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Tunceli medeniyete 
a~ıhyor 

5 KURUŞ 

İmtiyaz sahibi 1144 
Başmuharrir 1371 
Yazı işleri 1062-1063 
Matbaa müdürü 1061 
İdare 1064 

ADIMIZ ANCIMl'%DIR. 
Yakında Tunceli' ne dair bütün 
resimleriyle beraber büyük bir 
ilave neşredeceğiz. 

Prag Peşte'ye yeni teklifler yapb 
Dahiliye ve Adliye 
Vekilleri geliyorlar 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Dahili
ye Vekili ve Parti Genel Sekreteri B. 
Şükrü Kaya ile Adliye Veki1i B. Şük
rü Saracoğlu bugün akşamki trene 
bağlanan hususi vagonla Ankara'ya 
hareket ettiler. İki vekil Haydarpaşa. 
da vali ve belediye reisi B. Muhittin 
'Üstündağ ile diğer zevat tarafından 
uğurlandılar. 

~Ll'(JIJP](TiN 

Kendimiz 
için! 

F. R. ATAY 

Umran, inşa ve medeniyet 
hamlelerimizden bir kı:smını tu
rizm ve onu da ecnebi mantığına 
bağlamak adet haline geldi. Ha
kikat ise yaptıklarımızdan ve 
yapmağı tasavvur ettiklerimiz
den pek çoğunun bizim bizzat 
kendimizin asgari rahat, zevk ve 
ihtiyaçlarımıza ancak cevap ve
rebildiğidir. Türkiye' de ecnebi 
turizm hareketi, uzun müddet 
için, pek mahdut bölgelere mün
hasır kalacağı ve ancak böyle o
lursa bir gelir mevzuu olabilece
ğidir. Yollarımıza yeni asır va -
sıtaları ile yürümek, otellerimize 
temiz bir istirahat köşesi bul
mak, kaplıcalarımıza hastalık 
ve yorgunluğumuzu tedavi et
mek, kazılarımıza bu toprağın 
.. _. :ı. : ... : -.......... ı. ... ı.a ... ._;_n~ Afi11t~~L: 
hatta bizzat turizm tertip ve teı
kilatına, kendimiz memleketi 
dolaşıp atnımak için, evela ve bil
hassa biz muhtacız. Türkiye' de 
yeni hayat tarzı ve telakkisi git
tikçe umumiyleşiyor: Asıl mü
hiıni, bu tarz ve telakkiye sahip 
olanları memleket içine dağıta -
bilmek için, onları tatmin ede -
cek bütün imkanları hazırlamak 
:zarureti-ndeyiz. Esasen vaktiyle 
yabancı misafirler için lüzumlu 
olduğunu düşünerek vücuda ge
tirdiğimiz müesseseler, hiç bir 
tarafta artık bize bile kafi gelmi
yor. 

Muntazam ve iyi bir yolun et
rafı, birkaç sene içinde villalar 
ve bahçelerle mamureleştiğini ve 
otomobillerle dolup boşaldığını 
görüyoruz. Birçok memleketlerin 
bazı bölgelerinde ise yollar ve 
müesseseler, ecnebisiz hiç bir işe 
yaramaz: Onun için oraya ser • 
maye koymak için hükümet, be
lediyeler veya hususi şahıslar 
yalnız ecnebi ziyaretleri hesap
ları yaparlar. Bizim hatta turizm 
bölgelerimiz • mesela lstanbul 
ve Marmara etrafı, mesela İzmir 
ve hinterlandı • için tasavvur et
tiklerimiz henüz bizim ihtiyacı-
mızı aşmıyor. " .. 

Bu mülahazalarımız: - Bu • 
tün işlerimiz bitti de ecnebi
leri mi düşüneceğiz?", Y.ahut, 
"- Turizm geliri acaba hır ?a
yal değil midir?,, düşüncesıne 
kapılanlara cevap olabilir. Ne 
yaptıklarımız, ne d~ ?'a~acakla
rımız milli ve insanı ıhtıyaçlan
mız haddinin üstünde. olmak 
şöyle dursun, henüz hız~sında 
bile değildir. Şehir proje ve 
planlarının tatbikat masrafl~rı
na eski ve iptidai ihtiyaç ~~ luks 
>lçüsü ile itiraz edenler, yuksek
çe bir insa·n yaşama tarzının ken-
dimize layık olmadığı gibi hazin 
bir galata düşmektedirler. Mem
leketimizin tattırabileceği bütün 
saadetler hakkımızdır ve onlar
dan zevklenmek ve faydalanmak 
için girişeceğimiz ~iç bir masraf 
lüks değildir: Y enı h~Aya~ tarz ve 
telakkimizin en tabu ıcabıdır. 
Ve zaten yeni Türkiye böyle ci
hazlandıktan sonra, onun içinde 
oturmağı, dolaşmağı ve eğlen
meği dışardan gelenler de artık 
yadırgamaz placaklardır,. 

Dün, Ankara Halkevi'nde-1 

Ankara halkına ev dağıtıldı 
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intizar, telôş ve heyecan 

dolu anlardan sonra 

Bah~eli evler Kooperatif inin 
azaları evlerine sahip oldular 

Dün An.kara Halkevi'nde Ankara halkına ev dağı
_ ıldı ve müteakiben halk evlerine dağıldı. Bunu du
yunca sakm: 

·- Eyvah, haberimiz olmadı; keşke biz de birer ev 
alsaydık, demeyiniz. Bahçeli Evler Kooperatifinin 
evleri ucuza çıktı ama, bedavaya verilmiyor. 

Aylarca intizar, telaş, heyecan ... ve nihayet 

Kura mahallede çekilecek ve herhalde daha heye
canlı olacaktı. Adı, arkasından evinin numarası oku
nanlar çabucak evlerine koşacaklar, kapısından gire
meseler bile penceresinden doya doya bakabilecek -
lerdi. Fakat yeni evlilerin talihleri yaver gitmedi; 
hava yüzlerine gülmedi ve evelisi gece başhyan yağ
mur çiftlik asfaltının solundaki yeni mahalleyi ge
çilmez ve dolaşılmaz bir hale getirdi. 

Fakat ne zarar var ... yağmur diner, çamur kurur. eve atılan ilk adım .. . 

Artist Harry Baur 
15 sonteırinde 

Ev yerinde duruyor ya 1 

1 
İnsanın başını sokacak bir göz da

( Sonu 7. inci sayfada 

On sekiz kişilik bir 
tiyatro heyetiyle 

Ankara'ya geliyor 
-ı Ankara'ya gele· 

rek üç temsil ve

recek olan mcş- ı· 
hur lranıız ar- 1 
tisti Harri Baur 

Polonya - Almanya 
arasında yeni 

bir anlaıma mı! 
Me§hur lransız 

sinema ve sahne 

artisti Harry Bau· 

r' un reisliğinde, 

Komedi Fransez.'e 
mensup 18 artist
ten mürekkep biı· 

tiyatro heyeti 15 
son te§rinde An -
kar a'ya gelerek 

H a l k e v inde üç 

temsil verecektir. 
Çevirdiği güzel fi· 
limler dolayısiyle 

her yerde olduğu 

gibi memleketi -
mizde ve Ankara

dcl da çok tanınan 
ve sevilen l>u ar
tistin halkımız ta
,. alından büyük 

bir rağbet görece· 

ği §Üphesizdir. 

Hankeu ölü gibi. 
Kanton alevler içinde 

Tokyo da bayram yapıyor 
Hongkong, 23 a.a. - Bütün Kanton şehrinde Çinlilerin ateşle

diği yangınlar hakimdir. Zengin mahalle istikametinde esen rüz
garın tesiriyle fransız - İngiliz imtiyazlı mmtakasına yakın yer
lerde yeni yeni yangın ocakları alevlenmiştir. 

Mare§al Çang ·Kay_· Şek 

Şimdiye kadar hiç bir ölüm 
kaydedilmemiştir. Y angınlarm 
tehdidi altında bulunan fransız 
Dumer hastanesi tahliye olun -
muştur. 

Hankeu ölii gibi 
Hankeu, 23 a.a. - Sivil ehalinin bü

yük bir krsmının tahliyesi üzerine 
Hankeu şehrinde faaliyet hemen dur
muş gibidir. Elektrik cereyanı veren 
Çin fabrikasr faaliyetini durdurmuş
tur. Fransrz makamları, frarısız Gan
botlarına yerleştirdikleri dinamolar 
vasıtasiyle şehre su ve elektrik ver
mek üzere ihtiyat tedbirleri almışlar· 
dır. 

(Sonu J. üncü :;ay..f ada). 

Varş.ova, 23 a.a. - İllustrovani Ku
ryer Kodzieni gazetesinin iyi memba
lardan aldığı haberlere istinaden bil· 
dirdiğine göre Almanya ile Polonya 
arasında yakında yeni bir anla§ma a'k
dolunacak ve bu anlaşmada iki mem
leket aras:mda bir ademi tecavüz be
yannamesi de bulunacaktrr. 

Haberin mahiyeti 
Varşova, 23 a.a. - Havas muhabiri

nin İllustrovani Kuryer Kodzieni ga
zetesinin verdiği haber etrafında al
dığr malumata göre, bu haber, Polon
ya politik mahfillerinde ısrarla dola
şan şayialara terceman olmaktadır. 
Bu şayialara göre, 26.1.1934 tarihinde 
on sene için akdolunan ademi tecavüz 
deklarasyonu yakında daha on sene i
çin tecdit edilecek ve yahut belki de 
iki memleketi alakadar eden bazı me
seleleri istihdaf eyliyen hususi anlaş
malarla takviye olunacaktır. 
Diğer taraftan aynr mahfiller, bu 

yeni anlaşmanın Dantzig meselesini 
alakadar etmesi ihtimalini reddet
mektedir. 

B. Beneş'e göre 

Bundan sonrasını 

Peygamberler bilri 1 
Londra, 23 a.a. - Söndey Kronikl 

gazetesi Beneş tarafından dün Lon
dra'da yapılan beyanatr neşretmckte
dir. Beneş demiştir ki: 

"-Ben artık sadece bir vatanda
şım. Bundan sonra hayatrmı tanzim 
etmekle meşgul olacağım. Çekoslo
vakya 'nm istikbali ve mukadderatı 
pek salahiyetli bir hükümetin elinde
dir. Bundan sonra ne olacağını ancak 
peygamberler tayin edebilir. Çekos
lovakya'da şahsi işlerimi ecnebi mem
leketlerde istediğim kadar kalabile
cek şekilde tanzim ettim. İngiltere'de 
ve Amerika' da siyasi beyanatta bulun
mıyacağım ve gazetecilerle mülakat 
yapmıyacağım . ., 

B. Beneş her t.araft.an 
daveı ediliyor 

Londra, 23 a.a. - Öğrenildiğine gö
re, B. Beneş, lngiltere'de pek muhte
mel olarak üç ilii dört hafta kalacak-
tır. , 

B. Beneş yalnız Şikago üniversite
sinden değil, fakat daha birçok yer
lerden davet almıştır. Bunların hangi
sini kabul edeceği hakkında daha hiç 
bir karar .~ermi~ değildir .. 

88. Daranyi ve dö Kanya'nın Almanya seyahatleri esnasında 
alınmış resimleri 

Macarlar bu teklifleri 
de kabul etmiyorlar 
(ÜNKÜ 

Çekler 10.000 km. 
• w 

arazı vermege razı 

murabbaı 
oldular . 

HALBUKi 

Macarlar 12.940 kilome-tre 

murabbaı 
• 

arazı istiyorlar 
Budapeşte, 23 a.a. - Macar ajansı bildiriyor: iyi haber alan 

macar mahfillerinin söylediklerine göre, Çek hükümeti, bu sabah 
Prag' daki macar elçisine yeni Çek projesini ve buna melfuf hari-
taları tevdi eyl~miştir. 
p · h ... k · ·ıe bu ge- ' 12,940 kiJometreye mukabil takriben roJe, ususı urıye ı k'l · · k' · 

~ d te'ye 10.000 ı ometre arazının ter ını na -
ce yarısı~a dogru Bu apeş tık olduğu zannedilmektedir. Şu hal-
gelecektır. de mukabil teklifler biribirine yaklaş 

Yeni tekliflerin mahiyeti . maktadır. Ve halihazırda ihtilaf sa-
Budapeşte, 23 a.a. - Dün Macarıs- dece bir iki kasaba hakkındadır. 

tanın Prag sefirine tevdi • ed~Jmi~ ~ - Müşterek Macar - Leh hududU.Dil 
lan mukabil Çekoslovak teklıflerının . . 
Macaristan tarafından talep olunan (Sonu 7. zncı sayfada) 

Dün Ankara, lzmir ve lstanbul'da Tik maçlariyle profesyonel güreş mü
sabakalarr yapılmıştır. Ayrıca Ankara'da sonbahar at koşularrna devam 
olunmuş, lzmir'de de atletizm müsabakaları yap_ılmış ır. Tafsilat iç sayfa
Jarımızdadır. 



ikinci koıunun finali 

Dünkü at yarışları 

Bintepe güzel bir koşu 
yaparak birinci oldu 

Dün Yüksek YarIJ ve Islah Encümeni tarafından tertip edilen 
sonbahar at yar19larının dördüncüsü tehir ipodromunda yapıl
mı9tır. 

