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Giindelik 

HAMLELER 

Falih Rılkı AT AY 

Su işleri için 31 milyon, tarım 
kombinaları için 3 milyon, Anka
ra bayındırlığı için 1 milyon 200 
bin! bunlar sadece bir günlük ha
vadisler! Koleksiyonunuzdan .ge
riye doğru bir iki yaprak çevır~
cek olursanız Hollanda ve lngıl
tere teşebbüs 

1

adamları ile her biri 
milyonlarca liralık anlaşma ha
berleri okuyacaksınız. O kadar 
çok işimiz var ki bu .havadisler 
her gün tekrarlansa yıne doymı
yacağız. Fakat şim~i ~emleket 
ihtiyaçlarına ve eksiklerıne her
kes başka türlü bakıyor: ,, Bunla-
rın da, mutlak, bQ§arılma sırası 
gelecektir!'' 

Hamleler toplanmaya, muayyen 
hedefler üstüne teksif edilmiye, a
ralarında ahenk kurul~uya baş: 
lanmıştır. Öyle zannedıy~ruz kı 
belki kaynaklarmıızm krtlgını da
ima göz önünde tuttuğumt;ı~. ~e 
kimseden yardım beklemedıgımız 
için cumhuriyet hükümeti~in tec
rübesizlik masrafı asgarı ol~uş
tur. Büyük inşa teşebbüslerınde 
hazan bu masraflar göz yıldıra-
cak kadar artabilir. d 

Memleket içinde ve dışın a, 
Türkiye kalkınması b~ın.?a~: 
en çok ehemiyet verildiği:nı gordu
ğilmijz iş planı Köy davası olmuş
tur: Köylüye terbiye ve t~p
r~,. toprağa su ve tekink ! Çun
ku ıleri medeniyetin ziraat mem· 
leketleri vardır: Fakat geri zira-
atlı il · . d erı memleket bır para-

b~~s olur. Ziraat Türkiyesi yalnız 
ızırn e d·· · 'lk 

d 
n ustrı pazarımız veya ı 

nıb adde kaynağımız deg"' il "her §U· 
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tine v ' ancak bu temelin kuvve
ğında e esakas.hlığına bağlıdr. Topra
Yİtnli nıa"' •ne işleyen, halkı gİ· 
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ingilterenin 
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yaptıracagı gemiler 
Londar, 23 (A.A.) - Dailey telgraf 

gazetesinin yazdığına göre, 1937 senesi 

içinde eski tipte 9 kruvazör tamir edile

cektir. bunların dördü frsbisther fing

hab havokins ve vindictise umumi harb 

içinde yapılmış olup 9800 tonilatoluktur 

ve atlas denizinde ticaret yollarım kont

rol hususunda kullanılmaktadır. cardiff 

tipinde olan diğer 5 kruvazör de 4300 

tonluktur. ve tayyare topları mitiralyö.G 

}erle teçhiz edilmiş bulunmakta ve deniz 

sevkiyatın ı himayeye tahsis olunmakta 

dır. 

"Kızılay azil ade'dinin, mille
tin rilştü içtimaisiyle müıenasib 
bir derece)·e varmasını, bütün 
milletin bu tenasübii ıemin et
mesini temenni ederim.,, 

KEMAL ATATÜRK 

l Şehrimizdeki futbol maçları 

Halid bayrak turnuvasının ikinci günü 
maçları A. gücü sahasında~ yapıldı 

Kırık kale Çankav~1P,.~~~.J .. ~endi Ankara 
gücü Demir Sp r re kaldı 

Finlandiya da 
güreşçilerimizin 
muvaffakiyeti 
Dün Finlandiya takı
mı ile yaptıkları mü
sabakaları 4-3 güreş-

~ çilerimiz kazandılar 
Pazar gün, Ankara stadyomunda 

başlayan Halid Bayrak kupası futbol 
turnovasrna dün, Ankara gücu stadında 
devam edildi. Vakıa bu maçlar Ankara 
gücü değil, Ankara stadyomunda yapı 
lacaktı. Fakat evvelki akşam üstü yağan 
yağmur tlün öğleye kadar durmamış ve 
stadyomun iyice ezilmemiş olan yeni sa· 
hasını fazlaca ıslatmış olduğundan çi
menleri tamamiyle gelişememiş bulnan 
bu sahanın bozulup harap olmaması mak
sadiyle dünkü maçların Ankara gücü 

stadında yc.pılması tertib heyetince ka

rarlaştırılmıştır. 

Gücü stadı, dün oldukça ka
tı. Seyirciler arasında, iki ı.porcu 

v ilimiz B. Şükrü Saraçoğlu ve B . 
Ali Rana Tarhan görünüyorlardı. 

İlk -nc:ç Çankaya ile Kırıkkale gücü 
arasında idi. 

Takımlar sahaya vaktinde çıktılar 
ve Beşiktaşlı bay İbrahimin hakemli
ğinde maça başladılar. 

Yağmur Ankara gücü stadını da faz
la yumu.~atmıştı. İlk dakikalarda paslar
da görünen intizam, fotinlerin toprağı 
alt edip sahayı dalgalı bir çamur denizi 
haline getirmesinden sonra, artık gö-

l rünmez oldu. Top kontrolu kabil deği. 
di gittikçe ağırlığı artan top bağzan 

toprağın ıslak kısmına isabet ederek 
hızlanıyor ve bazen bir balçık küme 
si içine gömülerek olduğu yerde kalı
yordu. 

Bu vc.ıziyette, iki tarafta, gol yapa
arak oyunun yarısını sıfı sıfıra be

itirdiler. 
Oy 

şekilde de 
kadar az ise se~ııc1l~cli1ti 

~.....-.-.....-:~ 
b1:tte çoktu. Birinci mevki trı ünün ön 
tarafında yer almış birkaç arkadaşın 

maçı takib ederken durmayan çeneleri, 

lzmirdeki tetkikler 1 

Başbakanınıız ve Eko
nonıi bakanımız Çeş
nıede tetkikler yaptılar 

İzmir, 23 (A.A.) - Başbakan 
ismet İnönü beraberlerinde Eko
nomi Bakanı Celal Bayar ve diğer 
zatlar olduğu halde sabah saat 

9.30 da Çeşmeye gitmişler, orada 
bazı tetkiklerde bulunduktan son
ra akşam üzeri lzmire avdet et
mişlerdir. 

maçta 

ahçe i e Ga
ray d 
-1 ber 

k ldılar 

nkü 
bere 

: "Motörde arıza var I., Bu seyir
ciler bir müddet de hakemle meşgul ol
dular. Hakem herhangi nizamsız bir 
hareketi görmiyecek olursa durmayan 
ses, derhal işitiliyorduı '.Hakem, göz
lük tak!,. Hakem, miisamaha ile karşı
lanması kabil bir sıkr çıkışı cezalandı
rıyordu. Ve, arkamızdaki seyircilerin 
itiraz sadası derhal iş;.tiliyordu: "Ha
kem hassas!., Kırıkkalenin sağ içi Şük
rü, İstanbuldaki Eyip kulübünden bu
takıma gelmiştir ve eyice bir oyuncu
dur. Arkamızdakiler de Kırıkkalenin 

taraftarıdırlar. Şükrü güzel bir pas ve 
daha devamlı bir dribling yapacak o
lursa bu hareketlerin beğenildiğini an
lıyoruz: ''Yaşşşşaa Eyibli !., Fakat E
yibli sözünü bunlar Eyyublu ~klinde 
telaffuz ediyorlar. Oyunculardan biri, 
çamurda, kendini tutamayıp ileri doğ-

(Sonu 5. inci sayfada) 

Fransız Parlamentosunda 

\ B. Flandenin 
takriri dolayısile 
münakaşalar 
olacağı ·. sanılıyor 

Paris, 23 (A.A.) - Parlamento ko
riclorlarında cuma günü B. Flanden ta
rafından umumi siyaset hakkında ve
rilecek istizah takriri üzerine hüküme
te karşı hücumlarda bulunulacağından 
şüphe etmemektedir. 

Bu hücumların, eski hücumlar gibi 
akamete mahkum olacağı ve hükümetin 
mutad ekseriyeti elde edeceği tahmin 
olunmaktadır. 

.. 

Sual takriri frnnsız parlamentosunda 
birçok mıimıka~alarn yol açacağı 

sud köy t go ge eri altında me-
haya)inıi 8:savvuru uğrunda tekmil 
trıanlar Tl~. Ytkprattığırnız yeni za-
d' ur ıy .. 

ır. S a r esının öz timsali-

l - ' H . _ Yah~ bizim ... Mehmede bak acaba deli mi 
Köylü B. asan. 

B. Blum'un dün Sen - N zer'de ve 
Nant'da ı:;öylemiş ol<luğ11 iki nutuk 
hakkında parlamento koridorlarında u
zun mütalealar ileri süriılmektedir. 

Ekseriyet fırkalarına mensub zatlar 
hükümetin siyasi hattı hareketinin ic
tikametinde hiç bir değişiklik olmıya
cağından dolayı memnuniyet ıı:har et
mektedirler. 

Merkez f rrkası ıncnsubları, hayal 
inkisarına uğramışlardır. Zira, ekseri
yetin biraz daha genişliyeceğini ümid 
ediyorlardı. Sağ cenah mensubları, B. 
Blumun hattı hareketinin iktidar mev-

söylenen B. Flanden 

kiine gelmi~ olduğu tarihte kabul et
miş bulunduğu hattı harekete tamamiy
le muvafık bulunduğunu ve değiştiril
mesi imkanının mcvcud olmadığını be
yan etmektedirler. 

ntı ·· 1 Çam ~ z tr•fiinden O ur, toprakları-
i"ıırıu,.. ba .. l !Tnanlı İmparatorlu-

,. lCQ ınk' 
(Sonu 5 . ıraz h<ltıraların-
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olmıış? . N den deli olsun be yurddaşım?.. Senelerden-
Köylü B. Kadrı·b-l" endan Kızılayın kinini ile eıki kuvvetini ka

. ..,. tma e ası 
beri çektıgı sı 
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Yardım? 

EVET! 
Fakat, ne şekilde? 

Bir kaç gün evvel Aydından ge
len bir haber, ölen bir dilenci kadı-
nın kulübesinde torbalar dolusu ni
kel para bulunduğunu ve iki gün de

vam eden tadat' dan sonra, dilencinin 
yedi yüz lira sahibi olduğunun mey
dana çıktığını anlatıyordu. 

Biz, şüphesiz, çok merhametli bir 
milletiz; on para veya bir dilim ek
mek istiyen yoksulun acısını derhal 
kalblerimizde duyarız. Yüreklerimiz
deki bu istirahı paylaşma hassasını 
istismar edebilecek tıynette olanlar 
avuç açarak, boyun bükerek, Ay
dındaki dilenci gibi, torbalar doldur
salar da biz bundan dolayı aldatılmış 
olduğumuzu hatrımıza bile getirmi
yerek, öteki köşe başında, on para 
veya bir dilim ekmek istiyen bir baş
kasının eline cebimizdeki nikel pa
rayı bırakmakla yardım etmeyi bir 
borç sayarız. 

Halbuki avuç açanlar, ekseriya, 
dilenciliği meslek haline getirmiş o
lanlardır. Hikaye meşhurdur: "Gü
zelliği için dilenci kızla evlenmiş 

olan zengin, onun, süslü odasındaki 
her eşyayı bir merhametli insan far~ 
zederek , hepsinin önünde birer bireı 
durup, mahzun sesle sadaka iste
mekten nasıl zevk almakta olduğu
nu, yani alıştığı dilencilikten na:sıl 
vaz geçemediğini, kapı deliğinden, 
hayret ve tessürle seyretmişti." Böy
lelerin in aç ve çıplak kalmasına ım· 
kan mı vardır? Bu gibiler acındıra
rak alamadıklarını zorla ele geçirebi · 
lenlerdir. 

imdi, öyle yoksullar vardır ki, ca
resizliğin son haddine geldikleri ~a . 
man, felahı , başkalarının merhame
tine değiJ, belki ölüme sığınmal: !n 
b ulurlar. Bu nevi yoksullar, ne ya· 
zık ki, ötekilerden, pek çoktur. Fa
kat onlar nerededirler? Kendileriyle 
neden ender karşılaşırız?. . Halbuki 
onla r her yerde drafrmızdadırlar. 
Belki şu önümüz sıra sarsak yürü· 
yen ihtiyar adam; yahud solgun yü
zü, çökmüş yanaklariyle, bir an, ıç.i
mizi sızlatarak geçip gitmiş olan genç 
kadın, veya demin karşımızda, bir 
şey isteyecekmiş gibi duralayarclk 
sonra yoluna devam etmiş olan deli
kanlı, hep onlardandı. 

Hak iki istirab nerededir? Onu 
nasıl keşfetmeli ki, yardım, yerin<
sarfedilmiş olsun? Yardımı kime ve 
nasıl yapmalı? 

Bu sualleri, Kızılay gibi, sosyal 

l yardım müesseselerinde çalışanlara 
sorunuz. Gün, hatta saat geçmez ki, 
istirablarım yalnız onlardan gizle
miyenler, evlerindeki ağır hasta ço
cukları. karıları veya anaları için, 
yahud gıdasızlıktan harab olmuş ken
di ciğerleri için onlardan şifa isteuıi
ye gelmesinleı. 

