen riy1ıee 
tine göndermeleri il!n olunur. 

(7006-3894) - S-575J 

P. T. T. 
Kok kömürü eksiltmesi 

P. T. T. Ankara MüdürlGi\ind•r 
1 • Ankara P.T.T. mlldllrHlk °'ti

yac:ı için 257 tıon kok kömUril kapalı 
sarf uauliyle ebiltmeye konuldu. 

2 • Muhammen bedeli 7131 lira 75 
kurut muvakkat teminatı 534 lira 88 
kuruttur. 

3 - Buna ald şartname " mukavele· 
name Ankara P.T.T. mlldlirllilllnde 
hergUn ı<>rUlebilir. 

4 • İhale Nafıa vekaleti malzeme 
mUdllrlUlünde mllte,ekkil komiıyon
da yapılacatından taliplerin 8.11.937 
gilnU aaat ıs de mukar komleyona 
müracaatları. (4013) - 3.5911 

~-------~--------

Fabrikalar 
Malzeme alınacak 

4.Jceri Fabrikalar Ummn MGcltıı 
lüiü Satmalma Komiayonundan ı 

Tahmin edilen bedli (74.750) lira 
olan yukarıda mlkdan ve clnıi yuılı 
malzeme ukerl fabrikalar umum mll
dilrl üğU aatın alma komleyonunca 
16.12.937 P~tembe gilnll aut ıs de 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şart
name 3 lira 74 kurut mukabilinde~ 
mlayondaıı verllir. Tallblerln munk· 
kat teminat olan 4987 lira 50 kurutu 
havi teklif mektublarmı mezkQr ıh· 
de aaat 14 de kadar komiıyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veu
ikle mezkQr giln ve uattıe komiıyona 
mliracaatları (3991) S-5959 

Dr. EMiR NECiB 
AT AKAM 

Doğum ve Kadın Hatalıkları 
L\filteh ... ıaı. Poıtahane caddesi B 
uıuf Hikmet apartımanı No. 3 aa 

t 11 den itibaren hatalar1nı& bakar 
Telefon: 181& 

Kinbk moWl,..&ı Wr oda - Yeni-
tchir tnkıllb aoka.k No. 4 alt Irat. it Verenler ı 

s-6077 

Bir oda - Aile yanında. miSble ve 
banyolu Yenltehlr Tuna caddeli. Yi-
fitkotun S. 15 3-5974 

Mabe11•ıci - Aakerlltinl yapcmı. 
llaeyl bltinnİf bir muhasebeci istenili
yor. Dil bllen kayınlacak (P. K. 469 
Ankara) Şeraitin bildirilmesi 

Kiralık oda - Yakınlık. Merkez! •••••••••ııım•• .. 
teıhin. Karaollan Çiftlik mağazaaı 
yanında Merku apartıman birinci Dr. M. Şerif Korkut 
daire. 3-6050 

·--· hutahaneai cerrahi ,.ff 
Müaait fU'l)arla - JtlRALIK ODA Her cOn aaat Uçten 90Clra evin-

Yenlfeblr lanet inanı cad. No. 74 de baatalarmı kabul edeı-. 
3-6064 Telefon: 1499 

Adrea: Kooperatif arkalı Ali 
MoWlyah Wr oda - tıteklilerin Numl Apart. No. t D. 5 

Havusbqı Necati bey caddni 27 nu· lıııimmllİ•••••••llli 
maraya mılnıcUtlan. 3-6015 

Türk Maarif Cemiyetinin 

Büyük Eşya 
Piyangosu 

Ölramlye 15400 • ıra 

K91ide 8. 12.937 bir bilet bir lira 
Biletler: Cemiyet merkes vı tubeleriyle. yeni poata· 

hane brtıaında Ersurum hanında illn itlerı bllroaunda 
ve piyango bayilerinde aatılır. (6553/3631) 3-5375 

Eksiltme ile erzak alınacak 
Ankara Hullaak Füülteeindmı 

Cinai En u 
Tahmini 

En çok Kuru• 
20000 45 

fi at 
Sant. 

ssooo g 75 
Et 17500 
Ekmek 30000 
Zeytin 250 
Pastırma 100 
Pirinç unu 75 
Şehriye 100 
Butday 200 
Mercimek 200 
Nipata "5 
trmlk 200 
Sarıml&k 50 
Çam fıatılı .so 
Kut UzUmU 50 
Kuru Usllm 
razakı 200 
Jtayaı ~eli 200 
Tere yalı 200 
Maydanos 
demeti 2000 

S50 40 
150 80 
100 25 
150 80 
300 6 
300 ıs 
100 25 
300 25 

75 25 
7.S 80 
75 30 

300 
250 
250 

sooo 

so 
40 
t50 

2 

Limon 
adedi 5000 7500 J 
Prua 1500 2000 5 

Lahna 400 500 5 

Semlsotu 750 1000 ıs 
lapanü 2000 2500 J 
Kanubabar ZOO 300 20 50 
Elma 500 750 10 
Ayva 500 750 