Gece ve sabah yağan yağmurlar dolayısiyle yarıt yeri geçen 
haftaki kadar kalabalık değildi. Böyle olduğu halde mü9terek 
bahis idaresi mevcut satış ve tediye gi9elerini tamamen açmadı
ğı için bermutat gi9elerin önünde izdihamdan bilet almak imka
nı hemen hemen yok gibiydi. 

Halkı yarışa bağlıyan müşte. 
rek bahis olduğuna göre gişeden 
bilet ve para almak ne kadar ko
layla9ıraa yarı9lara rağbet de o 
niabette artar fikrindeyiz. · 

Koşulara tam saat 14 te başlandı. 
Yağmur dolayısiyle çimen saha çok 
ıslak ve kaygın olduğu için koşular 
kum pist üzerinde yapıldı. 

Birinci koşu. : 

Dört ve daha yukarı yaşta ve hiç 
koşu kazanmamış yerli yarım kan a· 
rap ve halis kan arap at ve kısraklara 

mahsustu. İkramiyesi 190 lira mesafe· 
si 2200 metre idi. 

Bu koşuda üç at koştu. Başlangıç· 
tan biraz sonra öne geçen Bay Şükrü 
Kızıltuğ'un Yıldırım ismindeki atı 
rakiplerini büyük bir farkla geçerek 
birinciliği kazandı. Grup ikinci oldu. 

Koşunun zamanı 2,37 dakikadır. 
Müşterek bahis ganyan 240 kuruş ver
miştir. 

ikinci koıu : 

Üç ve daha yukarı yaştaki yarını 
kan ingiliz at ve kısraklara mahsus 
handikaptı. İkramiyesi 655 lira, •me
safesi 2000 metre idi, 

Sekiz yarım kanın koştuğu bu koşu 
çok güzel ve heyecanlı oldu. Evclki 
hafta koşularınd~ ümit hilafına geçi· 
len Bintepe bu koşunun favorisi idi. 
Yalnız Bay Celil Bayar'ın bu güzel 
tayının fazla asabiliği dolayısiyle nor
mal bir koşu yapıp yapmıyacağında 

şüphe ediliyordu. Bintepc hareket işa
retiyle beraber başa geçti ve kuvetli 
rakiplerinin bütün hücumlarına rağ -
men güzel bir birincilik kazandı. Co -
keyi R. Öd soğuk kanlı ve güzel bir 
kotu yaptı. 

Bintepc'nin hemen yanıııra Nona 
ikinci, Olga üçüncü oldu. Koşunun 

zamanı 2,17 dakikadır. Pistin bugünkü 
ağır halinde bu derece çok kuvetli bir 
derecedir. • 

Mütterck bahis ganyan 290, plbe 
aırasiyle 190 - 455 ve 450 kuruş verdi. 

Vçüncü ko§U : 

İki yatında ve hiç ko§u kazanma
mı§ yerli halis kan İngiliz taylara 
mahsuatu. İkramiyesi 300 lira mesafe
ıi 1000 metre idi. 

Dünkü at yarışlarında üçüncü 
kofuda birinci gelen Ece 

kan ingiliz at ve kısraklara mahsus 
handikaptı, İkramiyesi 255 lira mesa

fesi 2200 metre idi. Bu koşuya yazılı 

atlardan Spring Board ayağı acıdığın
dan koşuya dahil olmadı. Koşu be~ ha

lis kan arasında oldu. 

Başlangıçta Taşpınar öne geçti ve 

rakiplerinden epey açıldı, fakat son 

viraj üzerinde Özdcmir kuvctlc hü
cfun ederek arayı kapattı ve düz yol 

üzerinde Taşpınar'ı geçti. Bay Ahmet 
Atman'ın sahibi olduğu Öz'dcmir iki 

at boyu ara ile birinciliii kazanarak 

geçen haftaki fena koşusunun acısını 

çıkardı. Komisar ikinci, Tatpınar ü

çüncü oldu. 
Koşunun zamanı 2,26 dakikadır. 

Müşterek bahis ganyan 205, plase 11-

rasiyle 130 ve 155 kurut verdi. 

Çifte bahis ikinci ve dördüncü ko

şular arasında idi, Bintcpc ·Bahtiyar 
çifti 11,25 lira. İkili bahis de dördün
cü koşuda idi. Bahtiyar Aldcr'ii§ çif
ti 7,85 lira verdi. 

~--~ . -
~----------- - - -- -- - ·-· -- -- - - - - -

1 Rakamlarla Türkiye 1 [ Cümhuriyet 
bayramında 

halk kürsüleri Modern ölçülerimiz 
htatiıtik teıkilatımız ilk kuruldu • 

ğu zaman ve metre aiatemini henüz 
kabul etmediğimiz zamanJarda, biJhaı
"' yer mahsullerini ölçecek vahitler 
aayııımn yirmiyi geçmekte olduğunu 

timdi söylersek belki hayret edersiniz .. 
Ticaret ve sanayi odaları kurultayında 
bu tek ıiıtemin temin ettiği faydalar
dan bahseden bir viliyet oda umumi 
k.itibi, çok uzak olmıyan ıenelerde ken
dilerine kazalardan gelen ihsai rna -
IUmat arasında. ekinlerin kurıun atı • 
mına göre hesaplandığını ıöylemi9ti .... 

Sistem metriği kabulümüz, hiç 9Üp· 
he yok ki iç mübadele ve ekonomi ba· 
kımından yaptığımız yerinde ve verim. 
li inkilaplar arasındadır. Bu güzel ted
birden bugüne kadar elde ettiğimiz 
rakamları tetkik etmek, bu itibarla 
faydasız olmıyacaktır. 

934 ıeneıinde ölçüler teılUlatının 

muayene ettiği Olçülerin sayııı 552.255 
idi. Bunlardan 813 baskül, 2526 kan • 
tar, 9523 terazi, 383115 tartı, 67539 
uzunluk ölçüleri, 83965 akıcı madde • 
!er ölçüleri, 1135 9i de kuru taneliler 
ölçüleriydi. 

935 de muayene edilen ölçü ıayıa1 

382.420 yi; 936 da 600.074 dü; 937 de 
iıe 707799 zu buhnuıtur. Son üç ıe • 
nede muayene edilen ölçüler araıında 
elektrik, ıu, havagazı aayaçlariyle tak
ıimetreler vardır. Meseli 937 de 
506744 elektrik sayacı, 13366 ıu ıa • 

''ilCI, 5508 bavagazı sayacı muayeneden 
geçirilmiıtir. 

Bir de 937 ıeneıinde memlekette ya
pılan ve tamir edilenlerle dııardan ıa
tın alınanlara ait rakamları verelim : 
937 de memlekette yapılan ölçü sayı -
sı 345019 dur. Bunun 667 ıi baakül, 
7781 ri kantar, 36938 zi terazi, 251531 
i tartı, 8365 ti uzunluk; 445220 ıi a • 
kıcı maddeler ölçüleri, 4205 ti kuru 
taneli ölçülerdir. Yekun 354019 dur. 

Memleket dııından ıt:elenlerin iıe 

yekunu 323377 dir. Bunl~r arasında 

en büvük rl\k::\mr, uzunl•Jk ölcülerivle 
sayaçlar teşkil ediyor: Uzunluk ölçü • 

Hatipler şimdiden 

kaydolunabilirler 
Cümhuriyet Halk Partisi Ankara 

llyönkuruJ Başkanlrğından : 
En büyük bayram günümüzün bü

tün yurddaşlara verdiği yüksek heye -
canın günün m3.na ve kudsiyctine ya
raşır bir tezahür göstermesini sağla -
mak ve bu güzel vesile ile uyanık ve 
aydın yurddaşların telkin ve irşat va -
zifelcrini yapmalarına önayak olmak 
için geçen bayramlarda olduğu gibi 
bu defa da Ulus maydanında bir halk 
kürsüsü açılacaktır. 

Bızi en kara günlerden en aydın -
hk günlere çıkaran ve en güzel gele .. 
ceklere hazırlıyan Cümhuriyct rejimi
ne candan balılığımızı belirtmenin 
böyle güzel bir fırsat varken her duy
gulu ve bilgili türke vazife olduğunu 
düşünerek kürsüyü devrime içten bağ. 
lı bütün yurddaşlara açrk bulunduru -
yoruz. 

Kürsü, bayram b1şlangıcı olan 
28 - 10 - 938 günü saat 13 de açıla -
cak ve meydana çelenk koyma mera
simi için verilecek fasıladan sonra sa· 
at 1 7 ye kadar devam edecektir. 

30-10-938 pazar günü kürsü saat 
9 dan 12 ye ve 13 den 17 ye kadar a -
çık bulunacaktır. 

Kadın ve erkek 18 yaşından yu -
kan her yurddaş kürsüde söz söyliye-
1'ilir. Kürsüde söz söylemek için bay
ramdan önce Yenişehir Emniyet Anı
tı yanında Parti İlvönkurul Başkanlı
ğına (Telefon 1888) bayram günle · 
rinde kürsü başındaki komiteye baş 
vurulacaktır. 

!erinin aayıaı 257.421 dir. 40479 elek
trik, 6950 •u, 2527 havagazı a.ayacı ve 
45 taksimetre satın alınmııtır. 

Bir de son olarak tamir edilen öl . 
çillere ait rakamı, yekU.n halinde vere
lim: 30.403 ... ki, bunun en büyük kıı
mıru sayaçlar te9kil etmektedir. 

Sivas'ta buğday satışı 
hararetle devam ediyor 

.......... 
..... - { -~ ..,,... -.... .... 

Hı• -~ ..... ..... -

Buğday ıatan köylüler silonun önünde 

Sivas, (Hususi) - Bu yılki buğday mahsulü geçen yıllar gibi 
normaldir. Havaların son günlerde yağmurlu gitmesi köylüyü 
sevindirmiş ve köylü güzlük mahsulünü toprağa atmı9tır. Köylü 
ihtiyaçtan fazla zahiresini bir taraftan piyasaya getirmekte, di
ğer taraftan siloya satmaktadır. Siloda köylünün buğday ıatıtı 
hararetle devam etmektedir. 

Kayı köyü eğitmen 
.kursunu ziyaret 

Halkevi köycülük ~ubesi gen~leri 

Dün eğitmenler 
beraber güzel bir 

ve 
gün 

köylülerle 
geçirdiler 

Ayaş'ın Kayı köyünde yirmi gündenberi devam eden eğitmen· 
ler kursunda okuyan ve Halkevleri talimatnamesi mucibince köy
cülük şubelerinin tabii azası sayılan köy eğitmenleri, bir grup 
halkevli tarafından ziyaret edildi. 70 eğitmenle tedris heyeti, Ka
yı'lılar ve civar köylerden gelen yüzlerce köylü okulun geniş bah
çesinde halkevlilerle kaynaştılar. 

--, Çalışmalara halkevinin güzel sanat-

p t k 't j lar şubesinden H. Karsel ve Şahin I • er e ' e şınerin çaldıkları İstikliil marişye baş • 

Hükümet konağının 

temeli törenle atıldı 
Pertek, 23 (Hususi) - Bugün ka

sabamızın hükümct konağının temel 
atma töreni yapıldı. Törende dördün
cü umumi müfettiş Tunçeli vali ve 
komutanı General Alp Doğan'la mü -
fettişlik baş müşaviri Elazığ vali mu
avini. müpvirler, müdürler ve kala
balık bir halk kütlesi hazır bulundu. 

Umum müfettit bu münasebetle 
bir nutuk aöylcdi. Bu nutuk, halkı 

coşturdu ve heyecanlı tezahürler ya -
pıldı. 

Sevinç içinde olan halk her zaman 
olduğu gibi büyük Ata'sını ve büyük
lerini andı. Cümhuriyetin on beşinci 
yıldönümünün hcdiy".;i olan bu eser 
dolayısiyle cümhuriyet hükümctinc 
halkın minnet ve şükranları arzedildi. 

lzmir tütün 
• 

pıyasası 

İzmir, (Hususi) - Tütün rençper

leri hükümete müracaat ederek piya
sanın 15 ikinciteşrindcn evci açılma

sı için teşebbüste bulunmasını iste -
mi§lerdir. Buna sebep, de piyasanın 

geç açılması takdirinde, banka ve ko
operatiflere daha fazla faiz, anbarla
ra da daha fazla kira vermemektir. 
Amerika tütün kumpanyaları bu sene 
1Q ..Ulyvu b..i.lo(lct.ıı- l'-1· u,1.UL-,---"' :td.• 

pacaklardır. Rekolte 30 milyon kilo
'dur. Yani geçen seneden 12 milyon 
kilo noksandır, fakat çok nefistir. 

İzmir'de Kızılay 
haftası 

İzmir, (Hususi) - Kızılay haftası, 
parlak törenle başlamıştır. Halk, bü -
tün izci ve mektepliler kızılay kolları 
Atatürk'ün heykeli dibinde toplana· 
rak muhtelif nutuklarla Kızılay'ın 
milli ve içtimai değerini ve eserlerini 
tebarüz ettirdiler, Atatürk'ün hey • 
keline Kızılay namına çelenk hıra -
kıldı. Muhtelif kollar, şehirde aza 

kaydıan başladılar. 