Merhameti bir vazife haline ge
tirmiş olduğu için sırdaşlığından şüp
he edilmiyen bu gibi kurumlar, keş
fi giiç olan hakiki ıstırabın melceidir. 
Bu hakikati ve asıl ıstırabı ancak ora
larda bulabiliriz. Yardımımızı on1ara 
yaparsak paramızın bir pinti torbasına 
yerleşmiyeceğinden, yüreklerimiz

deki en temiz duyguların istihza i1e 
karşılaşmıyacağından, verdiğimiz bir 
kaç kuruşun tedavi bekliyen bir ya
rayı sarmıya yarayacağından emin o
labiliriz. İçtimai tesanüdün en makul 
şekli ancak budur. Kaldı ki, mesela 
Kızılay, yalnız bOyle münferid de
ğil, her hangi müşterek istirabı teh
vin için kurulmuş bir müessesedir. 

Bu çeşid müşterek ıstirdbları ta-
rife lı.izum var mı? 

Muharebede vurulan; 
?eylabta evini barkını kaybeden; 
Zelzelede yersiz, yurdsuz kalan; 
Salgında inim inim inliyen va-

tandaş bilir ki onun yardımı gecikmi
yecektir. 

Fakat onun tükenmez yardım 
kaynağı yine bizlerin merhametimiz
dir. Merhametimizi böyle kurumlara 
tevcih etmesini bilelim. 

Nasuhi BAYDAR 

alman B. l\fiklas, 
heyetine nişanlar 

ver di 
Viyana, 23 (A.A.) - Resmen bildi~ 

riliyor: B. Şmid alman misafirlere cum
hur başkanı tarafından tevcih edilen 
nişanları vermiştir. 

Dı:;; bakam Fon Nöyratha liyakat ni
şanının birinci sınıf büyük haç rütbesi 
B. Aşmana ayni nişanın ikinci sınıf bü 
yük haç rütbesi, Fon Kotzeye komandor 
haçı ve heyetin diğer azasına da bu ni
şanının r.ıuhtelif rütbeleri verilmiştir. 

Küçük a ntant 
İktisat meclisi 

Belgrad, 23 (A.A.) - Küçük itilafın 
iktısad meclisi, Dubronik'deki 9 uncu 
içtima devresini kapatmıştır. 

Meclis, Prag'da bir iktısadi işbirli· 
ği komitesi kurmuştur. 

Halkevinin yardımları 
Babasını kaybeden dokuz 

aldı -çocugu himayesine 
Orhaniye lı:ö- • 

yünde çobanlıkla 

uğraşan Mehmed 
oğlu Ahmedin do
kuz çocuğu ile 
karısını k imsesiz 
ve muhtaç bir va
ziyette bırakarak 

öldüğünü haber 
alan H al kevi köy
cülük ~ubesi, bu 
aileyi derhal hi
mayesine almış, 

yaşama vasıtala

rını temin etme-
yi, çocukları o
kutmayı ve çift· 
~ilik edecek ana
ya bir çift öküz 
almayı t eahhüd 
etmiştir. 

Mehmed oğlu Ahmedrn bıraktığı cocukları 

Şehre getir ilen çocuklar giydidl- \ 
miş, gezdirilmiş ve okuma, malze
meleri satın alınarak köye götürülmüş-

tür. Halkevinin, zamanında, bir muh
taç ailenin yardımına koşamsı köyü 
çok mütehassis etmiştir. 

Halk evleri bayramı 
Dahiliye Vekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri B. Şük

rü Kaya tarafından Halkevleri bayramı dolayısile Halkevleri reislerine 
çekilen telgraf ve gelen cevablardan~bir kısmını dün neşretmiştik. 
Cevabların ger i kalan kısmını b ugün neşrediyoruz: 

Samsun, 21 - Bilgi ve erdemlik yo· -;ü dolayısiyle en derin tazim duygu- halk önünde müziğin iştirakiyle halk· 
lunda ilerliyen ve cevrede faydalı bir }arımızı arzederim. evlerinin yıldönümünü kutlamış ve ak-
varlık halinde çalışmayı en kutsal ödev Halkevi Bş.k. F. Yakın şam zengin programla müsamere ve 
bilen. e_vimiz 5 inci yıldönümünü saygı ve Kdıköy, 22 _ Yıldöniımümüz do- konserler verilmiş ruhumuzun cevherı 
sevgı ıle kutlar. En derin saygılarımız- layısiyle şeflerimize karşı olan şükran Ulu Önderimizin kardeşleri sevgiyle 
la ve saygılarımızı bir kerre daha arzeder- büyüklerimizin işaret ettikleri yolda yır 

Samsun halkevi başkanı Dr. Orkay ken emniyet ve itimadlarına layik de- tıcı bir hızla koşmuştur. Evimiz bu sa-
Kır\:ehir, 21 - Açılış günümüzün recede çalışmak borcumuz olduğunu adet yolunda yürüyecek, karanlıklar e. 

yıldönümünü candan saygı ve sevgimizi bildirir ve derin saygılarımızı sunarız. riten nur menbaı bir çift gözün saç 
tekrar ile kutlarız. Kadıköy halkevi Başkanı Ce- tığı rayatı sinesine aldığı binlerce ed-

Halkevi başkanı A. Genç lal Esad Arseven remitliyle beraber yaşayacağını bildi· 
Sıv:ıs, 21 - Bugün halkevinin yıl- Artvin, 22 - Büyük ve coşkun te- rir. Halkevlerinin beşinci açılış yılını. 

dönümü sivasta çok engin ve hararetli zahürat içinde yıldönümlerini kutla- kutlar, sayın genel sekreterliğimize en 
ve duygulu ve inanlı bir surette kutlan- yan Artvin halkevinin yüzlerce münev- derin saygılarımızı bildirerek ellerinizi 
mıştır. halkevinde saat 15 de çok kala. ver mensubları ve halk büyük memle- öperiz. 
balık bir toplantı ile Ankara halkevinde ket davasının heyecanla ve muvaffaki-
verilen söylevler alaka ile dinlenmiş- yetle ilerletmeğe bir defa daha and i
tir. bugece büyük ve geniş programlı bir çerken en büyüğümüz ve seflerimize o
müsamere hazırlanmıştır. büyük Ata- lan candan ve içten bağlılıklarının say-

Edremit halkevi Bşk Faid Ba-

rm 

Van, 21 - Halkevleri açılışının yıldö-

nümünü candan kutlayan halkımız ye-
türkün bu yüksek eserleriyle sivaslıların gı ve tazimleriyle birlikte iblağına beni 

çok yakından aiakalarını arzederim. tavsit ettiler. Bu tatlı vazifeyi yapar- \ 
Vali ve C. H. P. başkam N. T )ker ken ulus müessesesi olan Türkiye halk-

ni bir kurağın yapılması yolunda ve 

tahsisattan duydukları sevinç ve şük-

Adapazar, 21 - Evimizin yıldönü- evlerini ve heyecanlı mensublarını de-
münü kuvvetli bir iman ve heyecan a- ğerli şahsiyetinizde saygı ile selamlar 
rasında kutladık topluluğun şükran ve tazimlerimi sunarım. 
saygılarını huzurunuza sunamakla balı- C. H . P. İlyönkurul b:ışkanı 
tiyarım. Vali R. Korultan 

Halk-:!vi başkanı Dr. Nuri R')na Erbaa, 21 - Her alanda muvaffak 
Bergama, 21 - Yüksek partimizin ve muzaffer olan rejimimizin yaımında 

inkilab ve bilgi kaynağı olan halkevimL en mühim ödev olan halkevlerinden 
zin beşinci yıldönümünü bugün se- birinin de ilçemizde açılması dolayısiyle 
vinç ve süı ur içinde kutlarken mesut sonsuz saygılarımızı sunarız. 
günleri bize idrak ettiren ünsal büyük- C. H. P. Bşk. Alim 
}erimizin izlerinde bulunmalarının se·· Ş. Karahisar, 21 - Halkını ülküleş-
vincini i :~· ,;:ere daha ch.:v'lluş ve cı:ından 
gelen coşkıın minnet hi$lt:riml~ ulu ön
derimizin sevgi ve hoşnudiyetini kaza
nacak y( llc.rda heran dahi büyük hisler
le ilerlem~ğe ant içmiş olduğumuzu say. 
gılarımı ,ı arzederim. 

IIalkevi başkanı Fehmi Ergin 
Tefenni, 21 - Bugün ilçemiz bü

tün halkın eşsiz tezahür- ve sevinçle
riyle evimizi açtık. Pek derin şükran
larımızı sunarız. 

Halkevi Baskanı Abdullah E -
kinci, Parti Başkanı Mehmet 
$anlı 

Tsoya, 22 - Ulus3l kurtuluş yük
selişine evimiz tosyalıların büyük he
yecan ve alakasiyle candan muvaffa. 
kiyeti dilekleri arasında açıldı. Büyük 
Şeflerimizin gösterdiği büyük çalış
maya and içtik. Bu vesile ile saygıla-
rımızı sunarız. 

C. lI. P. ilceyönkurul 
Necdet Taner 

Bşk. 

Erciş, 21 - Halkevimizin açılış 

törenine iştirak eden ercişliler teşek

kür ve minnetlerini arzederler. 
Şarbay Nadir. 

Hakkarı, 21 - Bugün saat 15 de 
büyük bir törenle halkevi açıldı. Nu
tuklar söylend.i Kutlamadan sonra bü
yüklerimize tazim telgraflargı çekildi. 
Yurdun bu uzak ucunda kurulan evi
mizin çatısı altında milli varlığımızı 

yükseltmek için çalışmalarımıza hız 

verdiğimizi arzeylerim. 
Vali ve. Tahsin Songur 

Birecik, 21 - Evimizin yıldönümünü 
kutlarken değerli iç bakanımız ve par
ti genel sekreterimize bireciklilerin 
sevgi ve saygı ve bağlılıklarını arzede-
rim. 

Birecik halkevi başkanı Mus
tafa. 

Mersin, 22 - Halkevlerinin yıldö
nümü münasebetiyle ilyönkurulun ve 
bütün parti teşkilatının tebrik ve say
gılarını arzederim. 

İçel C.H.P. İlyönkurulu Baş
kanı R. Nasuhioğlu 

Hozat, 21 - Memleketin uzak bir 
köşesi olan burada da açtığınız halke
vi kurumu dolayısiyle hozatlıların say
gı ve şükranlarım sunarım. 

Halkevi Bşk. Pulat. 

Burdur, 22 - Halkevimizin yıldö
nümüün kutlayan kıymetli emirleriniz
den bütün arkadaşlarımız sonsuz bir 
sevinç duymuşlardır. Hepimiz büyük 
Atamızın itimatlarına layik bulundu
ğumuzu göstermek azmiyle daima ar· 
tan bir hızla çalışmakta olduğumuzu 

derin minnet ve şükran duygularımı
zı arzeder saygıyla ellerinizden öperiz. 

Vali ve C. H. P. Bşk Savaş. 
Malatya, 22 - Soı>yal kültür ala

nında ışık saçan halkevlerinin yıldönü-

tiren ve ülküyü halklaştıran yükselti-
ci evlerimizin kurum yıldönümünü her 
gün az daha hız almak kıvancı içinde 
kutlar saygı ve sevgilerimizi sunarız. 

Halkevi Bşk. Hasan Öz Saraç 
Artvin, 22 - Yıldönümümüz vesile

siyle Atatürk'ün büyük emanti önün
de bir defa daha and içen Artvin hal
kevinin mensubları bizler şefler sefi
nin işaret buyurduğu nurlu yolların 
yolcusu olmak bahtiyarlığına ermiş bu
lunan neslin çocuklarına yakışır bir 
ulus sevgisi ve bir rejim sevdası ile 
gittikçe artan bir hızla bu kutsal vazife
yi yapacağımıza söz veriyoruz. Ata
türk ve yurd sevdasiyle taşan ve coşan 
arkadaşlarımızın içten saygı ve bağlı
lıklarını tazimlerimle birlikte sunmak
la bahtiyarım, ellerinizden öperim. 

Halkevi Başkanı ve. Dr. Cemal 
Alper 

Hasankale, 21 - Halkevi açılma tö
renini büyük bir sevinç i;inde yapan 
hasankaleliler partimize olan bağlılık
larını ve şükranlarını arze bir daha ve
sile bulmuş olduklarını saygılarımızı 

sunarım . 
C. H. P. Bşk. Zakir oğlu Aksu 
Halkevi P. M. Baykal. 

Turhal, 21 - Evrensel bir doğuşun 
sosyal ve kültürel hareketlerine kay
nak olan halkevinin yurdumuzun ufak 
bir parçası olan Turhalda açılması halk 
arasında derin bir sevinç uyandırdığı 
bugün evimizin açılma töreninde hazır 
bulunan yüzlerce halk Atatürke sonsuz 
minnet ve şükran duygularını sunar
ken partimize de derin sevgi ve say
gılarımızı yollarız. 

Halkevi Bşk R. Yazganı P. 
Bşk. N. Berker 

Safranbolu, 22 - Halkevimizin yıl
dönümünü coşkun bir sevinçle kutlan
dığını ve bunu yaratan Atatürkümüz ve 
onun yardımcılarının şükranla anıldı 

ğını arzederim. 

Halkevi Bşk. Kadri 'Ganioğlu 

Tokat, 22 - Erbaa ve Turhal hal

kevleri parlak merasimle kalabalık 

halk kütlesinin iştirakiyle yapılmış ol
duğunu saygılarımla arzeylerim . 