Muvakkat 
teminat 
Lira Kurut 
675 
255 94 
ıo 50 
g 
1 
3 
1 
3 
1 
5 
1 
4 
1 
6 
7 

28 

5 
16 

7 
ı 

11 
15 

4 
11 

5 
1 

88 
04 
35 
38 
88 
63 
40 
50 
69 
75 
50 
13 

63 
88 
50 
88 
26 

50 
26 

63 
13 

Tutarı 

Lira Kurut 
9000 
3412 so 
140 
120 
25 
40 50 
18 
45 
25 
75 
18 75 
60 
22 50 
90 

100 
375 

75 
225 
100 

25 
150 
200 
60 

150 

75 
1.S 

Havu 250 300 5 
A: n! bWmk faldl1"9l için may• 938 nihayetine kadar alınacak olan 

yuk.:S. lalmlıri 111.aıannda miktaiları, muhammen fiatları, tutarları ~e ~u 
vakka tıemlnadan yuılr bulunan erak mOanbeaya koamu,ıur. tatcklılerın 
2.11.9;7 ..ır dnl uat 11 de Fakllte7e mGracaatlan. (S925) - S-5765 
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Krem Balsamin 
Kumral, Sarışın, Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi krem

lerdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sivilceleri kamilen izale eder. Yarını 
aaırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları sıhhi güzellik 
kremleridir. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balsam.in yağlı, gece için pembe renkli 
2- Krem Balsamin yağsız, gündüz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem, gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem, gece için, pembe renkli. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 

.. ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı .... ----- Cebeci haıtaneai dahili hastalıklar mütehauısı ---- ------- Doktor Zeki Hakkı Pamir 
------E Hastalarım her gün saat 14 den sonra Hiınayei Etfal apartımamnda: 

E 4. numarada kabul eder. Telefon: 2357 E - -., •...........................................................................• ,. 

KOHİNOR 
Güzel diı istiyenlerin macunudur. 

SEFALİN 
Baş-Di~ 
ağrılan 

Nezle-Grip 
V~ütmekten 

Mütevellit 
Bütün ağrılan 

Derhal geçirir 

Eczanelerden 
Birlik ve on ikilili 

ambalajları 

Serveti fUnun U Y A N J 'i: Serveti fUnun 
lMl ~ ~91 

Başyazarı: A. İhsan Tokgöz 
47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga· 

zetenin Ankara'da satış yeri A K B A Kitabevidir. Se-
J 

uı.;us 1-H-t•T 

Bezen Şapka 
Salonu 

Mevsimin en yeni modelle
rini ancak BEZEN şa lka 
salonunda bulabilirsinb 

Yenişehir Atatürk Bulvan Güven 
Apartımanı altı!1da N o_: 49 

· Belediyeler-- · 
Atış poligonwıda 

yapılacak tadilat 
Ankara belediyesinden ı 

1 - Atış poligonunda yapılacak ta
dilat onbeş gün müddetle açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 • Keşif bedeli (2235,14) liradır. 
3 • Muvakkat teminatı (167,63) lira. 

dır. 

4 - Şartname ve keşifnamesini gör
mek isti yenlerin hergün yazı işleri ka
lemine ve isteklilerin de 9 teşrini sa
ni 937 sah günü saat on buçukta be
lediye encümenine müracaatları. 

(3983) -3-5890 

Balya hari tasr alınacak 
Balya belediye reisliğinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Balya 

kasabasının tahminen 30 hektar mes
kun ve tahminen 12 hektar gayri mes
kun kısmının hali hazır haritasının a
lınması 11.10.937 tarihinden itibaren 
21 gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Meskun kısmının beher hektarı 28 
lira ve gayri meskun kısmının beher 
hektarı 14 lira olmak üzere muham. 
men keşif bedeli 1008 liradır. 

2 • Bu işe aid şartnameler ve evrak 
şunlardır: 

A- Eksiltme ıartnamesi, 
B- Mukavele projesi, 
C.. Nafıa meclisinin 13.3.936 tarih 

ve 29 sayılı şehir ve kasabaların hali 
hazır haritalarının alınmasına aid şart
name. 

İstiyenler evrakı ve şartnameleri 
Balya belediyesinde görebilirler. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 7 5 yetmiş beş lira 60 altmış 
kuruş muvakkat teminat vermesi ve 
Nafıa vekaletinin şehir ve kasabaların 
hali hazır haritalarının almmasma ait 
müteahhidlik vesikası ibrazı şarttır. 

4 - Eksiltme 1.11.937 tarihine tesa
düf eden pazartesi günü saat 16 da 
Balya belediy dairesinde yapılacağın
dan taliplerin yevmi nıezkfirda Balya 
belediye encümenine müracaatları ve 
posta ile gönderilecek mektupların ni
hayet 4 üncü maddede yazılı gün ve 
saate kadar gelmiş olması ve dış zar
fının mühür mumu ile iyice kapatıl· 
mış olması lazımdır. Postada vuku bu
lacak gecikmeler kabul edilmiyeceği 
iHin olunur. 3-5747 

Atça kasabasının 
elektrik tesisatı 

Atça kasabası belediye riyaaetin· 
den: 

1) Nafia Vekaletinden musaddak 
projemiz mucibince (19928 lira 50 
Ku.) on dokuz bin dokuz yüz yirmi 
sekiz lira elli kuruş keşifli Atça Ka
sabası elektrik tesisatından şimdilik 
(beş bin sekiz yüz elli lira) keşifli 
makina teçhizatı ve ayrıca (iki bin 
lira) keşifli elektrik teçhizatı ile 
(beş yüz yirmi sekiz lira) keşifli san
tral binası kablo, çıkış tertibatı ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2) Eksiltme 15-11-937 pazartesi gü
nü saat 15 de hitam bulacak ve iha
le Atça kasabası belediye encümenin
de yapılacaktır. 