Kaza ile kendini vuran avcı 
Adana, (Hususi) - Cemil Oğuz a

dında bir adam çiftliğine dönmektey
ken yolda karşısına çıkan bir tavşa
na tabancasiylc ateş etmek istemiş 
fakat silah patlamamıştır. Cemil ta -
bancasını kılıfına koymak istemiş, fa
kat silih derhal ateş alarak Cemil'i 
sol bacağından yaralamıştır. 

landı ve marş hep bir ağızdan söylen-
di. 

Bundan sonra köycülük komitesin.. 
den Sezai Erkut köylümüzü ilgilendi· 
ren konularda ve bilhassa rejimin köy 
davası, köy kanunu ve köylüye getir • 
diği iyiliklerden; köy kalkınmasından 
eğitmenlerin Üzerlerine aldıkları vazi -
fenin değeri, meauliyeti ve şerefi, ü
zerinde ve eğitmen, teşki13.tı hakkın .. 
daki kanunla köy kanunu ve halkevi 
yasası gereklerine göre eğitmene dü
şen vazifeler, açık bir lisanla anlatıl • 
ıruştır. Bu, konuşmadan heyecanlanan 
bir eğitmen, omuzlanna aldıkları ıe .. 
refli ve mcsuliyetli vazifenin değerini 
takdir ettiklerini ve ordudaki hizmet
ler gibi köy kalkınması seferbcrligin • 
de de mchmctçiğe güvenilebileceğini, 
çok samimi bir dille anlatmış C. H. 
Partisinin, cümhuriyet hükümetinin 
ve halkevlerinin gönüllü hizmetldlrı 

olduklarını söyleınittir. Daha sonra 
musikişinas arkada§lar tarafından çal1-
nan garp musikisinden güzel parçalar 
ve garp il.letlcriyle mili! oyun havala • 
rından verilen konser dinlenmiştir. 

Bundan çok zevk alan köylümüz mil
li havalardan güzel oyunlar oynıya -
rak, türküler söyliycrek toplantıyı 
canlandırmıglardır. 

Sağlık, ziraat, kültür ve gülünçlil 
mevzulardan seçilmiş sinema da gös
terildikten ıonra bu toplantıdan isti • 
iade ederek, her köyün hususiyetleri
ni öğrenmiş olan eğitmenlerimizle, 

köylerini alakadar eden hususlar hak· 
kında faydalı görüşmeler yapılmış, is
tekleri dinlenmiş ve köylünün şehirde 
kovalanması R:.ereke.n_ ialeri nM edil _,. 
mi§tir. 

Halk tarkılan ve oyunları üzerin • 
de etütler yapılmı9, bütün halkevliler 
kendi meılcklerine göre köylüyü fay
dalandırmak için çalışmışlardır. 

Bayan üyeler köy kadınları ile ka
dınlığı ilgilendiren hususlarda aydın • 
!atıcı görüşmeler yapmışlardır. 

Doktor Ali Mustafa Mcnteşoğlu, 
hastaları muayene ederek ilaçlarını 
parasız vermiş ve ayrıca sağlık tablo -
!arından açılan sergi üzerinde, sağlık 
öğütleri vcrmiıtir. Başlarındaki özlil 
öğreticilerin ve ilk öğretim ispekteri 
Ali Riza'nın gayretleriyle kısa zaman
da kurslardan çok faydalanan eğit
menlerimiz bu suretle halkevi ülkü • 
siyle de bczenmit ve bealcnmiştir. Bu 
ayın yirmi beşinde vazifeleri başına 
dönecek eğitmenlerimizi halkevi, sıcak 
sinesinde ve samimi çatısı altında top
lıyarak bir çay ziyafeti vermek için 
davet etmiştir. Ayrıca halkevi bütün 
vasıtaları ile faydalandırılacaktır. 

Halkcvi heyeti, dönü§te Zir nahi
yesine de uğrıyarak bir çok hastalara 
bakmış ve parti binasında nahiye!iler
lc hasbıhaller yapılmıştır. 

Bu ko9uda Ece, Batvay ve Sifkap 
isminde üç tay koştu ve koşu ümit e
dildiği gibi Ece'nin birinciliği ile bit
ti. Sifkap kinci oldu. 
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Koşunun zamanı 1,04 dakkadır. 

Müşterek bahis ganyan 125 kuruştu. 

Dördüncü ko§u : 

Dört ve daha yukarı yaştaki halis 
kan arap at ve kısraklara mahsustu. 
İkramiyesi 510 lira mesafesi 3500 met
re idi. 

Seyircileri koşuya doyuran bu u
zun mesafe üzerinde çok heyecanlı 
bir koşu seyrettik. Müşterek bahiste 
üzerine en fazla oynanan at geçen 
hafta 65 kilo ile fevkalade bir koşu 
kazanan Alderviş'ti. 

Eğer dün Alderviş'in cokeyi hatalı 
koşmamış olsaydı koşuyu gene kazan
ma11 bcklcnchilirdi. Buna mukabil B. 
Şemsi Tanak'ın Bahtiyar ismindeki 
kısrağına binen Hayri rakibinin hata
sından istifade etmesini bildi ve Bah
tiyar'a hakkı olmıyan bir birincilik 
kazandırdı. Aldcrviş ikinci, Ünlü ü
çüncü oldu. 

Koşunun zamanı 4,35 dakikadır. 
Müşterek bahiste ganyan 425, plase sı
rasiyle 190 - 125 ve 135 kuruş verdi. 

Beşinci koşu : 

Üç ve daha yukarı yaştaki halis 

Bomba yerine francala ve ~orap! 
Şu telgrafı okudunuz muydu ? 
"Hendaye, 21 a.a. - Frankist 

lspanya'nın mensucat kıtlığı çek -
mekte olduğuna bir işaret, Franko 
tayyareleri tarafından geçenlerde 
Barselona ve Madrid'in francala -
/arla bombardıman edilmesine bir 
mukabele olmak üzere cümhuriyet
çilerin bir tayyare filosu Burgos 
civarında bazı yerlere tonlarca 
gömlek, çorap ve ipek kadın çora
bı ve saire atmışlardır.,, 

Kazan bombasına karşı zehirli 
gaz, ölüme karşı felaket saçmaları
na alıştıifımız harp tayyare/erinden 
paketlerce francala, paket paket ça
maşır ve ipekli çorap düştüğünü 

tasavvur ediniz. 
Bu manzara karşısında Tih sah· 

rasında kalan lsrail oğullarına gök
yüzünden kudret helvası indiği 
hakkındaki efsaneyi hatırlamaz mı· 
sınız l 

Bir kaç lokma ekmek, bir kaç dü
züne çorap bile harbın insanile$tİ· 
ği hakkında bize bir kanaat ver· 
miye kafi geliyor. 

Ah ne olurdu, bu çorapları gi
yenler, daha onlar eskimeden ve 
bu francalaları yiyenler, daha onlar 

hazmedilmeden bir bombanın, bir 
şarapnelin, bir güllenin kurbanı ol
masaydılar.! - T. 1. 

Ta.•hih hatnsı 

Kurun refikimiz 22 yaıına bas

tı. Arkada9ımızı tebrik eder ve 
kendisine uzun ve saadetli bir ha

yat dileriz. Kurun bu 22 yaıı mü
nasebetiyle Kurun'da ve eski ''Va

kit" te çalı9an veya yetiıen uka· 
da9lardan ihtisaalar topladı. Bu

nu bir güzel ili.ve teklinde neıret· 
ti. Birçok gazeteciler bu sevgili 

arkadaı hakkında samimi temen

nileroe bulundular ve düıündük

lerini yazdılar. Bunlardan bir ar

kadaı bu ihtisasları basılmıı tek
linde ili.vede okudu ve sonra dedi 

ki ı 

- Sade Kurun'da değil, gazete
cilikte 22 aenedenberi birçok in
kılaplar oldu. Birçok yenilikler 
yapıldı. Yalnız bir ıey ıslah edile· 
medi. Tashih hatası!. 

Sonra kendi ihtisaslarmm nasıl 
intiıar ettiğini göstererek ili.ve et
ti : 

- Bundan 22 sene evel ''Vakit0 

gazeteıin<le bu kadar tashih hata-
11 yoktu! 

Semt isimleri ve 

Kuru~e§••.,,' de yanJlln ! 

Semt isimleri, ister istemez, in

sanın üzerinde tesir yapar. Mese

li., "Sinekli Bakkal" mahallesin
de bakkaldan alınmıf yağın, pey· 
nirin üzerine, mutlaka, birçok •İ
nekler konmuıtur gibi gelir ai:ı:e. 

"Kokaryalı'' da burnunuza bir 
takım kokular gelmesi ihtimali 

vardır. 

''Aynalıçartı" ne kadar mezbe
le olaa, gene her tarafı parıl pa. 

rıl parlıyor vehmine kapılırsınız. 

"Çam.lıca" nın çıplak tepelerini 
her taraftan görebildiğiniz hakle, 

gene oralarda "çam" lar bulun· 

duğu zannına diiferainiz. 

Otomobiliniz son virajı sapıp 

"Keçiören'' e yaklaıınca birkaç 

ıürü keçi gönneğe hazırlanırsı-

nız. 

Buna benzer birçok miıaller bu
lunabilir. Istanbul'daki "Kuru· 

çetıne" de bunlardan birisidir. o. 
ra halkının kömür tozlarından ti
ki.yetlerini duydukça, Ç"fll'eleri
nin de kuru olduğunu hatırınıza 
getirerek üzülürsünüz. 

Evelki aktam Kuruçetıne'de bir 
yangın olrnU!. Bu haberi almca 
insan teli.fi anıyor: 

- Kuruç"fll'e'de yangın na11I 
aöndürülür? diye. 

Halbuki tututan yalmın yarısı 
bile yanmadan yangın baatırıl

mııtır. 

Yurdun bir ~ok yerlerinde 
hava yağıılı ge(fi 

Dün Ankara'da hava öğleden evci 

kapalı ve yağı§lı, öğleden sonra bu
lutlu geçmiştir. 'Günün en yüksek ısı

sı 15 derece olarak kaydedilmıştir. 

Rüzgar garptcn saniyede bir metre 
kadar hızla camiştir. Yurtta hava, do
ğu ve cenup doğusunda bulutlu diğer 
bölgelerde çok bulutlu ve yerycr ya
ğışlı geçmiştir. Yirmi dört saatteki 
yağışların karemctrcyc bıraktıkları 
su miktarı Mcrsin'de 56, Alanya'da 55, 
İmroz'da 50, Simav'da 47, Adana'da 45 
Alaşchir'de 40 ve diğer yağışlı yerler
de 1-31 kilogram arasındadır. Rüz
garlar, Egenin cenup kısımları ile Ka
radeniz'in garp kısımlarında garpten 
saniyede en çok 9, diğer bölgelerde u
mumiyetle garbın cenubundan 7 met
re kadar hızla esmiştir. En düşük ısı -
lar, sıfırın altında Kars'ta 3, en yük~ 
sek suhunetlcr de Antalya, Siirt ve 
Diyarbakır'da 23, Trabzon'da 26 dere· 
çcdir. 
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DIŞ POLiTiKA 1 

Çin - Japon mücadelesi 
Şanghay ve Nanking'den sonra 

Kanton da japonlar tarafından işgal 
edilmiştir. Cenubi Çin'in merkezi ve 
Çin milli kurtuluş hareketinin beşiği 
olan Kanton, meşhur afyon muhare • 
besinden sonra Avrupa ticaretine açı· 
lan tehirlerden biridir. Bundan başka 
lngiltere'nin Hong Kong deniz üuü • 
:nün hinterlandını teşkil ettiğinden ge
rek ikbsadi ve gerek strateji bakımın
dan lngiltere için de büyük ehemiyeti 
haizdir. 

Japon askerleri, nüfusu bir milyo • 
nu mütecaviz olan bu büyük şehir 
iizerine yürümek için ancak on gün 
eveldir ki Biyas körfezinde karaya çık· 
tnışlardı. Japonların bugüne kadar 
Çin'de her askeri hedefe vardıklan gİ· 
bi, Kanton'u da işgal edeceklerinden 
kimınin ıüphesi yoktu. Fakat Biyas 
körfezinde karaya çıktıkları yer ile 
Kanton arasında yüz elli kilometrelik 
müdafaası kolay mesafe olduğu nazarı 
itiban alınacak olursa, şehrin bu ka • 
dar kısa bir zaman zarfında japonla • 
nn ellerine geçeceğine ihtimal veril • 
miyordu. Japonya'nın timalde meşgul 
iken cenupta yeni bir cephe kıırmakta
ki gayesi, hE:ım çinlilerin maneviyatı 
üzerine bir darbe indirmek, hem de 
Avrupa memleketlerinden Çankay· 
!k'e gelen yardım yolalrmdan birini 
daha kesmektir. Filhakika şimal ve or
ta Çin sahil şehirlerinin işgalinden 
sonra Hong Kong'a şimendiferle bağ
lı olan Kanton, Çin hükümeti ile baş -
ta İngiltere olmak üzere, Avrupa 
memleketleri arasındaki teması temin 
eden bir vasıta idi. Bu şehrin İşgaliyle 
Çin'e Avrupa'dan ve Amerika'dan ge
lebilecek olan yardımın en mühim yo
lu da kesilmiş oluyor. Bu, Çin için 
ağır bir darbedir. Fakat Japonya'nm 
Çin'de malum olan hedefleri karşısın· 
da bu darbenin Çin maneviyatı üzeri • 
ne yapacağı tesir daha ehemiyetlidir. 
Acaba çinliler, Şanghay ve Nanking'· 
den sonra indirilen bu darbe karşısın· 
da yeis ve nevmidiye kapılıp da Ja • 
ponya'ya teslim olacaklar mı? Yoksa, 
mukadderatma hakim olmıya a:mnet • 
miş, istiklaline düşkün ve mağrur bir 
J:nilletin takip edeceği yolu takip edip 
de daha ııkı bir surette milli ıeflerinin 
etrahna mı toplanacaklar? 