Vali ve C. H. P. Başkanı F. 
Ergun. 

Elbistan, 22 - Büyük şeflerimizin 
yarattığı eşsiz türk dünyası içinde, bizi 
tek ülkü tek amaca getiren halkevimi
zin yıldönümünde yolumuzdan dönmi
yeceğimize bir daha and içtik. Bize bu 
günü bağışlayan ve yaratan büyükleri
mize sonsuz saygılarımızı arzederiz. 

Halkevi başkanı Salih Doguç 
Edremit, 22 - Ulularımızın çizdiği 

yolda onların saçtığı nurlar altında dur
madan hem de saadetler duyarak koş
mayı ülkü edinen evimiz 21-2-937 pa
zar günü uzun bir programla binlerce 

ranı derin saygılarla arzeylerim. 

Halkevi başkanı Na. Oyan 

Zile, 22 - Atamızın gösterdiği yol-

da her gün daha çok kuvvet ve kudret-

le çalışırken yüksek himayelerinizle bu 

mesainin gelecek yıllarda daha canlı da
ha nurlu ve daha çok hızla devam ede
ceğini and ile arzeder derin saygıları
mızı sunarak ellerinizden öperim. 

C. H. P. halkevi Bşk K. Aşçı-

oğlu 

Bayburd, 22 - Evlerimizn açılış 

yrldönümü töreninin dün gündüz 

ve gece ilgili tezahürlerle yapıldığını 

bildirir bize bu ülkü yolunu açan bü-

yüklerimizi candan saygılarımızı suna· 

rız . 

Halkevi Bşk. T. Belen 

Maden, 22 - Atatürk devrimi ve ül-

küsünü çevremizde yaymak yüksek bir 

türk cemiyeti yetiştirmek amaciyle can-

dan doğan sevinç ve heyecanlı törenle 

halkevimizi açtık ve ülkülü yolcuları 

arasına katıldık. Canla başla çalışaca-

ğımız sonsuz tazim ve bağlılık duygu

lariyle. 

Halkevi Bşk. K. 
Kiper. 

İlçebay H. 

Kale, 22 - Dün Keşan halkevinin 

açılış töreninde ve akşam da Gelibolu 

halkevinin toplantısında bulundum. Ya· 

şanan heyecan Atatürkün sevgi ve kud· 

ret kaynaklarına verdiği hızın özüdür. 

Büyük saygılarımla arzederim. 

Seyahat 2 sayılı 

Kalede Trakya U. müfettiş }{. 

Dirik. 

Bolu, 23 - Evimizin açılması 

münasebetiyle tebrikinize candan te· 
bekkür eder büyüklerimizin iŞ;aretleti 
dairesinde daha verimli olmağa çalıştı• 

ğımızı saygılarımızla arzederiz, 

Halkevi Baskanı Raif Erten 

'Gebze, 23 - Gebze halkevinin açılı· 
şının yıldönürnünü büyük heyecanlB 

kutlandı. Bu münasebetle tazim ve şiik' 
ranlarımızı arzederiz. 

Halkevi Bşk. Osman Delen 

=======================~~ 
İngiltere Kralının tııÇ 
giyme törenine bütii" 

devletler çağırıldı 

Hunların içinde Habeşistıı,, 
ve Valansiya da vardır 

tı-
Londra, 23 (A.A.) - Dış BakaI1 

~ . A ~..-. J<8' 
gı miısteşan Lorcl Kranborn, y.,.,.. ç 
marasmdaki beyanatında, kralıil tıı. 
giyme şenliklerine İngiltere ile diP1~ 
matik münasebetleri olan bütün de 

Jetlerin clavet edildigini bilclirrnişti'• 
ı-ıı· 

Bu arada Valansiye hükümeti ile 

beşistan da vardır. ~ 

================-~ 
,#rl'l'll'l'l'l'l'l'l'l'l'llll,," 

Terzi Orhan 
Bankalar Caddesi 
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Bizde şehir 
Bizde şehir şehirlilerin midir ? 

Bu suali niçin soruyorum, biliyor mu
sunuz? Bütün medeni memlektelerde 

şehir, şehirlilerindir de onun için. Bi-:· 
de bu suale kim müsbet cevab verebı
lir? Şehirlerimizin birer belediyesi var· 
dır; azasını sehir halkı seçer; fakat be· 
lediye a~ası~ı seçen bu halk, belde ~
zifelerinden kendi payına düşenlerın 
h . . t Iınuş oldu· 
epsındcn, bu seçımle kur u ,, 

• · ı·k mi var? Ah, guna inanır. Cebirde pıs 1 • k 
'$ bozu -

ş.u belecliye !" der. Yolları mı k' 1 'f · · yapmıyor ı .,, tur? "Belediye vazı esını . ~. 
der. za.,allı belediye! halkın ve:d~gı 
para ile' yapabileceği işleri ne a ar 
yapmag-a çalısrrsa çalışsın, yaptı~larını 

· B - dıreme-
bir türlü beğendiremez. egen h. 
mekle kalsa yine bir şey değil. ~ebır 

' - ' . işJerı O· 
halkı, belediyenin yaptıgı ıyı 

zar.Belediye sokakları süpürtür. Sü~ür
. "t ye geçın· 

geci imrasını temizleyıp 0 e . 
.. .. d" - .. yerlerın, mev

ceye kadar, supur ugu 
1 1 a kavun, kar-

sime ~öre, portaka . e m ' . e 
~ d k fıstık kahuklarıyle, g • 

puz, an ı ' b kt klan 
b hayvanlarının ıra ı çen ara a .. .. . ... 

fıskılarla kirlendiğini gorursunuz. . 
, d - ·1 Anadolunun, belkı 

Ankara. egı . . h'r 
bütün dünyanın en güzel, en ıyı şe ı • 
!erinden biri olmak üzeredir. As:~t 
yollar, yol ortasındaki çiçek ve a_g ç 
bahçeleri kıyılardaki top akasya agaç-

• b' manza· lan görülmekle doyulmaz ır 
ra gösterir. Belediye dikkat eın:ese ne 
yolradan, ne bahçelerden, ne agaçlar
dan eser kalır. Ağaçları kamyon kopa
rır. Çiçekleri şu bu ezer, yoJları büyük 
kamyonların bozuk tekerlekleri har.ah 
eder. Sabahleyin işinize giderken, sız
den önce yaya kaldırımlarından geçe~
lerin frrlttıkları balgamları görerek mı· 
deniz bulanır. Gece yansından sonra do
lasan sarhoşların dıvar diblerine bırak
tıkları kirli sular, uzana uzana akar, so

ğuktan donar. 
Ankara belediyesi son zamanlarda 

çok güzel bir karar verdi: Evlerde kü
mes hayvanları beslenmiyecek. Ben böy· 
le bir kararı veren belediyeyi nasıl teb

rik etmem? Beş aydan beri arkamızda 

o1uran bir (Her) in gece Vak! vak! ö

ten ördeklerinden öyle bizar olmuştum 
ki. Halbuki bu zat, kendi memleketin
de, eminim, böyle bir şeye cesaret ede
mezdi, 

Dalgın kaldırımdan geçerken, baş~ 
nızm üstünde açılan bir pencereden fıs
tık, fındık, elma, portakal kabuklarının 
wkağa atıldığını görürsünüz; yahud 
hizmetçi kız balkona büyük bir halt ser
miş, tozlarını silkiyor! 

Biz şehirliler, kendimizi belki yal
nız kendi evimizin içine sahih sayiyo
ruz. Sokak bizim değil, komşu ile bir· 
gfma alfikamız yok. Apartımanda mısı
nız? Üstünüzde oturanlar, sizi hiç dü
şünmezler. Ölüm halinde hastanız da ol

sa, onlar keyflerini yaparlar; Güm güm 
dansederler; Laz ve zeybek havaları oy
nıyarak, beyninizi patlatırlar. Ses çıka
ramazsınız. Kapılarını çalıp ricada bu
l urunağa cesaret etseniz, "Allah allah, 

kendi dairemde istediğim gibi hareket 
etme~ e hakkım yok mu?" söziyle ka-g ...... 

.. "nu" ze ~arpıldığını gorursu· 
pının yuzu :s . 
nüz. Bunlar, her gün olan şeylerdır de 

. . .. 1.. m Bir şehrin balonun ıçın soy uyoru · 
kı. o sehri kendilerinin saymadıkça, ne 

sehir .temizlenir, ne iyi komşuluk mü

~asebetleri teessüs eder. Yanyana kom

şular kadar bir apartrmanda oturanl~r 
da birbirleriyle alakalı değildirler. Bır 
apartrmanda oturan arkadaşınızı arı
yorsunuz. Numarayı bilmıyorsunuz. 

lier kapıyı birer birer çalıp so~~ 
mecburiyetindesiniz. (Kapıcısı daımı 
olan apartımanlar müstesna.) 

Bu ne biçim şehirlilik hayatıdır? Bir 
kaç evlik bir sokak içinde üstüste veya 

Yanyana oturanların birbirlerini hiç ta
nımaması kadar garib hal nerede vardır? 
lCoınşuluk meselesinin sehircilikle ne 
al~kası var demeyiniz. B

0

ir sokağııı te-
tnızH - · -
d b 

.. gınde, düzğünlüg-ünde, aydmlrgın-
a Ut" 

de - . un komşular, hep birden alakadar 
nı ~ıl midir? Bu alaka bile onları tanış· 

aga sevketmek . . k .. f'd' 
ıçın a ı ır. 

Ş A.klınıa ne ı· b' · uz' eh· ge ıyor ılıyor musun · 
lr be] a· 

tniz t e ıyeleri, bir şehrin nasıl te· 
utuıau· h 

Çe, nıe d gunu, halkının sokak, ha • 
Y an ge . . h reket et . • zıntı yerlerinde nasıl a· 

s l tıl<Ierinı· .. . . . . 
· e er k d gosterır fılımler getır-
1 ' a ın k 
e tnahaıı er ek şehir halkını mahal-
filitnıeı·i e .~alkevlerine davet edip bu 
şeb· gosters ı 1rlilcr· e er ve bu sırada da 
ni ın Şehir} · 

anlatan .. erıne karşı vazifeleri· 
guzeı 

KIZILAY 

sağı ıi<:. ~~)J~(~rr 
.. eag.rSıikiiriiil* 

"Bağırsaklarımızdaki milyonlarca mikroblar, ba
ğırsak hazmmin en İ>üyük vazifesini görürler ve hiç 
bir zaraları yoktur. 

milyonlarca 
mikroplar 

Yalnız ifratlarla kendilerini yoraıılarda veya yaş
lılarda yahud bir hastalık sebebiyle veya ba-
ğırsakların nezleli iltihablı hallerde, pislik kümeleri 
bağırsaklarda uzun müddet kalırsa epiteilumu ze
deler ve mesele değişir .... " 
-------Dr. Şükrü ŞENOZAN -

Bağırsaklarımızda milyonlarca mik
rob var. Bunların adedleri bağırsakla

asag-1 kısmına indikçe ziyadeleşir. rxn . 
Mideden başlayan on iki parmak 

düodenum bağırsağında pek azdır, ba· 
zı yerlerinde hiç bulunmaz. 

Mikroblara ihtiyacımız vardır: on
lar olmasa yaşayamayız; zira bağırsak 
hazmının en büyük işini gören onlar
dır: hususiyle albominli (1) gıdalar
dan, yağlardan tegaddimiz için lazrm 
olan yeni, müteavssrt tabiatte maddele
ri yapmağa. büyük yardımları olur. Te
hammura da hizmet ederek bağırsak
ların hareketini uyandırırlar, bu sayede 
içindeki maddelerin ileri sürülmesine 
yürütülmesine yararlar. 

Bağırsaklarrnda mikrobları üreme
den yasayabilen hayvan yoktur. Steri
lize (1) olunmuş gıdalarla beslenen pi
liçler ölüverirler. 

Bağırsaklarda bulunan bu mikrob
larm hepsi masumdur diyebiliriz; haz
me yararlar ve zarar vermezler. 

Bunların bazıları zehirli cinsinden 
olsalar bile normal hallerde bağırsak
ların içini kaplayan ince zar epitelium 
sağlam olduğu zaman bu mikroblarrn 
bağırsaklardan kana geçmesine müsa
ade vermez ve bizi güzelce muhafaza 
eder. Şurası var ki yaşlılarda yahud if
ratlarla kendilerini yoranlarda, evvelce 
geçirilmiş bir h:ıstalık sebebiyle veya
hud bağırsakların nezleli, iltihabh hal
lerinde pislik kümeleri bağırsaklarda 

uzun müddet kalırsa epi teli umu zede
ler ve mesele değişir: o zaman gerek bu 
tabii mikroblarm ve gerek hummai ti
foidi, verem gibi diğer arızı, h:ıstalık 
mikroblarmm bağırsak divarmı aş;uak 

kana girmelerine hiÇ bir şey mani ola· 

maz. 

Bu tehlikeli mikroblarm yanısıra rli· 
ğer zanrlr maddeler mideden bağırsal{
lara geçerlerse de bunlar siyah kana 
karışarak veridibab denilen siyah kan 
damarı ile karaciğere giderler. Kara
ciğer sağlam çalrştığı takdirde bizim i
içn bir saadettir; ancak bu maddelerin 
mikdan çok olursa yahud karaciğer ih
tiyarlarda, ayyaşlarda oburlarda görül
düğü gibi azçok değişmiş, bozulmuş bu
lunuyorsa zarar görülmesi tabiidir. Ba
ğırs:ık mikrobları mutaddan ziyade ço· 
ğalrrsa ba7.I fenalıklara yol açılır. 