3) Bu işe aid evrak ve projelerin 
birer kopyaları İstanbulda - Tak· 
sim Beyoğlu şark apartmıanında 
yüksek elektrik mühendisi Bay Ha
san Halet Işık Pınardan ücret muka
bilinde alınabilir. 

4) Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
% 7 buçuk teminat ve ihaleyi mlite· 
akipte % 15 e iblağ teminatları ile 
ihaleden bir saat evveline kadar mii
racaat etmeleri lazımdır. 

5) Eksiltmeye hlib olanların şart
nameye göre eksiltmeye girebılmek 
şartlarını haiz olmaları lazımdır. 

6) Fazla izahat almak istiycnler 
Atça belediyesine veya adı geçen 
mühendis Bay Hasan Halet Işıkpına
ra müracaat edebilirler. 

3-6076 

~======================~ 

l~~I 
İmtiyaz sahibi ve BaşmuhaI'riri 

Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

Ulus Basımevi: Ankara 

EN GÜZEL 

la11iaıı. 
Erzak alınacak 

Emniyet İtleri Umum Müdürlüğünden ı 

Cinsi mikdarı muhammen % 7.5 temınarı Milnaksa 
kilo bedeli kurut lira kuruş tarihi ve scıah 

Ekmek 3300 9,75 24 13 8.11.937 10 paı:arteal 

K. fasulya 1000 '15 
K barbunya 200 ıs 
K. bezelye 200 20 
K. bamya 100 100 
Pirinç 3000 20 
Sarımsak 50 120 
Kırmızı mercimek 350 20 
Kara mercimek 100 lS 
Patates 3000 7,50 
Nuhut 1000 '15 
Çay 50 280 148 10 8.11.937 10.30 • 
Buğday 50 8 
K. soğan .$000 5 
Tarhana 50 20 
Bulgur 100 12,50 
Kırmızı biber 10 30 
Kara bibeı:. 10 120 
Sirke 50 15 
Salça 200 25 
Soda 100 10 
Tuz 800 7 

$üt 1500 ıs 

Yoğurt 2000 20 
Tereyağ 40 150 
Beyaz peynir 500 50 
Kaşar peynir 400 60 122 25 8.11.937 11 • 
Kaymak 40 200 
Yumurta 10000 adet 2 
Reçel 50 40 
Ekmek kadayı 500 adet 25 
Tel kadayıf 80 25 
Yassı kadaif 80 30 

Zeytin 500 25 88 49 8.11.937 14 
Zeytin yağ 400 65 .. 
Sabun '700 40 

Sade yağ 1500 100 
112 50 8.11.937 14.30 .. 

Kesme ş~er 1500 32 
Toz şeker 1500 28 67 50 8.11.937 15 ,. 

Koyun eti 5000 45 
Kuzu .. 800 40 

"Sığır 
" 

1500 35 277 12 8.11.937 15.30 •• Dana 
" 

1500 40 

43 8.11.937 16 •• 

Koyun kara ciğeri 1000 adet 20 
Koyun beyni 1000 •• 15 
Koyun i~kembesi 300 " 7.50 69 
Sığır işkembesi 1000 ,, 20 
Paça 1000 ,, 1 ~ 

1 - Ankara Polis Enstitüsü ihtiyacı için cins, miktarı, muhammen bedeliyle, ilk teminatları ihale gtııı 
saatleri yukarıda yazılı erzak parti paa:ti _açık e1aıiltme usuliyle münakasaya konulmuştur. .. r?' 

2 - Bu işe aid şartnameleri almak ıstıyenlerin 'Emniyet umum müdürlüğü satın alma komisyonuna ınura 
tarı. . / 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler teminat makbuz veya banka mektubunu 2490 sayılı kanunun 2 in~ 
3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte tayin edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri. (3959) ~ 

YENİ SİNEMALAR 
BU GECE 

İhtiraslı bir mevzu çerçevesi 
dahilinde temsil edilen 

Manya Valevska 
Baş rollerde: 

Olga Çekova • Maria Andergast 
Almanca sözlü 

Ayrıca - Dünya haberleri 

BUGÜN BU GECE 

James Gagney ve Pat O'brien tara· 
fından temsil edilen mevsimin en 

kuvvetli denizcilik filmi 

İşte bahriyeliler 
Ayrıca - Dünya haberleri 

HALK MATİNESİ 12,15 de 
GÜNEŞ KIRALI 