Uzak Şark mücadelesinin mukad -
<teratx bu suale verilecek olan cevaba 
bağlıdır. Filhakika çin • japon harbı • 
run geçen yazdan beri talôp ettiği sey• 
ri, göstennittir ki talihin makus tecel· 
11.U ı.. ........ nA. ,.inlilerin cnanevivatlan 
japonların tihmin ettltf gibi za)iifli • 
yacağı yerde kuvet bulmaktadır. Bun
dan bqka Ş~hay'ın ve Nanking'in 
•ukutu üzerine, Çin münevverlerinin, 
milli kurtuluş uirunda mücadele eden 
ÇankaY§ek ve ordusu ile beraber mem· 
leketin içerilerine doğru muhacereti 
vukubulmuttur ki, bu, Çin için batlı 
başına bir inkılabın ha§lanıııc:ı sa
yılmaktadır. Şunu 11nubnamak gerek. 
tir ki Japonya'nın Çin'deki hedefi as • 
keri değil, ıiyuidir. Yani Japonya 
toprak i..aal ebnek istemiyor. Milli is
tildal uğrunda mücadele eden Çankay
!ek'i atarak kendi siyasetine alet ola
cak bir hükümet kunnak istiyor. Çin 
kıta kadar geniş bir memleket olduğu 
için ıu ve bu askeri zaferle bu siyasi 
hedefe varmak kolay değildir. Her ıe· 
yi ince uzun dütünmüş olan japonla • 
nn yanht hesapladıklan bir nokta 
budur. 

Geçen yaz yapacakları bir darbe 
üzerine teslim olacağını zannetmişler • 
di Çinliler mukavemet edince, Japon· 
ya adım adım her askeri muzafferiyet
ten aonra da Japonya Çin'e elini uzat
mayı unutmuyor. Ve şartlar da aynı 
§8rllardır. Bu defa Kanton'un işgalin • 
den sonra da ayıu şartlar tekrar edil. 
mittir: 

1 -Çankanek'in sahneden çekil • 
nıeıı 

2' - Japonya ile işbirliği yapacak 
bir hükümetin teşkili ve bu hükümet

" t dil'' le ~aponya arasında mu e mua • 
bedeler akdi. 

"Mutedil mua!ıedenin ne olduğu ,, hm" • 
tasrih edilmiyor. Fakat ta ını zor 
değildir. Görülüyor .k:i J~J?onya, 
Çin'in fU ve bu parçaıı ıçın de.ğil, ~~ -
mamı için mücadele etmektedir. Çun
kü kendisiyle iş birliği yapacak olan 
hüküınet reisinin hakikatte !oky~ 

· d.l k hır valı tarafından tayın e 1 ece 
vaziyetinde olmasını istediği mey-

dandadır. 
Fakat her askeri zaferden sonra 

ınütareke ve sulh şartları teklifinde 
istical gösterdiğine bakıla~ olur· 

Japonya'nın mücadeleyı kısa 
sa, ·-· 
k yı. Çin'den ziyade arzu ettigı· esme . . 
ne hükmedilebilir. Bu şıddeth arzu-
nun bir nıanası yok mudur? 

A. Ş. ESMER 

1 KÜCÜK Dl~ HABERLER 1 
X Belgrad - Bir kaç gündenbcri 

hasta olan kıraliçe Mari'ye bir kaç 
gün tam bir istirahat tavsiye edilmiş • 
tir. 

X Burgos - Ademi müdahale ko -
mitesi sekreteri B. Hemming, Burgosa 
dönmüştür. 

uı.;u s 

D O N _YA H-A a··E R L E R i 
1 - • • -

Silahlanma işinde 
İngiltere ve Fransa 

İtalya ve Almanya ile ayni zamanda 
hizaya gelmek mecburiyetinde . 

Cin· Japon 
• 

anlaımazhğı ve llalya 
Roma, 23 a.a. - '"Giornale d'İtalia., 

gazetesinde Virginio Gayda hulasa
tan şöyle demekte.dir: 
"İtalya, Çin - japon ihtilafının baş

langıcından beri Japonya'nın askeri 
kuvetini takdir ettiği için, Uzakşark
tan gelen haberleri memnuniyetle ve 
hayret etmeksizin karşılamaktadır. 
Kant-0n'un sukutu için mukavemeti 
için, öldürücü bir darbe, büyük de
mokrasiler için de naho§ bir sürpriz
dir.,, 

FRANSIZ BASINININ TEFSİRLERİ: 
Paris, 23 a.a. - Gazeteler, Avrupa' da görülen silahlanma 

humması hakkında tefsir ve mütalealarda bulunuyorlar. Ekselsi
yor yazıyor: 

"Almanya ve İtalya'da harp malze
mesi imaliitma verilmiş olan hız, fran
sız ve ingiliz teslihatını pek çok geç
miş olduğundan Fransa ile İngiltere, 
istesinler istemesinler, italyan ve al
manlarla aynı hizaya gelmiye çalış

mak mecburiyetindedirler. Böyle bir 
şey bu iki memleketin havai üstünlük 
inhisarına malikiyet iddiasında bulu
namıyacak olan İtalya ve Almanya ile 
mümkün ve temenniye şayan olan iş
birliğinde bulunmalarına hiç bir veç
hile hal el vermez . Kuvetler arasında
ki muvazenesizliğin ortadan kalkması 
sulha muzur olmak şöyle dursun, bun
dan böyle yeni emrivakiler tehdidin
den azade olan Avrupa'da kıymetli bir 
emniyet ve itımat unsuru olacaktır. 

Acıklı dersler 
Lö Jurnal diyor ki: 
"Artık ibhamlara ve tereddütlere 

bir nihayet vermek zamanı gelmiştir. 
Alm.anya'nın geçmişi telafi husu

sunda pek ziyade gecikmiş olan dev· 
letlerin silahlanmalarını durdurmıya 
çalışmak Avrupa'da zaruri olan sulh 
ve sükun arzusunu istismar etmeyi 
düşünmekte olduğunu gösteren anz 
eksik değildir. İngiltere ile Fransa, 
muğlak meseleleri halletmeden evel 
silahları terketmek hulyasınm kendi
lerine neye mal olmuş olduğunu unu
tamazlar. Bu kadar acıklı dersleri göz 
önünde bulundurmamıya imkan yok
tur.,, 

"in/irada kaçmıyalım,, 
Epok gazetesinden : 
"İmparatorluğumuza ait işlere 

vakfmefs etmek için sırtımızı Avru -
pa'ya çevirmek siyasetinin en hararet
li tarftarlan, dünyanın yuvarlak oldu
ğ~ndan ve imparatorluğun ifade etti • 
gı mananın arkaınuıdıı. b;thiıı. ~v%llu 

olduğu halde karşuruza çıkabilecek o
lan meselelere sırtımızı çevirmekten 
imtina eylemekte milndemiç bulundu
ğundan i§tibah eder görünmemekte • 
dirler." 

Almanya' dan ne beklenebilir? 
Ordr gazete.sinden: 
"Şimdiki hal ve şartlar içinde Al

manyadan ne bekliyebiliriz? Hitler'in 
Ren•in askeri işgalini müteakip söyle. 
miş olduğu bir nutukta kullandığı ta
bir ile yirmi sene bize karşı harp et • 
memek teahhüdü ... böyle bir teahhü -
dün ameli kıymeti, itiraz götürür bir 
şeydir. Dahili kalkınma ikmal edilme· 
den evel girişeceğimiz her müzakere, 
en aşağı fiyattan yapılan bir satışa 
benzemek tehlikesini arzedecektir.t• 

Prens Arsen'in 
cenaze töreni 

Belgrat, 23 a.a - Prens Arsen Ka
ra georgeviç'in naşı, bugün Oplenatz
da defnedilmiş ve cenaze töreninde 
kıraJ ikinci Piyer, naip Prens Paul, di
ğer iki naip, hükümet erkanı, devlet 
yüksek memurları ve kordiplomatik 
hazır bulunmuştur. Askeri kıtalar 
hürmet vazifesini yapmışlardır. 

. 
lngiliı yahudileri Filisf in'in 
taksimine razı olmuyorlar 

Londra, 23 a.a. - Britanya impara
torluğu yahudileri mümessillerinden 
mürekkep olarak burada toplanan bir 
komite, filistine doğru yahudi muha
ceretinin herhangi bir tahdide maruz 
tutulmasına muarız olduğunu bildir
miş ve ingiliz makamlarının tethişe 
nihayet vermek hakkındaki kararını 
memnuniyetle kaydeylemiştir. 

Bulgaristan harp 

malzemesi alacak 
Sofya, 23 a.a. - Maliye nazırı Me

busan meclisine tevdi ettiği bir kanun 
projesi ile Harbiye nezareti için 4 mil
yar 250 milyon levalık munzam kredi 
istemiştir. Bu munzam kredi, üç sene 
üzerine münkasimdir ve milli müda
faa levazımı alınmasında harcedile
cektir. 

Gayda, bundan sonra, Çin'e, cesa· 
retle ve vakit kaybetmeden, Japonya 
ile doğrudan doğruya müzakereye gi
ri9mesini tavsiye etmekte ve şunları 
ilave eylemektedir: 
"Şimdi mümkün olan yegane çarei

hal japonların tam bir muzafferiyet 
elde etmeleridir. Japonların Hint ok
yanosu sahillerinde bulunması - ki 
bundan içtinap edilebilirdi - ortaya 
beynelmilel yeni meseleler çıkarmış
tır.,, 

Macaristan'ın ic ve 
..> 

dış politikasının 
ana hatları nelerdir? 
B. İmredi beyanatta bulundu 
Budapeşte, 23 a.a. - Macar ajansı bildiriyor: Függetlenseg 

gazetesi bugünkü nüshasında, Başvekil B. lmredi'nin macar da
hili ve harici politikası hakkİnda bir başmakalesini neşretmekte
dir. 
B. lmredi, makaleainin harici 

politikaya ait kıammda ezcümle 
diyor ki: 

nız hakiki meziyetlere dayanan bir 
silsile vücuda getirilmelidir. Sosyal 
adalet elzemdir. Arazi, onu iyi bir su
rette sürecek ve tarihi imtihan günle
rinde kabiliyetlerini gösterecek olan
lar arasnda taksim edilmelidir. Fert • 
ler çalışmalı ve refaha varmalıdır, fa 
kat fahiş kazançların önüne gesilme -
füiir. 

" - Bugünkü vahim dakikalarda 
üç büyük devlet Macaristan'm lehin· 
de vaziyet almış ve onların bu vaziyet
leri neticesindedir ki macar ümitleri
nin güneşi ufukta parlamıya başlamış
tır. Eski ve kuvetli menfaat ve hissi-
yat bağlarını bir tarafa bıraksak, yal· 1' egône doğru yol 
nız bu eon keyfiyet, fedakarlık paha- Bu memlekette sosyal temeli ve 
sına da olsa Macaristanı minnettar bı- binnetice tnilleti teşkil eden unsur, 
rakmıştır. Onlar, bizim dostlarımız 0 • hıristiyan macarlardır. Bütün vasıta· 
larak meydana çıkmıttır, biz de onla- larla bunlar takviye edilmelidir. Pa
rın dostuyuz. Onlarla iş birliği yap· razit yabancılar ıüpürUlmelidir. Bu 
mak yolları, bu tarihi ve faaliyetli yol, yeg~ne şefleri kıral naibinin ar • 
glinlerde olduğJ kadar sulhperver ça- kasında, ona sadık olarak ve birleşik 
lı!1JI1a günlerinde de aranmalıdır. bir halde ilerliyerek girmeleri icap e-

den yeg§.ne doğru yoldur. Aksi ta~dir-
Dahili siyaset de, macarlar, devl~rin yanıbaşmda cü-

B. İmredi bundan sonra dahilr po • celer gibi kalacaklardır. 
litikadan bahsetmekte ve şöyle de- Tek bir azimle birleşik bir halde 
mektedir : macarlar, milletler tarihinde mühim 

"- Elzem olan dahili kalkınma, mevkilerini alabilirler. Muvaffakiye
süratle ve derin bir surette yapılacak tin şartları, disiplin, nizam ve otorite
halkçı ve sosyal ıslahat ile vücuda ge- lere hürmettir. Macaristanda, milli ve 
tirilmelidir. Bu hedefe varmak için, enerjik bir surette askeri zihniyetten 
macar zihniyeti ile kabili telif harici mülhem doğru ve hıristiyan bir poli
vasıtaların önünden kaçınılmamalıdır. tika hakim olmalıdır. Biz, bu yapıcı 
Ordu için bütün fedakarlıklar yapıl· azme muhalefet edenlerin hepsini fe
malıdır. Sosyal sınıflar arasındaki j nahk yapamaz bir hale getirmiye ka
farkı kaldınnalı ve.milli hayatta yal- rar vermiş bulunuyoruz.,, 

Kanton alevler içinde 

Hankeu ölü gibi 
(Başı I.inci sayfada) 

Hankeu'dan cenuba giden trenler 
bugünden itibaren işlememektedirler. 

angf eng'i geçmişler ve Hankeu'nun 
yakınlarına gelmişlerdir. Bu gemilerin 
vardıkları nokta gizli tutulmaktadır. 