Böyle haJlerde mikrobların safra 
yolarmda birleşmeleri kolaylaşarak bu 
yolların ve safra kesesinin iltihaıbma, 
neticesinde de safra taşlarının husulü
ne sebeb oldukları görülür. Bunların 

ileride zuhur edecek neticeleri de saf
ra yolunun tıkanması ve safranın bağır
saklara dökülmemesidir. Safranın mev
cudiveti bağırsaklarda teaffüne mani ol
ması cihetile çok mühimdir. Safra çok 
tesirli, tabii bir antiseptiktir. (2) Ba
ğırsakların hareketini temin eden cüm
lei asabiye üzerine de tesiri vardır. 

Tabii surette taşıdığımız uzviyat 
(mikroblar) mi.isaid bulunduğumuz za
manlarda son derece çoğalırlar. Bu se
beble bunların, hususiyle zararlı o
lanlarının artmasına karşı koyacak ted
birlerle çok meşgul olmamız Hizımdır. 

Mikrobları vücuddan tardetmek i
cin her çareye baş vurmalıyız. Tek
;ar dönüp gelmelerine fırsa tvermeme

liyiz. 
Bağırsakları muntazam işlemeğe a-

lıstırmalıyız. 
, Durğunluğu menetmemekle mikrob-

lar daha çok artacağından kendi ken
dine zehirlenme halinin teessüs etme
si kolay Jaştırılmış olur. Bağırsakları
mızda. albominli gıdaların son mah
sulü olan endol ve skatol maddelerinin 

( 1) Ster ilize barar~t veya mi.~r~~ 

d 
.. ·· ·· ·ıaAçlarla mıkrobları oldu öl u rucu ı 

riibnüş. .. .. .. 
(ı) An tisep tik mikrobları olduru· 

cü. 

. h lk n şehircilik terbiyesine 
böylelıkle ak ~ . olur gibi geliyor ba-
çahşsalar, ço ~y~ sa ın okuyucula-

siz ne dersınız Y na. 

rrm? J{azım Nami DURU 

başka hayvanlara şırınga olundukları \ 
azman ciddi zehirlenme alametleri hu· 
sule getirmediklerini söyleyenler var
dır: Fakat pratik hekimlikte şurası mu
hakkaktır ki en vahim hallerde bütün 
bu maddelerin bağırsaklarda birlikte 
çoğaldıklarını gösteren müşahedeler 
pek çoktur. 

Hepimizin her gün dikkat ettiğimiz 
iki üç günlük inkibaz hallerindeki baş 
ağrısı, iştahsızlık ve çeşit çeş;it asabi araz 
aksülamel tesiriyle husule gelebilirse 
de böyle vakalarda hazan görüldüğü gi· 
bi cildin, göz aklarının hafif kirli sarı 
bir renk alması bir ( otointoxication) 

içten teseınmüm halinden başka bir şey 
değildir ki bir müshil içmekle temizle
niverir. 

Albominli maddelerin bozulmasın
dan arızi olarak bağırsaklarda (nörin, 

kolin) diğer zehirli maddeler de hasıl 
olur. Bunların lesitinin doğurduğu ci
simlerdir. 

Lesitin muhtelif gıdalarnruzda var

dır; başlıca çok mikdarr yumurtada 

bulunur. Son zehirli maddeler ciddi 

sinir bozuklukları zuhuruna sebeb ola

bilirler. Bu satırları okurken eski ced
lerimizin kırk yumurtada bir dirhem 

zehir vardır sözü hatıra gelebilirse de 
mesele bağırsaklarda pisliğin günlerce 

birikip kalması keyfiyetindedir. Bu hal
ler yalnız bağırsakların tıkanması ya

hud dolaşması arızasına bağlı değildir. 
Her günkü inkibaz hallerinde de gö

rülebilir. Fakat tabii en ziyade bağır
sak tıkanmasında zuhur eder. 

İnkibaz tenbel bağırsaklarda olur. 
Umumi bir kaide olarak maddei seki-

lenin hareketi, yürümü bağırsakların 

harekatı - dudiye denilen hareketiyle 
vuku bu lur. Bu hareket dairevi l>oğum

larm bir ibiri ardınca h usulüdür ki ba
ğırsakların sonuna doğru maddei seki
leyi yürütür. Buna bağırsakların baş-

ka hareketleri de yardımcıdır. Bu hare
ketlere mide de hazım ifraziyle karış

mış olan mahlülün (keymus) un bağxr
Sakların ifrazları ile karışması da yar
dımcıdır. 

Takalluslar, hususi ve umumi asa
bi merkezleri bağırsak dıvarma bağlıyan 
sinirler vasıtasile olur. Bağırsaktaki mad 

deler çokça olduğu zaman ve taham· 
mur ederlerken bağırsakların iç yüzü
ne yEı>yılı olan asabi guddecikleri gı· 

cıklarlar, yani tahammura sebeb olan 
mikroblar da bu harekete yardım eder
ler. Maddei sakilenin şekilli, kitlevi 
hali nebati gıdaların sellülozları (3) ile 
yani sebzelerin meyvalar nesiçlerinin 
hücrelerile teşekkül eder. Bu tahri§ edici 
maddeler bağırsakların iç yüzüne do
kunurken sinir uçlarına tesir ederek 
bağırsağın takalllısunu ve içindeki mad
deyi defetmesini temin ederler. Fakat 

gıdalar muhriş olmazsa, hülasa tortu 
yapmadan kolayca massolunabilir hal

de ise veyahud asabı rievi - midevi ten
bel çalışırsa ve bağırsaklatın hareketi 
yavaş olursa maddei sakile uzun müd

det kalır. Her gün defi vukubulduğu 
halde bağırsakların bazı kıvrımlarında 

ayrıca bir kısım maddei sakile bir kaç 
gün mahbus kalabilir. Yani bağırsağın 

bir cüz'i inkibaz halinde bulunur; mü

şahedeler gösteriyor ki kuvvetli bir 

müshil alınarak iyi bir defi olduktan 
sonra hemen yeni bir yemek yenilirse 

çok dolğun ve fazla olarak ikinci bir 
defi vukubulmaktadır." Bundan anlaşı-

lır ki her gün çıkan insanlarda da in
kibaz olanlardaki gibi entaksikasyona 

gitmek korkusu vardır; böyle bir arı
zadan sakınmak için birer hafta ara ile 

müshil alarak gizli kalmış maddeleri 
sürüp çıkarmak mümkündür. Şüphesiz 

bu müshil pek kuvvetli olınıyacak, mü
nasib hafif bir müshil olacaktır. Müs-

hil adi defiden biraz kuvvetlice te
sir yapmak üzere şahsın kuvvetine gö

re olmalıdır. 

Bu bahsi kapamadan evvel kısaca 
tesbit edelim ki bağırsakların ve gud

delerinin ifrazlan mikrob öldürücü ve 
zehirlerini tadil edic i t esirler yapar

lar. Bağırsa0kların dezenfenksiyonu i
çin safranın vazifesi mühimdir; saf

ranın terkibinde bulunan iki cins ha
mızın tahammurlara karşı hususi te
sirleri vardır. Bizzat safra yağların 

hazmmda ve bağırsakların hareketini 
uyandırmakta müessirdir. 

( 3) Sellüloz neb)lti - sebze, m eyva -
m a dde le r inin odun, pamuk cinsinden 
olan kısmı. 

( KÜÇÜK MEMLEKET HABERLERi )'"'\ 
\... ..... ~~~------------~----------~------~--~-~~ 
Konya haberleri: 

::: Ereğli yolu üzerinde harab bir 
hana altı erkek yolcu bi;. gece, ko
naklamak üzere girmişler ve uyumuş
lardır. Han gece yarısı birdenbire yı
kılmış ve zavallı yolcuların a1tısı da 
enkaz altında kalarak ölmüşlerdir. 

* İlk okullar himaye heyetlerinin 
çalııtmalarr faydalı şekilde devam et
mektedir. Bu ay başından itibaren bu 
heyetlerin yardımları ehemiyetli su
rette .ı.rtmıştrr. İsmetpaşa ilk okulun
da her gün 40 talebeye ısıcak yemek ve
rilmektedir. Bu okulun kı.ıılay gcnçiik 
derneği, 180 aza ve 240 yardımcı aza 
temin etmiştir. Diğer mekteblerde de e
hemiyetli yardımlar yapmaktadır. 

::: Halkevi sosyal yardım komitesi 
ile çocuk esirgeme kurumu tarafından 

250 talebeye şapka, elbise ve ayakkabı 
yaptırılmıştır. 

:,: Konyanm üç spor kulübü, mınta
ka heyetinin, koyduğu dostluk kupası 
için bayramda karşılaşacaklardır. 

:;: Kaıarmın dispanserinin ıslahı ve 
büyütülmesi için bir proje hazırlanmış
tır. 

: Vi1ayet umumi meclisi toplantılarım 
bitirerek dağrlmıştrr. 

* Halkevinde ikinci zehirli gaz kursu 

başlamıştır. K urslar orta okul biyoloji 
öğretmeni Bayan Huriye Genç tarafın

dan verilmektedir 
':' Ermeni papaz Kigork, üfüriikçülük 

yaparkan suç üstü yakalanmıştır. 

Edirne haberleri 

* Edirne - İstanbul yolu üzerinde ve 
Babaeski kazası dahilinde "Taşköprü,, a
dındaki köprünün beton arme olarak in
şasr kararlaştırılmıştır. 

'~Trakyada yaptırılmakta olan göçm en 
evlerinden mevsim dolayısiyle inşaatı ik-

mal edilemiyenlcrin ve henüz inşaatı 

başlanmamış olanların inşasına nisan a
yında başlanacak ve hepsi mayıs sonuna 

kadar tamamlanmış olacaktır. Göçmen

lerden adresi yapılmayanda 937 sene
sinde verilebilecek tahsisatla ev yaptı
rılacakttr.Göçmenlc re son günlerde çift 

hayvanı ve pulluk dağıtılmıştır. Ya
kında yazlık ekim için arpa, yulaf, fa_ 

sulye, nohut gibi hububat ta tevzi edi· 

lecektir. 

.;. Kırklare !inde Türk hava kurumunun 
kadınlar şubesi açılması kararlaşmıştır. 

* Edirnede 350 bin lira sarfı ile tam 

teşeküllü bir hastahane yapılması s ıh

hıye vekale tince kararlaştmlmıştrr. 

VOLGA ATEŞLER içinde 
ALBERT PREJEAN - DANİELLE DARRIEUX 
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Düsünüsler 
,. ...... -'--. .......... _ _._~~ 

Korunması 
gereken 
haklar _. 

F erdin şeref ve haysiye t masuni
ye ti, türk basını için, h ala kabul edil
miş b ir prensip olmaktan uzaktır. Bu 
hakikatı müşahade etmek iç in günde
lik gazete sütunlarına biraz göz gez
dirmek k a fidir. 

Tenkid, mütaJea beyanı namı al
tında şahsiyete alabildiğine tecavüz 
ve amme hayatına aid bir i ş için fer
din hususi h a yatiyle uğraşınanm mü
cadele edilmesi gereken kötü itiyat
larımrzdan olduğu kabul edilmedikçe 
bu d erdin izalesine doğru yol a lmak 
imkansız kalacaktır. 

Zabıta haberleri sütunlarımız, şah
si haysiyet ve şerefinin ayaklar altı
n a alındığı, için e k a za ra düşmek çok 
tehlik eli bir yer olmuştur. 

Fakat siz kazara b ir zabıta habe
rinin içine düşebilirsiniz. P encereniz-

den aşağı düşebileceğiniz g ibi. Her 
hangi bir yersiz üstad, şah sınıza veya 
yakınlarınıza vaki olmuş her hangi 

bir tecavüz, e linizden çıkmış bir kaza, 
sizi bir zabıta tahkikatının veya mu

hakemenin çerçevesi içine ıalabilir. An
cak polis raporları ve tahkikat evra-

kı arasında mahrem kalması lazım ge
len bu keyfiyetin gazete sütunlarma 

aksetmesi, çok de fa yanlış ve müba
lağalı bir şekle sokulması, her n e ka

dar ada.Jet tecelli e tse bile, siz i g ene 
mağduı· bir mevkie koyar. 

Bir cinaye t yüzünden on kişi şüp
he altına alınabilir. Hatta lüzum gö
rülürse tevkif de edebilirler . Fakat 

bnların masum olmadıkları ve ya
rın tahkikat neticesinde ve ya mahke

me karariyle beriiet e tmiyecekleri 
ne malUmdur? Daha tahkikat safha-

sm dan geçen bir vatandaşın adını, hiç in
saf duymadan, cani kelimesiyle yan

yana koyan kaleın, 41ediği manevi 
suçun büyüklüğünden habersiz bulu

nuyorsa, ona yapbğı işin mahiyeti ve 
şüınulü öğretilmeli değilmidir? 