Dünkü hava akını esnasında vukua 
gelen hasarat mühim değildir. Çankay§ek nerededir? 

Hongkong, 23 a. a. - İngiltere bü-
Tokyo" da sevinç yük elçisi bu akşam Hankeu'ya git -

Tokyo, 23 a.a. - Kanton'un zaptı mek üzere Hongkong'u terketmiştir. 
burada büyük tezahürlerle kutlan- Büyük elçi Hankeu'ya Hayfang • 
mıştır. Kunning • Çunking yolu ile gideeek • 
Fabrikaların düdükleri ve radyolar, tir. 

japon muvaffakiyetini bildirir bildir- İyi membalardan alınan haberle -
mez derhal tezahürlerler tertip olun- re göre, Mareşal Çankayşek Hong -
muştur. Havanın fenalığına rağ~n kong'da değildir. 
çok kalabalık bir halk kütleai askeri 
mezarlığı ve imparatorlar mezarlığı- Çinliler umumi ricat halinde 
nı ziyaret etmiştiT. 1 Tokyo, 23 a.a. - Domei ajansı-

} l H ke , nm japon membalanndan aldığı ha • 
apon :ar an u ye berlere göre, çin k:rtaları Yangtse cep-

yakl.a§ıyorlar besinde umumi ricat halinde bulun -

Kabul edilen karar sureti, ayrıca, 
nizamı yeniden temin edebilecek bir 
hükümetin tesisi neticesinde, Filisti
nin inkişafı yolunda bu memleket a
rapları ve yahudileri arasında daimi 
bir iş birliği teessüs edeceğini de bil
dirmektedir. Şanghay, 23 a.a. - Yangtse üzerin- maktadır. Çin kıtaları, nehrin şimal ve 

deki japon bahriye kuvetleri, bugün cenup sahillerinde ilk hat mevzilerini 
İki lrlanda'nm birleşmesi bir Hankeu'ya 40 bahd mil yaklaş~ışlar- terkettikten sonra cenuba doğru geri 

dır. Honan ve Hopeh eyaletlerı hudu- çekilmektedir. Ricat hareketi Hankeu 
harp doğurabilir dunu aşan şimal ~r~p~ kıtalan ise • Kanton demiryolu ve Vuş~ng. Ye-

Londra, 23 a.a. - Şimali klanda halen Vuçeng g~ıdının anahtarı me- şu yolu boyunca da gerilemekte ve ja-

d D . sabesinde olan Yuçengkuan'ı ele ge· pon tayyareleri ricatte olan kıtalan 
Başvekili lort Kregevon, Sön ay ıs- . 

ak çirmek üzere Pekin· Hankeu demır- bombardmıan eylemektedir. 
peç gazetesine beyanatta bulunar yolu üzerinde harp etmektediT. 
iki İrlanda'nın birleşmesi için de Va· Nasy l" ıl J üte ·ı 

Gemı"ler de yolda ona ıs er ng re ı e 
lera tarafından yapılan teklifi kabul 
etmediğini söylemiştir. Mumaileyh Tokyo, 23 a.a. - Domei ajansının uyu§mıya taraftar değiller 
bu maksatla yapılacak teşebbüsleritı bildirdiğine göre, Yangtse boyunca i · Tokyo, 23 a.a. - Bir nasyonalist 
dahili bir harbe sebebiyet vereceği ı lerliyen japon gemileri, Çin sahil ba - propaganda teşekkülü olan "Şiunso" 
kanaatindedir. taryalarmın baraj ateşine ı:ağu:ıtm l'u· İngiltere ile J .aP.Onya arasında bir an-

General Peel'in 
katili deli imiı 

Tahkikat devam ediyor 
Sofya, 23 a.a. - Rem.l tebliğ: 
General Peef ve binbaşı Stoyanof· 

un katilleri meselesi etrafındaki adli 
tahkikat daha nihayetlenmemiştir. 

Fakat şimdiye kadar elde edilen 
maltlmata göre, cinayet, daha çocuk -
luğundan beri cinai temayülleı göste
ren ve muvazenesiz bir kimse olan Ki
rof'W1 şahsi bir eseridir. Birçok sene 
evel, köyünde bazı köylüleri öldürmüş 
ve o zaman mahkfim da olmuştu. Ka
tilin müddeiumumiye hitaben bıraktı
ğı bir mektup, Kirof'J.1 yüksek şahsi • 
yetleri öldürüp bilahare intihar etmek 
suretiyle meşhur olmak istiyen bir 
manyak olarak göstermektedir. 

Fransa' da ·ayan 

se~imleri baıladı 
Paris, 23 a.a. - 97 sandalya için bu 

gün yapılan ayan seçimlerinde ilk 
turda 54 aza seçilmiştir. 

Seçilen azanın politik vaziyeti şöy
ledir: 

2 si yeni olmak üzere 14 cümhuri· 
yetçi; 1 i yeni olma küzere 7 sol cenah 
cümhuriyetçisi; 4 il yeni olmak üzere 
26 radikal. 

42 ayan azalığı için yapılan seçim· 
de namzetlerin hiç biri üzerinde mut
lak ekseriyet hasıl olmadığından ka· 
ti seçim ikinci tura bırakılmıştır. 

Guadelup'daki ayan azası seçiminin 
neticesi henüz alınamamıştır. 

Son neticeler 
Paris, 23 a.a. - Havas muhabirleri

nin telgraflarına göre, ilk iki turda11 
sonra ayan azası seçimlerinin netice
si şudur: 

Cümhuriyetçiler: iki yeni olmak ü
zere 16; solcenah cümhuriyetçileri 3 
yeni olmak üzere 10; müstakil radi
kaller: 6 yeni olmak üzere 11; radikal 
sosyalistler: 8 yeni olmak üzere 35: 
cümhuriyetçi sosyalist birliği: 1 ye
ni olmak üzere 4; sosyalistler: 2 yeni 
olmak üzere 4. 

17 seçim için balotaj yapılacaktır. 
Guadelup neticesi ise hala gelmemiş
tir. 

Bir komünist belediye 

ôzası meydanda yok! 
Roma, 23 a.a. - "Messaggero,, gaze· 

tesinin Koni'den aldığı malOmata gö
re, Mareilya'nm komünist belediye 
dairesi azasından olup bir kaç konfe
rans vermek üzere italyaa hududu ci
varındaki kasabalara gitmiş olan D~
vit Leon geçen perşembe günü gezmı
ye çıkmış fakat bir daha avdet etme
miştir. 

Bu gazetenin ilave ettiğine göre, 
Davit Leon italyan topraklarında pa
saportu olmadığı için Karabinye dev
riyeleri tarafından tevkif edilmiştir. 
Hududu niçin geçtiği anlaşılıncıya 
kadar, Davit Leon Koni §ehrinin ha
pisan~inde kalacaktır. 

Denizaltı gemisiyle 

transatlantik arasında 
Paris, 23 a.a. _ Bazı gazeteler Ka

sablanka'dan aldıkları bir telgrafa at
fen Bordo'dan gelen Meknes ismin· 
deki fransız vapurunun Portekiz sa
hilleri açığında bir a~man tahtelbah~
ri tarafından arandıgını yazmakta ı
diler. Halbuki umumi transatlantik 
kumpanyasının merkezine bugün ge
len ve bahriye nazır~ Mar~~do'!a ~r: 
zedilen malUmata gore, badısenm ıkı 
gemi arasında beynelmilel neza~et 
kaideleri mucibince radyo vasıtasıy
le hüviyet ve takip edilen yola dair 
maliimat teatisinden ibaret olduğu 
anlaşılmıştır. 

laşma husulünü istiyen mutedil mah • 
fillere şiddetle hücum etmekte ve gün
delik büyük bir gazete olan "Y omiru
ri Şimbun" da bir beyanname neşrede
rek Japonyanrn İngiltere ile niçin u • 
yuşanuyacağrnı izah eylemektedir. 

Beyannamede, Japonyamn dünya • 
mn en iyi ordu ve donarunasına, sağ • 
lam bir iktisadiyata ve tükemez iaşe 
imkanlarına malik olduğu kaydedil -
mekte, !ngilterenin ise Japonya ile an· 
laşmadan hali hazırdaki kuvetler ile 
şarkta, büyük Okyanosta ve Avustu • 
ralyada haklannx ve menfaatlerini ko
rumıya muktedir bulunmadığı tebarüz 
ettirilmektedir. 

Beyannamede, hulasa olarak,. şöy
le denilmektedir: 

İngiltere Japonyaya karşı tecviz 
edilemiyecek bir tarzı hareket ittihaz 
ettiği takdirde japonlar onu ceazlan -
dmnır.a azmetmelidirler. 
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ITÜRKiYE BASINI 1 
Küçük itilaf ve Balkon 

antantı 
COMHURlYET'te B. Yunus Nadi 

bu hatlıkla yazdığı başyazısında de
mektedir ki : 

Küçük itilaf devletlerinin ÇekM
lovakya'nın başına haller geldiği 
halde bu manzumenin diğer iki rük
nü üçüncünün derdine çaresaz ola· 
cak harekette bulunmadılar, bu na
sıl tesanüttür diye düşünenler görül· 
m~tür. Böyle dii§ünenler evela Çe
koslovakya meselesinin hususi mahi· 
yetini iyi takdir etmiyorlar, sonra da 
küçük itilafın son hiı.diı;eler karıısm
da dahi vazifeı;ini ifadan geri dur
mamış olduğunu bilmiyorlar demek 
lazımdır. Başlıcası üç milyon alman· 
dan ibaret olan ekalliyetlerden do
layı meydana çıkan çekoslovak ıne
selesi bu mahiyetiyle bir küçük itilaf 
mes:?leıi değil, bir Avrupa mesele
siydi, ve bu haliyle onda küçük itilaf 
devletlerinden ziyade ve birinci de
recede büyük Avrupa devletleri a• 
lakadardı. Küçük itilaf meselenin 
bu Avrupai mahiyetinde oııu ancak 
büyük devletlerin alakaları derece
sini gôz önünde tutarak ilk aafhaam· 
da bizzat biraz uzaktan takip ede· 
bilirdi, ki öyle de oldu. Doğrudan 
doğruya küçük itilafı ali.kadar eden 
vaziyet önünde de bu manzumenin 
diğ~r iki rüknü üzerleı·ine düten va
zifeyi tereddütsüz ifa ettiler • 

Küçük itilafın iki rüknü Balkan 
antantının da iki rüknünü tetkil el· 
mekte oldukları cihetle vaziyeti böy· 
le kati neticeli sıkı bir tetkike tabi 
tutmamazlık edemezdik. Eğer Çe
koslovakya meselesi küçük itili.fm 
vazife edemiyecek surette inhil8.line 
varan bir netice arzetaeydi o zanıan 
Balkan antantı hesabına dahi az çok 
tereddütle mütehas.ais olmaklığımız. 
önünden kaçılmaz bir zaruret olur • 
du. Hal öyle değiidir. 

Biz türkler antantın yakın ve tı
zak bütün maksatlarına ve imkarıla· 
rına büyük bir sami'lliyetle bağlı ol• 
duğuınuz gibi antanbn diğer ınil1el· 
lerinde dahi ayni samimiyetin heye
canları kaynaıtığından asli ıüphe 
etmeyiz. Bu haliyle bile bugün bü
tün dünya yÜzünde Balkan antantı 
kadar sağlam ve muvaffak bir man
zume gösterilemez. Bu kadan bile 
bizim için iftiharlarla karşılamnıya. 
kafidir. 

Halbuki bu kadan kafi değil& 
Bizce Antant muhakkak daha par• 
lak yarınlar vadediyor. 

öMRO UZUN OLANLAR 
AKŞAM'da ''Dikkatler,, sütu

nunda deniliyor ki : 
Bayramlarımızda §ehirlerimizin 

öte&inde berisinde tahta inıaa.t yapı
lıyor; her seferinde de aıkla ıu geli• 
yor: 

- Bu ahşap ve yıkdmıya mahkU:m 
taklar yerine, o büyük günümüziin 
hatırası kalacak ömürleri uzun eser
ler yapılsa •• Mesela yeni meydanla
rımızın gösterişli bir kC>§esine mer
mer bir tribün .• Her sefer istifade o
lunur ve filanca senenin yadigan 
diye atiye kalır; şehrin de daimi gÜ· 
zelliklerinden birini te~kil eder
Bunlar, birike birike zinetlerimiz ve 
hatıra kolleksiyonlarnnız haline ge • 
lir •• 

YENİ SABAH'ta A. C. imza.siyle 
yazılan bir yazıda : 

Fili&tin'de kan gövdeyi götürür, 
arzı mukaddes kocaman bir salhane 
manzarası arzederken "tahkikat 
komisyonu,, kararını lütfen tebliğ 
cömertliğini gösteriyor. Çok geç ka· 
lan ve maalesef binlerce suçsuz inaa· 
nm hayatı heder olduktan ~r~ 
n.şredilecek olan bu karar Fılıstı· 
n'in taksimine muarızmıı ... 

Resmi dairelerin muhteşem salon
larında, müdepdep yetil çuha masa· 
lar etrafında sıralanmış karınları 
tok istikballeri sigortalı diplomatla• 
rın ~erdikleri ve verecekleri kararla
rın yüzlerce ve yüzlerce insanın can• 
lariyle, mallariyle yakından alaka· 
dar olduklarını tabii o diplomatlar 
da bilirler. 

Ne diyelim? Allah onlara insaf 
versin de hiç olmazsa Filistin'de a • 
kan kan ve göz ya§ı bir an evel din
sin!.. .. 

Gazeteciler kı rah 

B. Çörçil' e cevap verdi 
San Simon • Kaliforniya - 23 a.a. -

B. Vilyam Randolf Hörst tarafından 
radyoda söylenilip Brodkasting Ko
mpani tarafından B. Çörçil'in 16 ilk
teşrin tarihli nutkunun cevabı olarak 
gösterilen nutukta hatip, İngiltereyi 
emperyalist ihtilatlarda Amerika'nm 
müzaharetini temin etmek için Ame
rikayı propagandaya boğmakla itham 
eylemişlerdir. Mumaileyh, Amerika'· 
nın sırf kendi işleriyle meşgul olacak 
ve tehlikeli ittifaklar akdetmiyecek 
kadar aklı başında olduğunu ilave et
miştir. 



. ---~ -~ -- . 
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Meşhur olmak . . ıçın 

rostralos 
Efes'teki meşhur Diyan 
mabedini ateşe vermişti 

O muradına erdi, f akal dünya 
bir ıaheser kaybetti Eles harabelerinde: Tiyatro 

Eskiden Ege havzasına musallat 
olan yalnız eşkiyalar değildi. On -
lar gibi cana kıyan, onlar gibi istih
salin artmasına mani olan başka bir 
dert daha vardı. Onun yüzünden 
kocaman ovalar ekilmeden durur, 
bir çok insanlar genç yaşlarında ö
lür, ölmiyenler de cılız, çelimsiz ve 
sarı benizli kalırdı: 
Ödemiş'ten Kuşadası'na kadar o

lan kocaman sahada ismi sık srk işi
tilen bir gölden, Cellad gölünden 
ve onun doğurduğu bir hastalık -
tan, sıtmadan bahsetmek istiyorum. 

Tire'ye gitmek üzere Ödemiş' -
ten yola çıktığınız zaman milli mü
cadele kahramanlarının hatıraları
nı ebedileştirmek için dikilen "İlk 
kurşun" abidesini geçer ve küçük 
Menderes'le karşılaşırsınız. Cellad 
gölünün ismi de ilk defa buralarda 
kulağınıza çalınır. 

Tire'den ayrılıp tütün tarlaları -
nı, incir bahçelerini ve bir kavak fi
danlığını geride bırakarak Belevi'
ye yaklaştığınız zaman, yol yavaş 
yavaş yükselir. Sağ tarafınızda da 
ucsuz bucaksız bir saha belirir: 
Göz alabildiğine uzanan ıssız ve 
tenha bir saha ki üzerinde eğilmiş 
insanları andıran ağaç kütükleri, 
yer yer su birikintileri ve bazan da 
ıslakliğınt muhafaza ettiği için, ku
ru yerlore göre daha.koyu renkt.c °'" 
lan topraklar ... 

Bu kocaman saha Ce1lad gölünün 
bir koludur. Fakat eşkiyalık nasıl 
tarihe karıştıysa, Cellad gölü <le ar
tık tarihe karışmıştır. Kurutulan 
yerlerin üzerinde şimdi sazlar ve a
ğaç kütükleri değil, beyaz göçmen 
evleri yükseliyor. Gelecek seneden 
itibaren de bu mıntakalarda zeri
yat başlıyacak. 

*** 
Ödemiş'ten Tire'ye şosadan de -

ğil, tarlalar arasından geçerek gel
dik. Ödemiş'te toprağın bir çok kim
seler elinde bulunmasına mukabil, 
Tire'de bir çok büyük arazi sahip
leri vardır. Kadife çiftliği ile Ha -
mid'e ait arazi, köylülere dönümü 
4/7 liradan satılmıştır. Fakat, ala
kadar bir zatın bize söylediğine gö· 
re, ne büyük arazi sahipleri ne de 
köylüler, bu araziden Hiyıkı veçhi
le istifade edemiyorlarmış. Çlinkü 
büyük arazi sahipleri, tarlalarını 
tuttukları işçilere para vererek ek
tiriyorlar, bu suretle mahsullerinı 
biraz daha pahalıya mal ediyorlar. 
Köylüler ise vaktiyle arazi için bir 
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nevi kira yerini tutmak üzere mal 
sahibine dönüm başına bir ayar (15 
kilo) hisse verdikleri için, rahat ya
şamağa alışmışlar. Ektikleri arazi
den hem borçlarım ödiyecek, hem 
kendi geçimlerini temin edecek pa
rayı çıkarmak onlara biraz zor geli
yor. 

Bu ufak tefek güçlüklere rağ -
men, Tire de her gün biraz dahama
murlaşan zengin bir kaza merkezi -
dir. Fransızların "Bir yerde inşaat 
oldu mu, işler yolunda gidiyor de
mektir." diye bir sözleri vardır. Ti
re'de de bir çok resmi ve hususi bi
nalar yapılıyor. Güzel ve büyük bir 
orta mektep binasının inşası hemen 
hemen tamamlanmak üzere. 

Tire'de öğle yemeğini yemek ü
zere bir lokantaya girdik. Garson 
önümüze tabaklarla beraber birer de 
paket bıraktı. Kendi kendime: 

- Bu da ne olsa gerek? 
Deyip paketi açtım. İçinden bir 

çatal, bir bıçak, bir de kaşık çıktı. 
Fikir güzel. Aynı teınizlik 4art

larına başka işlerde de riayet edi -
lince mesele kalmıyacak. 

*** 
Birisi size yekten: 
- ''Acaibü sebai alem'' nelerdir? 

Diye sorsa, eminim ki hemen cevap 
veremezsiniz. Fakat biraz düşün -
dükten sonra saymağa .başlarsı -
nız: 

- Halikarnas'da Mozol'un meza
rı; Şeops'un ehramı; 1skenderiye 
feneri; Rados'daki muazzam hey
kel. .. 

- Dört etti... Sonra? 
- Sonra ... Babil'in asma bahçe -

leri; Olempiya'daki Jüpiter hey
keli ... 

- Altı etti, bir tane daha var ... 
- Hah ... Buldum: Efcs'deki Di-

yan m~bedi 1 .. 
• * • 

Romalılann Diyan'ı, yunanlıla
rın Artemis'ine tekabül eder. Zeüs'· 
le Leto'nun kızı ve Apollon'un 
hemşiresi güzel Diyan, babasından 
hiç evlenmemek müsaadesini almış· 
tı. En sevdiğı meşgale av olduğu 
için, avcıların ilahesi idi. Fakat, 

büyük söylememeli: Evlenrnemeğe 
niyetli olan Diyan günün birinde 
Endimion adında güzel bir çobana 
aşık oldu. lki genç seviştiler ve tam 
elli tane çocukları oldu. Diyan kud
retli babasına yalvardı: 

- :Endimion'u ebedi bir uykuya 
daldır. Fakat güzelliğine hiç halel 
gelmesin! 

Babası, sevgili kızının bu arzu
sunu hemen yerine getirdi. O gün
den sonra da Diyan her gece sev -
gilisinin yanına gelir, onu uzun u
zun seyrederdi ... 
Avcılar Diyan için her tarafta bir 

çok muazzam mabetler yapmışlar
dı. Bunlardan bir tanesini de Sard'da 
gezdiğimizi tabii hatırlarsınız. 

*** 
Ege denizi üzerinde, eski lyoni' -

nin mamur bir şehri olan Efes'te 
kimsenin kendisine ehemiyet ver
mediği, yarı meczup bir adam va -
rdı: Erostratos ... Bu adamın kafa -
sında da, günden güne kökleşen bir 
sabit fikir yer etmişti: Manasız da
hi olsa, herkesin dik<katini kendi ü
zerine çekecek bir iş yapmak ... 
Düşündü, taşındı. Nihayet Efes'

teki muhteşem Diyan mabedini 
yakmağa karar verdi. Tam büyük 
İskender'in dünyaya geldiği gece, 
efcsliler mabetten alev ve duman 
ütun:ları y\tks~ldil?inl ördüler. 

Fakat gayretleri hiç bir netice ver~ 
medi. Efes'in iftihar ettiği, bütün 
dünyanın takdir ve gıbtayla andı~ 
ğı güzel bina yamp gitti. 

Efesliler çok mütessir oldular. 
Erostratos adının söylenmesini ya
sak ettiler. Bu adı her kim söyle -
diyse, ölümle cezalandırdılar. Fa -
kat insanların çoğunda menedilen 
şeyleri yapmağa temayül vardır: 

Erostratos'un ölümü bu yüzden u
nutulmadı, bilakis layemut oldu. 

Neticede bir meczup muradına 
erdi, fakat dünya bir şah eser kay
betti. 

*** 
Efes'e bugün giderseniz, ancak 

bu mabedin vaktiyle kurulmuş ol -
duğu yeri görebilirsiniz. Vakıa o
rada gene bir Diyan mabedinin ha
rabesi vardır ama - İzmir ve civa
rındaki arkeolojik eserler hakkın
da etraflı tetkikler yapmış olan B. 
Kazım Demi'nin de işaret ettiği 
gibi - bu, meşhur yangından son
ra yapılan mabedin harabesidir. 

Efes'e bugün giderseniz, bilhas
sa Bergama'yı daha önce gezdiyse-
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hangi güne 
şubatı 

rastlar? 

Bir 
buna 

gözünü kapayıp an 
cevap verenler var ! 

lukla meseleler halletmiştir. 

Ankara : 

(Uglc nC$rİyatt tecrübe mahıyeti 
olarak yeni studyoda olacaktIT,) 

Öğle Neşriyatı: 
12.30 Alaturka pl 

ne:sriyatı - 13.00 Habcrıer - 13.15 . 1 
Kanşık plak neşriyatı. 
Akşam Neşriyatı 

İster münevver olsun, ister cahil ol
sun bazı adamlar vardır ki inarulmı

yacak süratle ve doğrulukla zihnen 
hesaplar yaparlar. 

Bu türlü "canlı hesap makineleri" 
her devirde görülmüştür. 19 uncu 
asırda Avrupa'da bu nadir insanlar
dan birisi yetişmiştir. On on iki yaş
larında olan bu çocuk, dört beş rakam
hadetler üzerinde zerre kadar hata 
etmeden zihnen pek karışık hesap me
seleleri hallediyordu. 

Bu adamın en çok hayret edilecek 
vasfı, hafızasının son derece kuvetli 
oluşu idi. 5.000 tane adedi kendisine 
iki kere okuyanlara on beş gün ı;onra 
dahi tekrar edebiliyordu. 

18.30 Karı 
plak neşriyatı - 19.15 Tıirk musıkisi 
halk şarkıları (Mustafa Çaglar) - 20 
Saat ayarı ve arapça neşriyat - 20.10 
herler - 20.15 Tıirk musıkisı ve halk 
kılan (Muzeyyen Senar) - 21.00 Karı 
plak neşriyatı - 21.15 Sti.ıdyo salon orke 
rası: l - Alletter: La belle Raj:ıh. 2 - D 
go: Les millions d"Arlequin No. 4 Po 
na ise. 3 - Moussorı;sky: Copak. 4 - Ali et 
tar: Aubade du Bcrger. 5 - Lanner: D 
Romantiker - 22.00 Haberler ve hava 
poru - 22.15 - 24 son. 

1stanhu1 : Yüksek tabakaya mensup, malCımat
lı bir adam olan Vinkler, aynı zaman
da güzel keman da çalardı. Vinkler 
bir gün kendisine bir hesap soran bir 
riyaziye profesörüne: 

Akşam Neşriyatı: 

Gene geçen asırda yaşamış olan Le
onar Öler adında bir isviçreli alim 
zihni olarak yüksek tahlil hesapları 
ve hendese davalarını süratle halledi
yordu. Bu zat aynı zamanda meşhur 
!atin şairi Virjil'in Encid adındaki e
serini ezberden biliyordu. Bu alim o 
kadar çok hesapla meşgul olmuştur 
ki, bu yüzden sağ gözünü kaybetmiş
tir. 

- Benim hafızam öyle zannettiği
niz gibi kuvetli değildir. Yalnız adet
leri zihnimde tutmak için bir uı.ul 
kullanırım. Eğer bu uslü siz de bılse
niz, benden kat kat fazla adet ezberli
ycbilirsiniz. Benim hafızam o kadar 
zayıftır ki, bana küçük bir masal an -
latırlar da derleyip toplayıp da tekrar 
bile edemem. 