Size canlı bir misal zikredeyim: 
Kanun sokak1arda ka dnlara söz ve el 
sataşmasında bulunan ahli..ksız)ar 

hakkında cezai hükümler koymuş. 

tur. Böyle bir müessif hale maruz ka
lan bir kız ve ya kadın, peşine takıla

nı polise vermek ihtiyacmı duyduğu 

zaman, emin olunuz, her §eyden ön

ce onu, türk basınının bu kötü iti'yadı 

durduracaktır. Z ira, ertesi günkü ga
zetelerde isminin - ve hatta resminin • 

bir zabıta sütununda, velevki şikayet

çi olarak da geçmesine razı olacak 

bir kadın tasavvur e demiyorum. 

Alçakça hırsların kurbanı olan 
nıce kızlarıımzm, gene gaze te sü

tunlarında uğradıkları ikinci ve da
ha ağır teşhir tecavüzünün deh§etİ

ni ise bilmem, hissebnemiş, aranızda 
kimse varmıdır? 

İntihar haberlerini yazmaktan 

menedilmiş olan gazetelerimizi va

tandaşın haysiyet ve şerefine hürmet 

e ttirecek kanuni hükümlerimiz ne ya

zık ki yoktur. H ürriyet memleketi 

olan İngilterenin bu hususta nasıl ha

r eket ettiğini ibre t göziyle seyredebi
liriz • 

Bura da bahis açılmışken bir keı't"* 
menin kullanılış şekl i Üzerinde dura

cağun. Eskiden adli makamlarca zan 
altına alınan bir yurddaş için kulla

nılan vasıf "Maznun,, du. Şimdi bu 
tab ir yerine ' 'Suçlu ,, d iyoruz. niçin? 

Yüz de belki e llisinden fazlası be
raet edecek maznunlar bakknda bu 

der ec e itham edici olan bir kelimeyi, 

• heın de ha zan n e kadar ehemiyet
siz sebeb lerle - kullanmak hakkını 
kendimizde bulmamalıyız .. 

Mahkem e karariyle b ir su çu işle
diği sabit olnuyan hiç kimseye suçlu 

diyemeyiz. He le bu tabirin bizi bazan 

şöyle bir te zad la karşı karşıya bO"ak
t1ğını sık sık görürken: ''Suçlu beraet 

ebniştir.,, 

YAŞAR NABi 
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Günün Son Haberleri 1 

Dört devlet arasında 
tedafüi misak 

KIZILAY 

Amerika Vaşington'un \ 
yıl dönümünü kutluyor 

Vaşington, 23 (A.A.) - B. Ruzvelt, 
Vaşington'un dogumunun yıldönümü 

münasebetiyle onun Munt Vernon'daki 
mezarı önünde eğilmiştir. 

Nevyork, 23 (A.A.) - Bütün Ame
rika Vaşington'un 205 inci yıldönümü

nü kutlamaktadır. Bu münasebetle Nev
york'a 250.000 seyyah gelmiştir. B. Noyrat'ın, B. Şuşnig'e teklifler.!!_e Paris, 23 (A.A.) - Amerikan ku
lübün, Vaşington'un doğumunun yıl

dönümü münasebetiyle vermiş olduğu 
ziyafette bir nutuk söyliyen B. Blum, 
Vaşington'un hayatını tasvir etmiş ve 
onun tarihi rolünden bahseylemiş ve 

demiştir ki: 

bulunduğu bildiriliyor 
Viyana, 23 (A.A .) - B. V on Noy

ral tarafından bu sabah B . Şuşnige 
dört devlet arasında tedafüi bir misak 
planı teklif edilmiş olduğu haber veril

mekted ir. 
B u misaka, Almanya, Avusturya, İ

talya ve Macaristan iştirak edecektir. 
Zannolunduğuna göre, bu teklif, 

Avusturyanın Habsburg hanedanını 

tekrar saltanat makamına getirmekten 
feragat etmesi şartiyle, serdedilmiştir. 

Viyana gazetelerinin endişeleri 
Viyana, 23 (A.A.) - Bu sabahki 

gazeteler, dünkü nümayişler hakkında 
oldukça geniş tafsilat vermektedirler. 
Reichpost ile New Wiener Tageblatt, 
bu sabahki mütalealarını baş yazıların
da serdetmektedirler. Her iki baş.yazı
nın sert edası, alman misafirlere karşı 
ikinci alman devleti payitahtında ya
pılrnı~ olan dostane nümayişlerin bais 
olduğu hayreti göstermektedir. Her iki 
gazete, yapılan nümayişleri evelden 
hazırlanmış gibi göstermek istemekte-

dir. Bitaraf müşahidelr ise, dünkü nü
mayişlerin coşkun halkın içinden gelen 
bir tezahürden başka bir şey olmadığı 
mü taleasındadır lar. 

Paristeki endişe 
Paris, 23 (A.A.) - Avusturya me

selesi ile Avusturyadaki nazi cereyd
nının terakkiyatı, matbuatı endişeye 

düşürmektedir. 

Bn. Taboui, Övr gazetesinde di
yor ki: 

"Eğer, A vusturyada Habsburgların 
saltanatı hemen iade edilmiyecek olur
sa, Hitlerciliğin Avusturyadaki müthiş 
terakkileri dolayısiyle bu iş, adeta gay
ri mümkün olacaktır. Dün akşam Vi-

1 
ymadaki siyasi mahafilde hasıl olmuş 
olan intibaı tasvir etmek kabil değildir. 

Bu intiba, o kadar derin idi. 

ltalyada heyecan 
Roma, 23 (A.A.) - İngiltere hükü

metinin, habeş Necaşisi Haile Selaseyi 
Kral Altıncı 'Georges'un taç giyme me
rasimine davet etmesi tasavvurunda bu
lunduğu hakkındaki haber, siyasi ma
hafilde şiddetli bir heyecan uya.1dır

mıştır. Bu mahafil Roma hükümetinin 
N ec;ışinin şahsi olarak bu rııcrasimdc 

hazır bulunmasmı protes· ') etmiyeceği
ni, fakat habeş hükümeli •e yapılacak 

resmi bir daveti - bilhassa Akdenize 
aid ingiliz - italyan itilafından sonra -
dostluğa münafi :ıddeJece~ini beyan 
eylemektedir. 

Mareşal Graziani'ye 
suikast tahkikatı 

Roma, 23 (A.A.) - Adisababadan 
bildirildigine göre mareşal Grazianiye 

karşı yapılan suikasttan sonra 2,000 ki
şi tevkif edilmiştir. Bunlardan silahları 
bulunanların kafesi kurşuna dizilmiş ve 
masumiyetlerini isbat edenler, serbest 
bırakılmıştır. 

Prf. Dr. L1PMAN 
Üniversite kadın hastalıkları pro 

fesörü doktor Lipman Ankaraya gel
mistir. Profesör, talebesi olan Ankara 
Nümune Hastahanesi kadın hastalrkla
n mütehassısı doktor Muzaffer Canbo
lat ile beraber memleketin umumi do
ğum vaziyeti ve kadrn hastalıklarının 

muhit ve içtimai şartlar dahilindeki du
rumu üzerinde tetkikler yapmaktadır. 

' '- Vatandaşlarının kendisine tef
viz etmiş oldukları iktıdarı. mutlaki
yetten veya tekaddüm hakkı gibi şey
lerden azade kılmak, ne büyük ve ne 
ihtimamkar bir iradedir''. 

Hatib, Fransadaki 16 mcı ve 17 in
ci asırlar hayatını Vaşington üzerinde
ki tesirlerini anlatmış ve onun fikir 
ve kültür itibariyle Montaigne, Moli· 
ere, Voltaire ve Diderot'nun evladı ol

<lugunu söylemıştir. 

Hatib, sözüne devamla demiştir ki : 

"Her iki devlet, aynr ailedendir ve 

aynr prensiplere tabi olmakta ve bu 
prensipler mucibince hareket etmekte
dirler. Bizler, en haklı ve doğru dev

let sistemi olduğu mütaleasında bulun
makta olduğumuz demokrat devletin 
hükümranlığım bütün dünyaya teslim 
ettirmek isti yor uz. 

Beynelmilel işlerde Frans:ı milleti
nin temenniyatı bir kelime ile izah olu· 
nabilir: Sulh. Avrupanın bugünkü va
ziyeti, Fransayı kendisi için ağır bir 
yük olan silahlanmaya icbar etmekte
dir. 

Fransa, gerek kendisine ve g"rek 
kollektif emniyetin kendilerine karşr 

mütesanid bulunmağı İcab eylediği 

milletlere karşı vazifesini izah etmiştir . 

B. Blum, netice olarak, Parisin ye
niden dünyanın merkezi olmak teşeb
büsüne kıyam eylediği sırada Paris 
sergisine Amerikalıların, vasi mikyas
ta iştirak eylemeleri temennisinde bu
lunmuştur. 

lzmirde bir kültür pl8nı hazırlandı 

lzmirde fuar meydanr 

K ültür direktörlüğü, uzun tetki~ 
lerden sonra İzrnirin kültür yönünden 
kalkınmasr için beş yıllık bir program 
hazırlamıştır. Rapor aşağıdaki kısımla
ları ihtiva ediyor: 

1 - İzmir köyleri. 

2 ·-Muhtelif yıllarda tatbik edile
cek kalkınma programında iş sırasının 
nüfus kesafet sırasına göre tatbiki. 

3 - İzmir köylerinin bugünkü nü

fus ve külütür durumu. 

4 -~z nüfuslu köyler arasında okul 

birlikleri kurulması • 

5 - Çavuş öğretmenler yetiştirilmesi 

6 - Kültür hesabına atılan adımla
rın geri alınmaması. 

7 - Köy öğretmenini köye daha fazla 
bağlıyacak tedbirler alınması. 

8 - Köy öğretmenlerinin köy kal
kınmasm<la vazife alması. 

Raporda İzmir köylüsü çok güzel bir 
şekilde anlatılmıştır. Rapora göre İzmir 
köylüsü ve istihsal devrinde çoktan kur
tulmuş ve pazar istihsal devrine girmiş

tir. 

İzmir vilayeti nüfusunun yüzde 
57,3 sini kasaba ve şehirliler, yüzde 
42,7 sini köylüler teşkil eder. İzmir ilk 
okullarında 52215 talebe okumaktadır. 
Bunun 19,153 ü köylü çocuklarıdır. . 
Yani köy çocuklarından yüzde 36 sı 

okullara devam halindedir. 

Rapora köylü ve şehirli talebeler 
arasınla uzun bir tetkik eklenmiştir. 

Az nufuslu köylerde okul bir
likleri kuıulacakt ır. Bu kültür 
planı, şimdiye kadar mektebe 
devam edemiyen 101.000 ço
cuğa okuma yazma öğretecek , _____ _ 

İzmir ( H uussi ) 

Bu tetkikten çıkarılan netice şudur : 
İzmirde 101,447 nüfustan mürekkep 

köy halkının ne bir tek okulu, ne de 
bir tek öğretmeni vardır. Yani köy ço

cuklarının yüzde kırkı şimdiki halde 
okuyacak mektep budamıyor. Bu köy
leri ve köylüleri geceleyin deniz orta
sında rşıksız ve pusulasız kalmış birer 
gemiye benzetebiliriz. 

İhtiyaçtan az da olsa okul ve öğ
retmeni bulunan köy halkının zafere 
koşarken, öğretmen sesine kulak verip 
en önde giden tek adamın ayağına ayak 
uydurması mümkündür. Oralarda dü
şünen bir baş, inanan bütün kalpleri 
doğru yola götürebilir. Öğretmensiz 
köyler, ekserisi acı olan tecrübeden 
ve hissi selimden başka rehber bulama
masının şaşkınlığı içinde sahile varan 
istikameti tutamam"aya mahkumdür. 

Köylerin iç yüzünü anlatan bu cid
den kıymetli raporda yukarıdaki gö
rüşten sonra varılan netice şudur 

"Bu düşünceler bizi, köylerin kül
tür bakımmdan kalkınması işinin çok 
nüfustan harekete geçmek lüzumiyle, 
az nüfuslu yerleri son plana bırakma

mak lüzumunu telife ve az nüfusl u 

yerlerde, daha mütevazi tedbirler ala
rak bölgenin hiç.bir köşesini karanlık

ta bırakmamak vazifesine çağırıyor.,, 

Bu raporu hazırlıyan değerli baş

lar, az nüfuslu köylerde okul birlikle
ri kurulmasını tavsiye etmektedir. Ya
ni az nüfuslu köyler, dağınık yaşamak-

ta devam etseler dahi, tahsil çağındaki 
çocukları yerleştirmek ihtiyacı kat'i
dir. Köy yatı okulları kurulması, bazı 
köylerde gündüzlü ve yatılr çocuk pa
nsiyonları kurulması tecrübe edilme
lidir. 

Rapor okul birliklerini şu noktalar
da topluyor. 

A ) Birbirlerine yakın köyler için 
"gündüz birlik okulu" açmak 

B ) Küçük çocukların devamına el
verişli olmıyan yerler için gündüzcü 
ve yaıtılı (muhteli t birlik okulu) ... 

lu .. 

C ) Muvakkat yatılı birlik okulu. 
D ) (Gündüz birlik okulu). 