Diye hafızasızlığından şikayc:t et -
rniştir. 

19.30 Dans mn 
kisi - 19 Konferans- Prof. Salih Mu 
(fen musahabeleri) - 19.30 Halk şarkıl 
n: Nebil oglu İsmail Hakkı - 19.SS Bo 
sa haberleri - 20 Hamiyet Yüceses ve ıı 
kadaşları tarafından tiırk musikisi ve ha 
ş~rkıları - 20.40 Ajans haberleri - 20. 
Omer Rıza Doğrul tarafından arapça sö 
lev - 21 Saat ayarı: Şan Bedriye Tüz · 
stüdyo orkestrası refakatiyle: 1- Hafif m " 
zik. 2- Cazbant - 21.30 Darüttnlim musi 
heyeti: Fahri Kopuz ve arkadaşları tar 
fından - 22.20 Hava raporu - 22.23 Ma 
dolin orkestrası: Dömarini idaresinde -
22.SO Son haberler ve ertesi giinun prograı 
mı - 23 Saat ayarı, İstiklal marşı, son. 

1 BiBLiYOGRAFYA 
Meşhur riyaziyeci Amper de, ço -

cukken ve daha henüz okuyup yazmak 
dahi bilmediği zamanlarda çakıl taş· 
ları ile fasulya tanesiyle uzun mese
leler hallediyordu. 

Bu riyaziye ve fizik alimlerinden 
başka, zihni hesap yapmakta şöhret 
kazanmış bir çok çocuklar vardır. Me
sela Dibber adında ingiliz çocuğu, da
ha mektep sıralarında iken müthiş 
hesaplar yapıyordu. Kendisini 1ngil
tcre'de şehir şehir dolaştırarak teşhir 
ettiler. Keza on dokuzuncu asırda ya
şamış N oakes isminde bir ingiliz ço
cuğu çok kuvetli bir hesapçı idi. Me
sela daha yedi yaşında iken 32.000 ke
re 7.5 kuruşun ne kadar kuruş ettiği
ni bir dakikada bulup size söyliyebi -
liyordu. Keza 99 lira, 19 kuruş, 17 pa
ranın ne kadar para ettiğini derhal 
söylüyordu. 

O asırda bu çocuk dillere destan ol
muştu. O sıralarda buna Zerah adında 
bir amerikan çocuğu rakip çıktı. Bir 
çiftçinin oğlu olan bu çocuk altı ya
şında iken bütün amerikan şehirlerin
de dolaştırılmış, kendisine meseleler 
hallettirilmiştir. 

Çocuk oradan .Parıs'e ve Londra'ya 
getirilmiş, Londra'da riyaziyeci pro -
fesörler tarafından sorulan suallere 
verdiği cevaplarla profesörleri hayre
te düşürmüştür. 

Bunlardan başka Vinkler adında 
bir İngiliz de zamanında akıllara hay
ret verecek derecede sürat ve doğru -

niz, esef duyarsınız. Çünkü hara
beler otlarla örtülü ve bakımsızdır. 
Müze müdürlüğü eden zat - ken
disi lisan bilmiyor, kulağı sağır ve 
tahsilini ıslahhanede (yani eski sa
nayi mektebinde) yapmış - size 
tahsisatsızhktan, adam noksanlı -
ğından ve saireden şikayet edecek
tir. Fakat bütün bunlar, sizdeki 
hissi silemez. Bizim yaptığımız gi
bi, yolunuza devam eder, Kuşada
sı'na doğru uzaklaşırsınız. Biraz 
sonra Akdeniz kaqpnıza çıkıverir . 
Nihayet, saf saf mavi dalgaların 

yaladığı sahil boyunca ilerliyerek 
uzaktan Kuşadası'nı görürsünüz, 
zeytinlikler arasından ilerliyerek 
plajı geçip şehre girmek artık on 
beş, yirmi dakikalık bir iştir. 

Fransa'da da böyle adamlar görül -
müştür. Mesela Hanri Mandö adında 
bir fransız çobanı okuyup yazmasını 
bilmez, ancak koyunlarını ı;aymasını 
bccereıbilirken, bir zat kendisine he -
sap dersi vermiş, iki sene sonra şöh
reti cihanı tutacak derecede bir hesap
çı kesilmiştir. Kendisini Faris ilim . 
ler akademisine çıkardılar. Orada bir 
çok profesörlerin sorduğu hesap me
selelerini halletti. Sonra Fransa'nın 
başlıca şehirlerinde teşhir ettıler. 
Yalnız itiraf etmek lazımdı ki, Man
dö, mütenevvi hesap meseleleri de -
ğil, yalnız bir çeşit hesap yapıyordu. 

Kendisine mesela: 
- Öyle bir adet bul ki, bu adedin 

mikabı 84 le çoğaltılınca 37 adedinin 
84 le hasıl zarbına müsavi olsun. Ve
ya: 

- İki murabba bul, aralarındaki 
fark 133 olsun, gibi .. 

Mandö, vakıa bu gibi meseleleri göz 
açıp yummadan derhal hallediyordu. 
Fakat bunların hepsi basma kalıp ol
duğundan halk bunun başına artık 
toplanmamağa başladı. 
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sapçılardan birisi de 1nodi isminde, i
talyan soyundan bir adamdır. 1nodi, 
Fransa'nın cenup vilayetlerinden bi
risinde çobanlık yapıyordu. Kendisi
nin hesaba aklı çok erdiğini görmüş -
ler teşvik etmişlerdir. 

İlkin çok güzel kaval çalan lnodi, 
evela Marsilya'ya gitti. Marsilya kah
velerinde kendisine hem kaval çaldı
rırlar, hem hesap yaptırırlardı. Ora -
dan Paris'e gitti, tiyatrolarda ve mü
zikholde sahnelere çıkmağa başladı. 
Onu Sorbun'da lise talebelerine, ora -
dan Faris ilimler akademisine götür
düler. Akademide kendisine pek güç 
meseleler soruldu. Fakat İnodi mese
leleri derhal hallederek <jOk takdir e
dildi. 

Mesela kendisine: 1787 senesinin 11 
şubatı hangi güne tesadüf eder? De -
mi:ıler, İnodi bir an gözlerini kapamış 
ve gün günlerden ne ise hemen söyle
miştir. Bu adam yirmişer rakamlı iki 
adedi göz açıp kapamadan biribirin -
den çıkarıp size neticeyi söyleyiveri -
yordu. 

Onun hesap meselelerini halledişi 

--•ı 

Arkitek ( Miôr ) 
Bu aylık minmri ve sanat mecmua

sının 91 inci sayım bir çok yazı ve mi
'11ari mcvzuk.riyle c;ıkm ştır. 

Bu sayıda: Mimar ~amih Saimin 
Ankara ticaret ve sanayi odası, Sirke
ci maliye şubesi, Kültür Bakanl:ğı sa 
nat mektepleri sergisi, mimar profe -
sör Bruno Tautun Proporsiyon adlı 
yazısı ile dünya mimari faaliyetleri ve 
muhtelif memleketlerde yapılmış bir -
çok eserlerle intişar etmiştir. Tavsiye 
ederiz. 

:1······································'-. . - . 
TÜRK ÇANAKKALE E . . 
Senenin en muvaffak askeri E 

milli eseri : 
kitap halinde çıktı. Bütün : 

kitapçılarda arayınız E . . 
• . Yazan: M. Şevki Yazman . --. ........................................ -

adeta bir hadise oluyordu: Bir salona 
halk toplanıyordu. İnodi bir siyah 
tahtanın önünde ayakta durur, birisi 
arkasındakisiyah tahtaya geçer, halk
tan bir adam rakamları yüksek sesle 
söylemeğe başlardı. İnodi büyük bir 
dikkatle adetleri dinlerden öbürü de 
siyah tahtaya aynı rakamları yazardı. 
İnodi rakamları bazan tekrar ettirir, 
parmaklariyle hesaplardı. Daha siyah 
tahtada mesele halledilmeğe başlanır
ken o neticeyi söylerdi. Mesele doğ
ru tanzim edildi ise 1nodi'nin hata 
yapmasına imkan yoktu. 

Bu adamın ne kadar kuvetli hesap
tı olduğunu tasavvur edin ki ,sabah
leyin kendisine ne kadar mesele sorul
du ise hepsini akşam neticeleriyle bir
likte tekrar edebilirdi. Bu adam, ce -
zirler üzerine de meseleler yapmıştır. 
Bugün 71 yaşındadır. Fransa'da, vi -
layetlcrden birisinde oturmaktadır. 

Fakat doktorlar, hesapla meşgul ol
masını katiyen menetmişlerdir. 

caip §ekilde tekallus etmiı ki. - Şu halde salı günü geleceksin, Johannes, de
dikten sonra güle güle ilave etti: "Hep ben de ken· 
di i§lerimi düıünüyorum." 

Ve hemen Ri§mon'a dönüp, pişman olmuş gibi, 
ondan da gelmesini rica etti. O akşam tanıdıkları 
insanlar bulunacaktı. Viktoria ile anası da davetli 
idiler. ~==V=i =K=T=O=R=i =A=~j 

Kocası, bu sefer de §U cevabı verdi 
- Hayır, gülümsüyorum. Bu, bu bundan aonra 

benim giilümseyişim olacak. Yüzümü bu suretle 
buruşturmak, istiyorum ki, bana mahsus olsun. 
Kadın bu kısa ve kısık sözleri, manasını zerrece 

aezmiyerek, dinliyor ve anlamıyor. O ne demek is
tiyor? İındi, erkek, demir gibi katı kollariyle ona 
birdenbire ve müthit bir kuvetle sarılıyor~ ve yüz• 
yüze, fısıldıyor : 

Johannes birdenbire durup: 
- Artık ben döneyim, dedi. 
Kamilla: 
- Allah ısmarladık, salı günü görüıürüz, cevabı· 

nı verdi. 
Ri§mon, Johannes'in elini heyecanla sıktı. 

Ve iki genç, yalnız ve mesut, uzaklaıtılar. 

Xll 

Mavili ana gayet şiddetli bir azap içindeydi. Bah

çe tarafından verilecek maliim iıareti her an bek

liyordu. Ve kocası evde bulundukça da bunun im

kanı yoktu. 

Ahi Bu kırk yaşındaki çıplak kafalı koca! Onu 

bu gece nasıl hazin bir fikir böyle sarartıp, gözle

rini dimdik gazetesine diktirerek koltuğundan kı· 

mıldatmamaktadır, acaba? 
Her geçen dakika müthişti. işte saat on bire gel· 

mişti. Çocuklar çoktan uyumuşlardı, ve koca hali 
kalkıp gitmiyordu. Ya işaret gürültü ile verilse ve 
kapı küçücük anahtarla açılıp iki erkek karşı kar· 
§ıya, göz göze geliverirlerse ne olurdu?... Kadın 

dü§Üncelcrine devam edemedi. 
Salonun en loş köşesine çekilip ellerini uğuıtur

du, ve nihayet, serbest bir tavurla hatırlattı: 

Ya.zan: Knut Ham.un -32- Çeviren: Namhi BAYDAR 
- Saat on bir. Eğer hakikaten kulübe gitmek 

niyetinde İsen daha fazla geçikmemelisin. 
Adam daha ziyade sararıp birdenbire salondan 

ayrılıp çıktı. 

Bir düdük sesi işiterek bahçe önünde duruyor. 
Çakıllar ayaklar altında çıtırdıyor ve kapının kili

dine bir anahtar sokuluyor. Biraz sonra salonun 

perdeleri üzerinde iki hayal beliriyor. 

lıareti zaten biliyordu; ayak sesleri ve perdeler 
üzerindeki iki gölge malUın olan şeylerdi 

Kulübün pencerelerinde ışrk varsa da adam içe
riye girmiyor. Bitmez tükenmez iki çeyrek saat 
gelip geçinceye kadar kaldırımları dövüyor, hah • 
çesinin önünde, bir ileri ve bir geri, dolaşıyor. "Da
ha bekliyelim,, diyor ve bir çeyrek fazla bekliyor. 
Sonra bahçeye giriyor, merdivenden çıkıyor ve 
kendi evinin kapısını çalıyor. 

Hizmetçi kız gelip kapıyı açarak aralıktan batı
nı uzatıp : 

- Madam çoktan .• 

Ve ıaprıp bir an durunca, adam tamamlıyor 
- Yattı .• Madama lütfen söyleyiniz ki kocası e

ve gelmiştir 

Ve hizmetçi ortadan kay.boluy_or. Madamm ka -

pısma vurup kapalı kapı arkasından bağırıyor: 

"Madama m&yönün eve geldiğini haber yerıyo -
ruın,, 

İçeriden madamın ae$i soruyor ·~ 
- Ne diyorsunuz? Mösyö geldi mi? Bunu bana 

söylemeyi sizden kim rica etti? 

- Bizzat mösyö. Kendisi de kapmın önünde. 

Madamın odasından §a~kmca bir takım teellüm 
sesleri işitiliyor. Bunu bir çok fısıltılar takip edi -
yor. Sonra, bir kapı açılıp ve kapanıyor. Ve her §ey 
sükuna avdet ediyor. 

Mösyö içeri giriyor. Madam, oraya düşüp ölecek
miş gibi kocasını kartılıyor. 