E ) İkinci devre yatılı birlik oku-

Rapor öğretmen işine de ehemmi
yet verilmesini faaliyet çerçevesi için
de bulunduruyor. Çavuş öğretmen ti
pinden İzmir köyleri için de asığlanmas 
tavsiye ediliyor, Ve kültür hesabına 

çok mühim bir noktaya işaret ederken 
şunları söylüyor: 

Halkımız İzmir bölgesinde okula ve 
öğretmene o kadar değer veriyor ki bir 
kere de çocuklarının devamını gördük
leri bir okulun kapanması tesiri mu
cip oluyor, Yapılan işden dönülmemesi 
lazımdır, 

Raporun bundan sonraki kısmında 
diğer işler ve ihtiyaçlar hakkında da 
geniş malfunat vardır, 

Öğrendiğimize göre Valimiz bu işi 
bizzat tetkik etmektedir, 

24 - 2 - 1937 

ispanvoı isyan ı 

Asiler Oviedo'nun 
düştüğünü yalanlıyorlar 

Valansiya, 23 (A.A.) - Oviedodan 
gelen habcreler bilhassa memnuyinete 
şayandı::. hükümetçiler, ileri hareketle
r ine devam etmekte ve şehir dahilinde 
muharebeler yapmaktadır. 

ASİLERİN YALANLAMASI 

Oviedo, 23 (A.A.) - İspanyol flan
jistelrinin radyosu, hükümetçilerin as
turies cebhesi hakkındaki habererini 
t ekzib c.tmektedir. Oviedo mağlub değil 
dir. dü~m<:nın bütün taarruzları birbiri
ni müteakib kırılmıştır. 

ASKERLİK HİZMET! İÇİN 

Valansiya, 23 (A.A.) - Harbiye 
nazırı kura keşidesinde muaf tutulmuş 
olan 1932 ila 1935 sınıflarını silah altı
na almağa karar vermiştir. 1936 efra
dmın yol tezkereleri pek yakında ve
r ilecektir. 18 ila 45 yaşında olan her 
şahıs cebhede hayatlarını muhataraya 
maruz bırakanlara işbirliğinde bulunmak 
üzere cebhe gerisinde faaliyette bulun 
muş olduklarını isbat edecek bir vesika 
ya malik bulunmak zaruretindirler. 

fiÖNÜLLÜLER İÇİN VERİLEN 
KARARDAN SONRA 

Madrid, 23 (A.A.) - General Po
zas, havas ajansı muhabirine beyanatta 
bulunarak gönüllüler gönderilmesinin 
kontrola tabi tutulmasının cumhuriyet
ç ilerin muzafferiyetini kolaylaştıraca

ğını, çünkü onların adetçe farklı olduk
larının şi.ipheden uzak olduğunu söyle
miştir. 

BİR İTALYAN MAHKUM OLDU 

Madrid, 23 (A.A.) - Halk mahke
mesi casuslukla itham edilen 17 yaşın-

daki italyan Postolezayı altı sene hap
se mahküm etmiştir. Mahkfım, eski İ

talyan ateşemiltc rinin oğludur. 

MADRİD ÖNÜNDE Ast 
TAYYARELER 

Madrid, 23 (A.A.) - asilerin tayya
leri şehir üzerinde dolaşmışsa da bo111-
bardıman yapmamıştır. Öğrenildiğine 

göre bu t<ıyyareler gece yarısı alcala 

honaros üzC::rine 15 kadar bomba etmış

trı. bombardıman neticesi henüz malfım 
değildi:. 

BURGOSUN TEBLİLTİ 

Burgos, 23 (A.A.) - Neşredilen 

bir tebliğde nasyonalist tayyarelerin 

madridin cenub ve şimal cebhelerini 

bombardıman etmiş oldukları ve bilhas

r;a istasyonlara bombalar atmış oldukla-

rı bildirilmektedir. 

Salmanko radyosu kızılların Asturi

de mut:atfer olduklarına dair olan ha
berleri kati surette yalanlamaktadır. 

GÖNÜLLÜ MESELESİNDE İT AL
YANIN ALDICI TEDBİRLER 

Roma, 23 (A.A.) - Resmi gazete 

15 şubat tarihli bir kararname neşret

miştir. bu kararname ispanyada müca

dele halinde bulunan kuvvetler nezdin 

de hizmeti kabul eden kimselerin üç 

aydan bir seneye kadar hapis cezasiyle 

cezalandırılacaklarını natık bulunmak

tadır. 

Dahiliye nazırı gönüllülerin yazıl

masını ve ispanyaya hareket etmelerini 
menedecek tedbirler alacaktır. 

İtalyan askerleri 
---~~~~--~~-

Şan g hay sinemalarından birinde 
gösterilen film 

dolayısile hadise çıkardılar 

Bir film dolayrsiyle hadise 

Şanghay, 23 (A.A.) - !sis isminde
ki sinemada bir hadise vuku bulmuş

t ur. Bazı italyan askerleri, gösteril
mekte olan bir filmin İtalyaya karşı 
düşman! ık ve Sovyet propagandası e
seri olduğunu iddia ederek sinema te-

çrkrın Şanghay'dan bir görünüş 

sisatmı tahrib etmiş ve filmi alıp git
mişlerdir. Dış bakanlığı italyan büyük 
elçiliğine bir protesto notası vererek 
mesullerinin cezalandırılmasını, zarar 
ve ziyanın tamir ve tazminini ve fil· 

min iadesini istemiştir. 

-======================================' =============-..;.;.._-~===-=====;:::;-~---
~~~~~~~~~~~~~~ 

'KÜÇÜK DIŞ HABERLER 

Bertin - General Göring, Varşova
dan avdet etmiştir. 

Pekin - Uyuşturucu madde kaçak
çılığından dolayı 27 kişi tevkif edil
miştir. Bunların çok ağır cezalara çar

pılmaları muhtemeldir. 
Berlin - Şubatın 25 inde başlıya

cak olan fransız - alman ekonomi müza
kereleri, Almanya heyeti başkanının 

hastalanması üzerine, 3 marta bırakıl
mıştır. 

Londra, - B. Eden ile refikası av
det etmişlerdir. 
Vaşington, - Senato adliye encüme

ni, yüce mahkeme azasının 70 yaşına 
geldikleri zaman tam maaş almak su
retiyle tekaüdlük talebinde bulunmak 
haklarmı kabul eden kanun layihasını 
tasvib etmiştir. 

Halkevinde kukla ve 
Ve nedik t a ciri 

Halkevi sosyal yardım şubesiniJl 
kukla oyunları devam etmekte ve çok: 
rağbet görmektedir. Hergün saat oıı 
bıo,te verilen oyunhrda gelenler yer 
bulamamaktadır. halkevi çocuklarıını· 
zın bu arzusunu göz önünde bulundu· 
rarak temsillere bayram müddetince de·· 

vama karar vermiştir. .. 
Bu akşam küçüklere kukla ve bı.t·. 

yüklere Şekspirin ''Venedik taciri,, teJ'l'l 
sil edilecektir. 

Resim se--r-g-is_i_n_i gezin!~ 
Halkevimizde açılmış olan ve seıı t1 

nir. en muvaffak eserlerini ihtiva edet· 
re .. im sergısı; sanatseverlerin ziyare !<: 

!eri için sabahtan akşama kad~: a~it 
bulundurulmaktadır. Sergi büyük 

alaka görmektedir. 



KIZILAY 

5 Şehrimizdeki f 1!-tbol maçları \Şarkta blok teşkili 

Halid Bayrak turnuvasının ikinci günü 
maçları A. gücü sahasında yapıldı 

Kırıkkale ç8nkavavı yendi Ankara 
gücü oenıir sporla berab_ere kaldı 

Leh-Rumen ittifakı 

24-2- 1937 

Giindelik 

HAMLELER 

(Başı 1 incide) 

dan biri olarak süratle silinip gi
decektir. Terbiye olunan köy, kom
bina tekniğine uyduğu günden bir 
müddet, pek az müddet sonra 
Türkiyede hepimizin her şeyde~ 
fazla hayret edeceğimiz bir umu
mi manazra inkılabı olacaktır. 
Her gün toprakla uğraşmak sanat
ları olan milyonların hünerrnde 
zevkinde ve hayat anlayışındaki 
küçük bir değişiklik, mucize de
meye alışbğmnz azametli g e r -
ç e l i ş' lere sebeb olur. (Başı J incide) . 

.
1 

· bu vazıyet 
ru fırlıyor. Arkadakı erın. . 
d 

"Frenın bo· 
e gözlerinden kaçmıyor: 
zulmuş senin!,, . 

İşte kulağımız durmayan, di.nl~nmı-
yen bu laf ebelerinde ve gözlerıınız ça· 
rnurda yuvarlanan futbolcularda, maçı 

b·ı· nasıl oldu, Kı· 
5eyrederken, ı ınrnez - dan fırlayan 
rıkkale solaçığının ayagın · 1 si saye-
top sağaçığın süratle ıler eme 
. - ·1 Çankaya kalesı· 

sınde, onun ayagı ı e, 

ne giriverdi. 
Çankaya: O 
Kırıkkale: 1 

H k 
ı- ankayanın bu zararı kolay· 

er es, 't rb· 
ca telafi edeceğini ve herhalde ga ı ı· 

- p dururken 
yeti de kazanacagını umu 
geçen dakikalar zarfında eski Ank~ra 

1 •· ·· ün kalesıne 
~ampiyonu Kırıkka e gucun . . . 

b
. .. 1 .. t sokamadı ve galıbıyetı 
ır tur u opu 1• 

kazanamadıktan başka kendini rnağ u-

biyetten de kurtaramadı. 
Dünkü yazımızda verdiğimi.z sa~ı 

hesablarını biz, hep Kırıkkalenın mag· 

1
. b ' . ··re yapmıştık fakat Kırık-
u ıyetıne go ' 

kale beklenmedik bir galibiyet ka.zanı~-
sa ''i~ degişebilir'' dem~ş:i~. ~ılvakı 
Kırıkkalenin dünkü maglubıyetı çan· 
kayanın vaziyetini oldukça güçleştirdi. 

Bu iki takım, iki günde yaptıkları 
müsabakalar neticesinde, sayı bakımın
dan şu vaziyete geldiler: 

Kırıkkale, bir mağlübiyet ve bir ga-

libiyetle 3 -r ı = 4 
Çankaya, bir beraberlik ve bir mağ· 

llıbiyetle 1 ı- 2 3 sayı kazanmışlar
dır ve dünkü mağlubiyeti dolayısiyle, 
dört takım arasında en fena vaziyete 

Çankaya düşmüştür. Zira yarın bu ta-

kım, Ankaragücü ile karşılaşacaktır. 
Ankaragücünün ve Çankayanın dünkü 
oyun~arma bakarak diyebiliriz ki şayet 
kendınden beklenemiyecek bir oyun 

oynıyarak galib gelirse başka, fakat 
Ankaragücü'ne de mağlıib olması kuv· 
vetle muhtemel bulunan Çankaya, tur

nuvada sonunculuğa mahkumdur. 
Çankaya - Kırıkkale gücü maçının 

teknik tarafından bahse bile lüzum 

yoktur. 
Ankaragücü - Demirspor maçına 

gelince: Tertib heyetinin hakeme biz
zat haber vermemesi dolayısile oyuncu
lar sahaya çıktıktan epey zaman son
ra soyunmağa giden antrenör Bay Co
ni'nin yirmi beş dakika kadar geç gel-

mesi yüzünden 15,45 de değil 16,20 de 
başlayabildi ve bittabi karanlı~ta .~i~: 
ti. Bu gibi hadiseler, sadece, bır turlu 
nihayet veremedigimiz laübali.liğimiz 
sebebiyle meydana gelmek~edır: ~e 
yapıp yapıp bu ıstı rab vericı vazıyetın 
önüne geçmeliyiz. 

Oyun, çamur sebebiyle. zevkli b~r 
oyun değildi. İlk golü bir korner çekı
şi esnasında. kale önündeki karışıklık· 
tan istifade ederek Ankaragücü yaptı. 
Biraz sonra, gene bir korner çekişinde 
soldan gelen topu, güzel bir kafa ~u: 
ruşu ile Demirsporun orta muhacımı 
takımı lehine kaydetti. 

Ankaragücü: 1 
Demirspor· 1 
Oyunun henüz başlangıcında olan 

Berliner Tagblat gazetesi, yukarda

ki başlık altında yazdığı bir baş.maka

lede, bulgar - yugoslav dostluk paktı 

münasebetiyle Romanyanm vaziyetini 

ele almakta ve demektedir ki: 

"R omanya, uzun zamandanberi-

dir ki, en tehlikeli düşmanları sayılan 

komşularına karşı tamamiyle korunma

mış bir durumda bulunuyor ve bu vazi

yeti dolayısiyle de, Almanya ile olan 

münasebetlerini Lehistanın yaptığı gi

bi, normal bir şekle sokmak yoluna gir

miyordu. 

Balkan devletlerinin hayati menfa

atlerine karşı takınılan kayıdsızlık, 

Yugoslavya ve Lehistanla soğuk bir va

ziyetin meydana gelmesini mucib oldu· . 
bunların içinde yalnız Çekoslovakya, 

Fransız - Rus paktının dostu olan Be

neş'in nüfuz ve tesiriyle, başka bir yol 

tutmuştur; çünkü o da şarktan gelen 

tehlikeye karşı göz yununuştur. 

Terbiyeci, makine ve su, köy
de birleşerek, Kemalizm rüyasını 
geç yaşta bulunanların hayallerin
de dahi hakikat kılacaktır. 

Falih Rıfkı ATAY 

PORTEKİZ - lSP ANYOL HUDU
DUNUN KONTROLU İÇİN 

Londra. 23 (A.A.) - Röyter ajan· 

sının İspanyayı kontrol planı hakkında 

verdiği tafsilata nazaran, İngiltere ile 
Portekiz arasında hasıl olan anlas.ma x 

E~·cli ~ün Fener'in O - 1 yenilme.,; yle neticelenen Fener • Güneş 
maçından bir enstantane 

O tehlikeli adamın (Titülesko) Buk

reşten ayrılmış olması üzerine, Ro

manyanın takib edeceği politika yolu 

aydınlaştı. Bu yol, Yugoslavya ile de

rinleşmiş olan bir dostluk üzerinden 

geçerek,. Lehistana tekrar yaklaşan bir 

yoldu. Çünkü Lehistanın da aynı men

faatleri, aynı kayguları vardı. Lchi5tan, 

mucibince Portekiz - İspanyol hudu

dunu kontrol için 130 ingiliz müşahidi 

ikame olunacaktır. Fransanın Londra 

Büyük elçisi Portekiz - İspanyol hu

dudu için 130 müşahid tesbit edildiği 

halde Fransız - İspanyol hududu için 

180 müşahid konulmasına itiraz etmiş· 

tir. Fransızların bu itirazını tedlil et

mek üzere mütehassıslar komitesinin 

toplanması kararlaştırılmıştır. 

bu gollerden sonra sayıların biribirini 
takib edeceği umulurken yarı oyun bu 

vaziyette nihayete erdi. 
İkinci haftayımda, önce Ankara Gü

cü ve maçın bitmesine 20 dakika kala 
Demir Spor birer sayı daha yaptılar. Ve 
maç bu vaziyette, 2-2 beraberlikle neti· 

1 

celendi. 
Bu maçı da teknik bakımından tet· 

kik kabil değildir. Zira saha, dediğimiz 
gibi. top kontrolunu imkansız bırakacak 
derecede çamurlu idi. Oyuncuların sü
rati, pas verişleri ne kendi süratleri ve 
ne de futbolculuktaki maharetlerine mi~
yar olacak paslaşmalardı. Yalnız, -:liyebi· 
liriz ki, çamura ve bu yüzden topun faz.

la ağırlaşmasına rağmen· inisyatif daha 

çok Ankara Gücünde idi. 
Fakat henüz yeni çerçevelenen De

mir Spor kadrosundan burada biraz bah
se lüzum vardır. Devlet Demiryollarına 
mensup sporculardan bazılarile takviye 
edilmiş olan bu takımda sağ müdafi, 
merkez muhacim, sol açık, sağ iç "iyi" 
denebilecek oyunculardır. Bu futbolcu

ların yanlarına kendilcrile birlikte oyna· 
yabilecek kabiliyette arkadaşlar konula

bi~irse Demir Spor, oyunu zevkle seyre

dilecek bir takım manzarası almağa şim
diden namzed sayılabilir. 

Bugiine kadar, Halid Bayrak kupası 
turnuvasının yapılmış olan dört maçı ne· 
ticesinde Ankara Gücü bir galibiyet ve 
bir beraberlikle baştadır. Bu takım 2 3 

5 sayı ka11anmıştır. Demir Spor iki 

beraberlikle 2 2 4 sayı sahibidir. 
Yarinki maçların neticesinde bu dört 

takımın vaziyetini şöyle göreceğimizi 

anlarız : 
Ankara Gücü Çankayayr yenerse 8 
Bu takımla berabere kalırsa 

Şayed yenilecek olursa 

* Demir Spor Kırıkkaleyi yenerse 
Bu takımla berabre kalırsa 

Şayed mağlup olursa 

* 

7 
6 

7 
6 
5 

Çankaya Ankara Gücünü yenerse 7 
Bu takımla berabere kalırsa 6 

Şayed Ankara Gücüne mağlup 

~u~a 5 
... 
•l' 

Kırıkkale, Demir Sporu yenerse 7 
Bu takımla berabere kalırsa 6 

Şayed mağlup olursa 5 
Futbolda umulmadık vaziyetler ha

dis olması şaşılacak bir hal olmamakla 
beraber zannederiz ki yarınki müsalıa
kalarda Ankaragücü Çankayayı ve J)e
mirspor da Kırıkkaleyi yeneceklerdir. 
Bu takdirde sayıları şöyle hesab ede
biliriz: 

Ankaragücü 3 t 2 3 8 
Demirspor 2 2 3 7 

Kmkkale ı 3 t 1 S 

Cankaya 2 1 t- 1 - 4 
Fakat kehanete ne hacet? En doğ· 

rusu yar.n, sahada, bu takımlar karşı
laşıp neticeler belli olduktan sonra sa· 

yı vaziyetlerini ve son maçlarında gös

terecekleri kabiliyetleri tahlil ede-

lim. Sporcu 

Galatasaray Fener 
berabere kaldılar 
İstanbul, 23 (A.A.) - Dostluk ku

pası turnuvasının ikinci günü, İstanbul 
futbolunun iki eski ve kuvvetli rakibi
ni bugün Taksim stadında bir kere da

ha karşılaştırıyordu. 
Birinci gün yapılan maçlarda Fener· 

bahçe 'Güne~·e, Galatasaray da Beşikta· 
şa yenilmişlerdi. Program mucibince i
ki mağlfıb takım, turnuvanın üçüncü ve 
dördüncülüğünü tayin için karşılaşa

caklardı. Bu müsabaka, tahminden çok 
az bir kalabalık önünde bugün Taksim 

stadyomunda yapıldı. 
Hava çok güzel, saha mükemmel. 

Miktdarı 4000 kadar tahmin edilen bir 
kalabalık sahayı çerçevelemiş. 

Saat 15.20 de evvela Fenerliler bir· , 
az sonra da Galatasaraylılar gözüktü
ler. Merasim kısa sürdü. İki takım kar
şılıklı sıralandığı vakit, Fenerbahçeyi 
şu kadro ile göriiyoruz: 

Hüsameddin - Yaşar, Lebib - Re
şad, Aytan, Esad - Naci, Şaban. Ali 
Rıza, Semih, Fikret. 

Galatasaray da şöyle bir takımla 

oynuyor: 
Sacid - Reşad, Refik - Ekrem 

Salim, Suavi - Şevket, Eşfak, Siiley~ 
man, Haşim, Danyal. 

Hakem B. Booths. 

Galatasarayın golü 
Oyuna Galata.:araylılar bas.ladılar. 

Bu hücum Fener muavin hattında ke· 
sildi ve Galatasaray kalesi sıkışır gibi 
oldu. 'Galatasaraylılar ilk on dakikadan 
sonra hücum tefevvukunu elde ettikr. 
Fenerbahçenin sol müdafaası, Galata
saray akınlarını kesmekte çok müşkü
lat çekiyor. Nitekim 13 üncü dakikada, 
soldan gelen bir topu yakalayan Gala
tasaray sağaçığı, demarke bırakılmasın
d::n istifade ederek Fenerbahçenin ağ

larına taktı. 
Bu gol Fenerlileri canlandırdı. Ga· 

latasaray kalesi üstüste tehlikeli vazi· 

yetlere düşüyor. 

_tehlikeyi derhal sezen ve bu tehlikeye 

karşı icab eden tedbirleri alan büyük 

bir devlet adamına malik olmak talii 

vardı.,, 

Diğer taraftan sahillerin kontrolu i
çin ayrılacak nuntakaların tesbiti başka 
bir tarihe bırakılmıştır. 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Nafıa Vekaletinden: 
• 

10.3.937 tarihinde çarşamba günü saat 16 da Nafıa Vekaletin· 
de şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasında (356 000) 
lira keşif bedelli Tunçeli vilayetinde Elalziz - Plür yolunda Pertek 
ve Süngeç ve Elaziz vilayetinde Elaziz - Pala yolunda Gülüşkür 
betonarme köprüleri inşaati kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul-

muştur. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak ( 1780) ku· 
ruş bedel mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden verilecektir. 

Muvakkat teminat ( 17990) liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhidlik vesikasını 

ibraz ve bir gözü en az 50 metre açıklığında betonarme bir köprü 
veya bir teahhüdde en az 300.000 liralık köprü ve buna benzer in
şaati iyi bir surette yaptığını is.bat etmesi meşruttur. 

Teklif mektublarının 10.3.937 çarşamba günü saa (15) şe ka
dar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 

(234) ı~sıs 

ru ·!arı oldu. Fakat netice yok. 
29 uncu dakika: Reşadın uzun bir 

vuruşunu yakalayan Danyal derin bir 
pasla topu Süleymana gönderdi. Süley
man kısa bir mesafeden kaleciyle karşı 
karşıya. Hüsameddin çıkış yaptı. SU
leyman, acele ile fena lıir plase yaptı 
ve muhakkak bir gol avuta kaçtı. 

Fenerin golü 
32 inci dakika: Galata~aray aleyhi· 

ne bir firikik verildi ve Fikret firikiki 

gole çevirdi. 

Vaziyet beraberliğe girdikten son· 
ra, Fenerlileri gene cansız görüyoruz. 
Devre bu şekilde beraberlikle bitti. 

İkinci devrede oyun hemen ekseri· 
yetle Fenerin tefevvuku altında geçti. 
Fakat iki taraf da futboldan ba ka her
s.ey olmaya namzed bir oyun oynadık· 
tarı için bu tefevvuk, netice ve semere 

,, 
o l ILJJ lr' . 

[&lrcıalE 

verecek şekilde değildi. 

Nitekim heyecansız bir çekişmeden 
sonra ikinci devre de golsüz bitti. Ma
çın yarım saatlik iki devre daha temdi
di icab ederken, Galatasaraylıların sa
hadan çekilmesi üzerine müsabakaya 
devam edilemedi. 

Güreşçilerimiz Finlan
diyada 4-3 galih geldiler 

İstanbul, 23 (Telefonla) _ Finlan· 

diyaya giden milli güreş takımımız ma· 
çı 3-4 kazanmı~tır. Mustafa, Greko ro· 
mende tuşla; Saim, Yusuf, Çoban ser
best güreşte hükmen galib geldiler 
Kenan ve Adnan Greko romende hük~ 
men mağliıb oldular. 

Güreşçilerimiz Finlandiyadaki te
maslarında çok muvaffak olmaktadır· 

lar. 

Finlandiya'da 4 - 3 galib gelen güreşçilerimiz 

16 ıncı dakikada Ali Rızanın çok 
güzel bir kafa vuruşu, boş kalenin di· 
reğine çarpıyor. On dakikalık kısa bir 
müddet içinde 'Galatasaray kalesi önün· 
de bir kaç defa korner ve firikik vu-
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Hayat suve 
gazozu 

Ankaranın en temiz memba suyu HAY AT SUYUNDAN yapılmış olan gazozumuzun limon, kayısı, 
vişne, çilek ve sair meyve]erden çeşidli ve çok haziın24 şişelik bir kasası 50 kuruştur. Misafirlerinizi en 
kolay ve en iyi ağırlamak için daima bir kasa HAY AT GAZOZU bulundurunuz. Gerek gazoz için ge-
rek Taşdelen ve Karakulak suları için CİHAN OTELİ Telefon 1775 N umaraya müracaat ediniz. 

Kapalr zarf usulile 
eksiltme ilanı 

Nafia Velialetinden: 
9.4.937 tarihli cuma günü saat 16 da 

Nafıa Vekaletinde şose ve köprüler re
isliği eksiltme komisyonu odasında 

(136.000) lira keşif bedelli Erzurum vi
layetinde Erzurum • Ağrı transit yo
lunda ve A ras suyu üzerin de yapılacak 
demir Horasan köprüsü inşaatı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve buna mütr· 
fcrri diğer evrak (680) kuruş berlel m u
kabilinde şose ve köprüler reisliğinden 
alınabilir. 

Muvakkat teminat (8050) liradır. 

Eksiltmeye girebilmek için istekli
lerin müteahhidlik vesika,;ını ibraz ve 
demir köprü inşaatında ihtsası olan fab
rika olması veya bir teahhüdde yaptığı 
köprünün bedeli en az 20.000 liraya ba
l iğ olup bu teahhüdü iyi bir surette 
yaptıklarım isbat etmeler i meşruttur. 

T eklif mektublarını 9.4.937 cuma gü
nü saat 15 şe kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. (240) 1- 539 

W'.Jr.1'.1'.l'.l'lll.1'.l'.1'.l'.1'.l'llll.l'.6'J 

l{uru l{ahveci 
IBRAHIM MELEK 

Muhterem Müşterilerinin Bay

ramını kutlular. 

Wllllll.l'.1'.l'.1'.1'.l'll.1'1111~ 

ŞEKERCi 

ALi UZUN 
Her Çeşit şeker ve şekerlemeci 

Anafartalar Caddesi No. 86 

Tel 3620 

ANKARA 

Sayın müşterilerinin bayramını 

kutlular. 
'r:.l'ı.1.1.1.1.11.1.1.1.1.i.1.1111,,,,-,,,-1. 

Talih Bakkaliyesi 

H. Avni Berl~e 
Değerli müşterilerinin bayramını 

sayğı ile kutlular 
"l11.1ıııııi.1.1.1.1111.1,,,-,,,-.1. 

Neşriyat Müdürü: FAZLI 
Ulus Basımevinde basılmı§tır. 

• 

~ın a~ M~~~~arn~i~ar 
Ma~~~ ~~~~ 

Kaynağından doğrudan doğ· 

ruya asri makinelerle çıkan
hp şişelere doldurulmaktadır. 

Arsıulusal sergilerde altın 

madalya ve takdirnameler ka
zanmıştır. Mide , karaciğer , 

böbrek ve bağırsak hastalık

larında çok faydalıdır. 

l lyonkara~isar 
r:ı a~en ~uyu 

Maden sularının en lezzet

lisi ve en şifalısıdır. Hasılatı 

Kızılay Cemiyetine aittir. 

Bilumum Eczane ve Bakkaliye 
Mağazalarında satılır. 

l """'-""-""-""111111111.llll.l'lllll.1'.1'.l'lll.Jrll.Jr.l'.1'.1'1''41 ı 

~ • 1 
1 VEHBi KOÇ-1 
s • 1 1 Ticaret Evi - Sahibinin sesı 1 
s s 1 Sayın ve değerli müşterilerinin 1 
ı Kurban bayramım kutlular. 1 
s ,,,,,ıııııııııııııııııııı,,,.ıııııııııııııı""""I 

I 

/ 
/ 

EGE BIRLIGI 
T I CAR E T ·E V l 

Abdürrahman Çiftçi - Kemal S ümer 

lbrahim Soykan 

Zeytin, Zeytinyağı, Sade yağ, Sabun, P eynir, Kaşar v. s ... 

Telefon 
3580 

TOPTAN VE PERAKENDE 

Ankara Balıkpazarı Telgraf 
Egebirliği - An kara 

Sayın müşterilerinin bayramlarını 

hürmetle kutlular. 

~ 

ııı ıı ı ı ııı ııı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı 1111111111111111111111111111ııı1111111111111111111111111111ııı111ımm111111111111 ııııı~ 
3 ~ = TÜRK HAVA KURUMU ~ 
- ~ 

il t Y lj I{ Pi YA ~(;OSU ~ 
- ~ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmi~tir. ~ 
- 5 inci keşidf! 11 mart 937 dedir. ~ - ~ = Büyük ikramiye so.oor liradır. ~ 
~ 00 ~ = Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle ( 10.0 ~ 
_ ve 20.000) liralık iki aded mükafat vardır.. . ~ = DİKKAT: Bilet alan herkes 7 M ART 937 günü . ak- ~ = şaınına kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. B u tarıhten ~ 

;ıııııııııı~ı~ı~~ı~ı~;;;ı;ı~;~;;~~;ı~ı\ı~ı~~~;ı;~~ı;;ı~; ~;ii.111111111111111111111111111ııı11111ıı111111~ 

f(ızılayıı üye olnıak yurdunıuz için borçtur· 
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:······························: Türk Philips Ltd · i BİR DAHİLİYECİ ! · şırketi, sayın 
: DiYOR Kİ: : halkımızın Bayramınıkutlular. 
• • 
•• Şeker ·· h · k. I d l b. maddedir. Biz hastalarımıza,: 

b
. §UP esız ı en ay a ı ır . · kler veririz 

• ılhassa bünyeleri zayıf olanlara, bol şekerlı yıyece · • 
• M l A • • ,, karı depimiz çay içeriz.• 

• 
ese a sabahları evımızde aşagı yu d l · · d ,, ·ı • S- · . · · ? Bir gı a o ması ıçın egı e e ıze sorsam çayı ne ıçın ıçıyorsunuz. · l'd' c;: k 

• 
mi? ô l · k b ·ı ld ,, kadar bol şekerle ıçme ı ır. '!ı'e e-. 

· ye ıse çayı a ı o ugu h' b' d b l k 'm 
e rin vücuda bırakacag"ı kalori miktarını ıç ır gey e uma 

1 

-. 

k 
-a 

• anı yoktur. • e M r I d l lan maddeler nelerdir? Karaciğer, pirinç, e 
e 

1 
e~e a en a~. j 1 '!.

1 
mi? /nanın bana: bu faydalı gıdaların e 

• b~reyagı. ve emds ı l egıkalo;iyi iki parça şekerle temin etmek e e ır porsıyonun a o an _. 
ekabildir. • 

!••····························-
Enılak ve Eytam Bankası 

Tür]{ Anonim Şirketi 

S 
·. 20 000 000 Türk lirası ldarei Merkeziyesi: Ankara 

erınayesı . · · l . B Şubeleri: lsta:nbul, zınır, ursa 

Mevcud veya inşa edilecek binalar 

mukabilinde ikrazat 
ve banka muamelatı yapar 

~.,,11ıı11ıı11ııı11ıı.1.1..1.11ıııııııı.111.1ıı~ § 
s ~ 1 Şehir Çiçek Mağazası 1 
1 SAPUNCAKİS 1 s § 1 Bahçelerinizi şimdiden düzelttirin.iz • 1 
§ Her cins Avrupa çam, meyva, orman ve muzeyyenat agaç § 
ive fidanları için mevsim geçmeden sipariş veriniz. 1 
1 Yıldız,_ teber, kana, ~liiyöl. s.oğanları ve bahçe aletleri 1 
ı bulunur. Fıatlarda azamı tenzılat. Telefon: 3718 ı 
s f;l',#,llllllllllllllll.lllllllllllllllllll,ıl/I';~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••• • • : Kasap İbrahim örel : 
!venişehirde Memurlar Kooperatifi bitişiğinde : • • 
• 

Motörle her ist ·ı . b. . . . . e enı en yere en sen ır surette et yetıştırılır. • • Sayın müşterilerinin bayramlarını hürmetle kutlular. 8 
: Telefon: 3285 : 

•••••••••••••••••••••••••••••••• ,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. ~ 
1 Y oni Aç dan 1 
1 1 ı Sakarya eczanesi ~ 
1 Muhterem ankaralıların bayramını tebrik eder. 1 1 Her gece eczanemiz açıktır. 1 
ı .. . itina, sür~t, lia.tlarda itidal ı 
§Ankara Mudafaaı Hukuk Caddesı, Kuliıp Sıneması sırasında Telefon 2018 S 

~----------------.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1---------~ ~rrıııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ § 

1 Fenni Gözlükçü Rıza Tevfik 1 
~ § 1 ZA YİS Fabrikası mamı1lfıtı gözlük, çerçeve 1 s s 1 ve dürbinlerinin Ankara acentesidir. 1 s § 1 OMEGA ve REVÜ SAATLARI 1 
1 Her nevi GÖZLÜK satış yeri 1 
1 1 1 Bankalar caddesi - Telefon: 3025 1 
S ,_,,,,,

111111111111
,1,1111.11.1.111.1111.1111111A . 

:······························: 
: ANKARA : 

: ~ Elektrik ve Havagazı : 
! .. T. A. Şirketleri ! 
• • • Sayın ab 1 . . B yr,...,.,..,ıarını kutlular • • one erının a c:u~.. • 

• • : ve saadetler diler· • 

••• • ~························· 
l(ızııavı unutma, acı 

Adapazarı 

Türk Tic<ıret R<ınk<ısı 
Billımum Banka Muamelatı 

KlTPONLU V ADELI MEVDUAT: 
HER AY FAlZİVERİLENSAGLAM GELİR 

Genel Dwelitörlük: Ankara 
Ankara 
Adapazarı 

Bandırma 

Bartın 

Bolu 
Bozöyük 
Bursa 

Düzce 
Eskişehir 

Gemlik 
İstanbul 
İzmit 
Safranbolu 
Tekirdağ 

ADAP AZARI F ABRIKALARII ~:~~~h~~·.~: 
1 lSTlR,AKLER: 

Ankarada; Ticaret Türk A. Ş ti: 

Bartında: Ormancılık endüstri Ltd. Ş.til 

Bilumum komüsyon ve ticaret 
işleri ve kereste satışları. 

Bilfımwn orman işleri ve 
kereste fabrikaları. 

T T T :r1x1x1xJ:r1x1xJ:\r:ım 

YERLi MALINDA OLUR. 

rrSARRUFU SEViYORSAN 

Fakat yerli malını behemehal 

Slmer Bank 
} erli Mallar Pazarından ali 

günlerde sana yardımcı odur . 
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~ § 
= -- -= -
~ , ~ ~ ~ 
= -

----------------------
iki boy (V 8) Motör - Malfununuz olan 85 beygirliklerden mada Karöseri tamamen çeliktendir - Bir zaman karöserilerinde ACAÇ ~ 

timdi bir de 60 beygirlik motörümüz vartlır. 60 beygir kuvvetinde olan kulanan firmalar (temamen çelik) ten yapılmış karöserileri size zem S 
(Taksi tipi) motörümüz İstanbul belediyesince mahiye 7.50 lira resme ederlerdi. Şimdi onlar da karöserilerini temamen çelikten yapıyrolar. = 

===-

-
=====_--

tabi tutulmaktadır. Bu motör yalnız iktısadi olmakla kalmaz; ayni za- Fakat, unutmayınız ki biz bu hususta onlardan daha çok tecrübeli, ve 
manda en makbul olan (V 8) tipi motörlerin bütün meziyetlerine de binaenaleyh onlardan fazla ileriyiz. Bizim yaptığımız çelik karöseriler 
maliktir. Şimdi binek arabalarımızı 85 lik motörlerle de alabilirsiniz. emin hesabların, ve devamlı tecrübelerin mahsulü olduğundan çok ö-

5 mürlü ve çok sağlamdır. § - = 1 Resmi Bayii Vehbi Koç ve Ortağı: Ankara 1 
•umm 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111" ı 111111111111111u111111111111111111111111111ın111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111::111u111111111111ıı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 '\~§. 

TÜRKiYE KIZIL~,\ Y 
CEMiYETi 

GENEL MERKEZiNDEN: 
Cemiyetimizin Gaz maske fabrikası için iyi bir teknisyene lüzum 

vardır. 
Aranılan vasıflar tunlar dır: 
1 - Türk ve sıhhati yerinde olmak. 
2 - Muvazzaf askerlik hizmetini yapmıt bulunmak. 
3 - Türk sanat mekteplerinin Makine kısmından veya Avrupa

daki T eknikumlardan iyi derece ile mezun olmak (Daha yüksek 
tahaili olanlar tercih edilir) 

4 - Makine itlerinden iyi anlamak. 
5 - Yirmi bet Yatından küçük ve kırk yaşından büyük olmamak 
6 - Aylık, iktıdar derecesine göre verilecek ve almanca bilenler 

tercih olunacaktır. 
isteklilerin 1937 senesi martının sonuna kadar: 
A. - Hal tercümeleri 
B. - Ellerindeki vesaiki·n asılları veya noterden tasdikli suretleri. 
C. - Sıhhat raporu 
D. - Polisten alınmıt iyi hal varakası ve iki tane (6,5 x 9) büyük

lüğünde f otoğrafilerini 
Bir istidaya raptederek Ank:arada Y enitehirde Genel Merkezimize 

göndermeleri lazımdır. 
Y ukanda yazılı tarihten sonraki müracaatlar nazarı itibara alın

mıyacaktır. 

Devlet Demiryollan Satınalma 
Komisyonundan: 

2-2-1937 de yapılan eksiltmesinde talibi çıkmadığından eksiltmesi feshedilen 
ve muhammen bedeli (13407,90) lira olan 12000 adet dar hat kayın traversi ile 189 
adet makas traversi 5-3-1937 cuma günü saat 15,30 da pazarlık usulü ile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenler (1005,59) liralık muvakkat teminat, kanunun tayin 
ettiği vesikalar, remni gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 numaralı nüshasında inti • 
pr etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ile muayyen vakte kadar 
Komiayonda bulunmaları lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşa'da 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, İzmir ve Eskişehir'dc İdare mağazalarından gö
rülebilir. (392) 

Flllllll.l'.l'.l'll.1'.l'.l'l.1'.l'.l'.l'llllllll.l'lllllll,IJ.7111111.1'.l'.l'lll.l'lllll• 

~ . 
1 1 
1 HALK 1 
1 1 
1 PASTA SALONU 1 1 1 1 1 

1 ANKARA 1 
~ ' 1 Şakir Biraderler 1 · 
1 1 1 Daima takdir ve teşviklerine mazhar olduğu Sayın müşterilerine.... 1 
1 1 
1 Bayram münasebetile 1 
1 En yeni spesyalite ev en yeni hediyelrini sunar. , 1 
1 Telefon: 2077 ı 

1 1 
~.l'll.l'.l'll.l'.l'.l'lll.1'.l'll.l'.l'l.l.l.l'.l'.l'.l'.l'.l'.l'.l'.l'llll..:i"llll.l'llllll.l'll.l'll.1'.l'I~ 

Veni 
BUGÜN BU GECE 

Bayram münasebetiyle fevkalade 
program 

YIKILAN BELDE 
Baş rollerde 

Klark Gnble - Janette Mac Donald 

Mevzu unun kuvveti, şarkılarının 

güzelliği itibariyle senenin en muvaf
fak eseri. 

Seanslar: GÜNDÜZ 11 - 1 - 2.45 • 
4.45 - 6.45. GECE 9 da 

Halk 
BUGÜN BU GECE 

Büyük küçük herkesin göreceği mu
azzam sergüzeşt filmi 

Bay Tekin 

Meçhul Dünyalarda 
İnsanı büyük bir alaka ile sürükliyen 

sonsuz bir heyecan kaynağı. 

Seanslara dikkat: GÜNDÜZ 10 - 1.30 -
5 de, GECE- 9 da. 