Erkek, merhametinden, hemen: 

- Kulüp kapalı idi, diyor. Seni korkutmuı olma
mak için geldiğimi hizmetçi ile haber verdim. 
Kadın teselli bulmu§, kurtulmu§, kurtarılmış ol

duğunu anlıyarak bir iskemleye kendini attı ... Duy
duğu huzur ve saadetten coşarak kocasınm sihatini 
sordu. 

- Rengin, solmuı, nen var, canım ? 
Erkek cevap verdi : 
- Oıümüyorum. 
- Fakat, baıına bir ıeY. mi geldi? Yüzün öy~ 

- Ne dersin, ona boynuz takdırsaydık... Ş-llndi 
buradan çıkıp giden adama ••• Evet, ona boynuz tak .. 
dırsaydık ? 

Kadın çığlığı koparryor ve hizmetçiyi çağırıyor. 
Kocası kadını zoraki, kesik kesik bir gülüıten aon
ra bırakıyor, ağzını bir karı§ açıyor ve ellerini kal
çalarına çarpıyor. 

Ertesi sabah, kadmın gene iyi kalbliliği tefevvuk 
etmiıti; kocasına ıöyle diyordu : 

- Dün akşam tuhaf bir buhran geçirdin. Fakat 
görüyorum ki, artık bir §eyin .kalmadı. Ama hala 
yüzün sapsan. 

- Evet, benim yaşta İnsan nükte yapmak isteyin
ce yoruluyor. Artık bir daha nükte yapmıyaca -
ğım. 

Papaa Vendt, aşkın çeşidinden bahsettikten son
ra birini daha tarif ve ilave ediyor: "Bu nevi aşk 
öyle sihirkardır ki!,, 

Genç evliler balayı aeyahatlarmdan dönmüşler • 
<di; odalarma çekilmişlerdi. 

Evlerinin Üstünden bir yıldız uçtu. 
(Sonu var) 
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G o N o N p o L 1 T i 

B . Çemberlayn politikasının bütün müspet ten· 
kidcilerinin ve aynı zamanda taraftarlarının 

bundan böyle parolaları şudur: İngiltere manen ve 
maddeden diktatörlükler kadar kuvetli olmalıdır, 

yoksa mahvolacaktır. Bu nokta üzerinde Times eko
lü, Hberal EkoTJomist, emperyalist Observ.er ekolleri 
mutabıktırlar. Yavaş yavaş intizamla gruplanan ve 
kalkınma yolunu gösterdiği zaman milli hilkümete 
müzaharet etmiye aımade olan bu dağınık fakat mü
him kuvetler karşısında, muhalif değilse bile, muh
telif sebepler dolayısiyle, talebedilecek fedakarlı1'

ları çekişe çekişe pazarlık etmiye azimli diğer ele
manlar vardır. 

K M E S E L E L E R 1 

INGILTERE Alacağınız kızın tipi 
insanların bünyesine ve tipine gö

re karakterini anlıyabilmek her za
man büyük bir merak olmuştur. Hi
pokrat hekim bile insanları - bildi
ğiniz gibi - dört türlü mizaca ayır -
ıdığı vakit her mizacın karakterleri
ni göstermi§ti. 

Sonradan, müneccim hekimler 
insanları hangi yıldızın tesiri altm -
da hasıl olduğna göre yedi türlü tip 
ayırdetmiıler ve onlardan her biri
nin karakterlerini pek ince tafsilat -
la göstermiılerdi. İnsanlara gökyÜ
zünden gelen bu tipleri ve karak
terleri öğrenmek pek eğlenceli ol
makla beraber onların modası mü
neccim hekimlik moda&iyle geçmiş -
ti. 
Hormonlarm bir taraftan insanın ti
pini,bir taraftan da karakterini mey
dana getirmekte tesirleri olduğu an
IB.§ıldığmdan beri tipten karakter 
anlamak yeniden bir moda oldu. Ya
kı& bu yeni usul ıde tam gerçek ol
maktan daha ziyade bir eğkncedir. 
Fakat hormonların gerek tıp, gerek 
karakter üzerine tesirlerini inkar et
mek de kabil olmadığından tiplerle 
karakterler t.rasmda gösterilen mü
na&ebetler arasında gerçekten olan
ları da bulunsa gerektir. 

Onun için, sizin de evlenmiye ni
yetiniz varsa ve alacağır..ız kızın ti
pinden karakterini anla.mağı merak 
ediyonanız: 

Pek kısa, bir buçuk metreden kı
aa, boy, sahibi §İ§Ulan da, narin de 
olsa, troit ve kadınlık hormonlarının 
eksik olduğunu gösterir. O vakit 
karakter de öfkeli, kötü huylu olur, 
çabuk değişir. Hesabmı fazla bilir, 
aevgisi az olur. Böyle kızlara şiş
manlık, damar sertliği, teker hasta -
lığı kolay gelir .. 

Pek uzun boy yalnız kadınlık 
hormonunun eksik olduğunu göste -
rir, sahibi §İtman yahut zayıf olsa 
da .• Karakteri öfkeli, huyu fena de
ğildir, fakat vurdum duymaz olur. 
Anne olmak hevesi de azdır .. 

Yanakların manaşı daha büyük -
tür: Yuvarlak ve kırmızı yüz troit 
hormonunun fazlalığmdan gelir. 
Demek, sahibi pek sinirlidir, çabuk 
öfkelenir. Kavga etmekten hoşlanır
sanız kırmızı yanaklı kızları beğe
nirıiniz. Fakat anneliğe hevesi az o-

Orta boylu bir kızm yanakları, 
pek de çukura gitmeden, zayıfça ve 
azıcık saz benizli oluraa kadınlık 
hormonları yolunda ve yahut azacık 
fazla demektir. Sevgiıi ve annelik 
arzusu tam kıvamında olur. Eğer, 
kırk be§, elli Y•§tan önce sonbahar 
mevsimine de erİ§.mezse talihiniz 
pek iyi demektir, çünkü sonra.dan 
da hasta olmaz. Hele anasında, ba
basında teker haıtalığı, damar sert
liği yoksa onlara dam;..t olmakta hiç 
tereddüt etmemelisiniz. 

Yüzünde fazla kıllar bulunursa, 
kadınlık hormonu a:: demektir, fa
kat bu zamanda yüzünde fazla kıl -
ları size gösterecek kız tasavvur e -
dilemez.. Onun için boynunun alt 
kısmına dikkat ediniz Pek büyük, 
biraz şif gibi görürseniz troit hormo
nunun fazla olduğunu anlarsınız: 
Akıllı olur, güzel olur, fakat pek de 
sinirli olacağını hatırınızdan çıkar . 
mayınız. Çabuk öfkelenir, pek kü
çük §ey)erden keder tutar. 

Bir de iki ka§mın araaına bakı-

BÜYÜK 

nız: Yukarıdan ataiı çizgiler gö
rürseniz öfkeli, kavgacı olduğunu, 

tabii anlarsınız. Bu da hem troit hor• 
monunun fazlalığından, hem ka
dınlık hormonunun ekai·kliğinden 
gelir. 

Göğüs büyük olursa ya troit hor
monu yahut kadınlık hormonu az 
demektir. Vurdum duymaz olur. İki 
göğsünün uçlarındaki mi.na daha 
önemlidir, fakat ne siz onları göre -
bilirsiniz, ne de manalarını ben &Öy
liyebilirim O cihetten kısmete inan -
maktan batka çare yoktur. 

Karnı büyük olursa, tToit ve ka
dınlık hormonları ikisi birden, ya
hut yalnız birisi az demektir. Karnı 
büyük kısa boy)u İse huyu fena, u
zun boylu ise duygusuz olur Anne 
olmak hevesi de azdır. 

Bütün vücutta şitmanlığı zaten 
kızlar kendileri de istemezler. Hor -
mon bakımından bir eksikliğe dela -
let eder. Şi§man kız uzun boylu o
lursa kadınlrk hormonları az de
mektir. Hem titman, hem kısa boylu 
olunca da - yuvarlana yuvarlana 
giderken onu görmek zevkli olur a
ma - hem kadınlık hormonu, hem 
troit hormonu eksik demektir. 

Bunlardan batka, vakit vakit ge
len belli günlerdeki halinden de ka
rakterinin bazı noktaları anlaşılır. 
Ancak, o günlerdeki halini kendisi 
söylem.ı:z, siz de soramazsınız. 

Evlendikten sonra aksine çıkarsa, 
o vakit, kısmetinize küaerainiz. Za
ten bu rivayetlerin hepsine inanmak 
da şart değildir •• 

G.A. 

Plajlarda 
domuz yanıı 

Eski dünyada yaz mevsimlerinde 
pJajlara devam edenler, ekseriya de -
nizin güzelliklerini temaşa ederek is
tirahatla vakıt geçirirler. Bizim plaj
larda en ço.k rağbet gören ıteY banyo
dan çıkarak kızgın kumda uzanmak, 
bakxrla;uncrya kadar vücudu güneşte 
kızartrnaktır. 

Yeni dünya plajlarında iıse sayısız 
yenilikler vardır. Mesela geçen plaj 
mevsiminde, Florida'nın Miami plaj
larında amerikan artistleri eğlenceli 
h;.- rrwlda er kardılar.~ Domuz yarışı 1 

Plajtarda h~r artist bir ılomuz yav
rusu tedarik ederek, bir hizaya geli -
yor, .karşıda bir hedef •bularak domuz 
yavrularını hep birden bırakıyorlar
dı. Fakat yavrular henüz ya'bani ol -
duklarmdan her birisi bir tarafa da
ğılıyor, içlerinden binde bir hedefe 
kadar varabiliyordu. 

Bu oyun son derece eğlenceli ol -
duğu için bu plajda bulunan artistler 
bütün yaz domuz yarıştırmışlardır. 

kuılar gibi 
küçük bir 

öten 

kız 
Nc·vyork'ta, Roben Grov adnıd2 . 

beş yaşında bir kız çocuğu, kuşların 

sesini mükemmelen taklit etmektcdiı. 
hem de dudaklarını hiç kımıldatma· 

dan .. 
Annesi babası, bu harikulade yavru 

yu Holivud'a göndermişlerdir. Küçük 
kız orada hususi bir kur takip edecek, 
soma tabii sinema firmalarından biri
siııe angaje edilecektir. 

YEMİN 
=================================-13~===~ 

Yazan: Baroneı Orkzi 

gürültüsü işitilebiliyordu. ı I?ölautr nasıl olmuştu da 'böyle bir ro-
Düşüncelerine dalmış olan Döla· lu kabul edebilmişti? Ahı Bu adama 

tur, arkadaşına dikkat etrniyl)r ~örü ~ hassas ve cömert b!r tabiat izafe et
nüyordu. Manianın yanma geldıklen mekle ~e kad~r h~ta etmişti 1 
zaman düşünceli halinden sıyrıl_arak ~ehrın sahıllerınde, Paris, kilise -
Jülyet'le J ertrüd'ün şehre sa_~ıme~ lerınin ve saraylarının muhteşem 
girmeleri ibrazına bağlı olan muru:ı: manzarasını arzediyordu; masif hat
ye vesikalarını gösterdi. Kendısı lariyle Luvr, adalet sarayına hakim o
Konvansiyon mebusu sıfatiyle, k:y - lan Sent - Şapel'in zarif oku, Sen _ 
fine göre gıdip gelmekte serbcsttı. Jerve'nin kurşuni silueti, Notr. Dam-

Jülyet, kendileri geçtikten sonra m muhteşem kuleleri. Fakat Jülyet'
büyük kapıların gürültüyle ka~a? · in acı bir şekilde sarsılmış olan ruhu 
dıklarını ışitince iırperdi. Kendısıne bunların asude güzelliğini farkede -
bir an firari bit saadet tattırmış olan miyordu. Bu muzlim şekiller ona, ora
bugünün hatırasını bile ardında bxra- da, heybetli ve kanlı sahnelerle oyna
kıyormuş gibi geldi ona. nan ve son perdesi henüz başlamamış 
Dönüşün mütebaki kısmı Paris so- olan ihtilU faciasının trajik dekoru 

kaklarında sükut içinde geçti. Pon - gibi görünüyordu. Ansızın kendisi -
Nöf'e yaklaşırlarken, Jülyet, yarı ka- nin ne kadar küçük. zayıf ve aciz ol
ranlıkta adalet sarayı kulelerinin çi - duğunu hissetti. 
zildiğini farkedince, kalbinin ezildi - Korular içinde duymu~ olduğu haz
ğini hissetti: Tahtından indirilen kı - dan utandı, bir lahza kendisini neşe
raliçenin, çocuklarından mahrum o - li ve kalbini hafif hissetmi~ olmasın -
larak istirap ve azap içinde son gün- dan utandı, bilhassa ailesinin fe11ike -
}erini geçirmekte olduğu Konsiyerjö- tine sebeıbiyet vermiş olana karşı ken· 
ri binası orada bulunuyordu. Jülyet dini menedemediği sempatiden utan

sükCıti arkadaşına bir dehşet nazarı dr. 
fırlattı. Kıraliçenin zindancısı 1 Pol Babasının dikte etmiş olduğu ye • 

Milli Müdafaasını 

kuvetlendi rmek 
• • 
ıçın 

Evla işçilerin ve trade - unionların durumunu göz- Ne düşünüyor! 
den geçirelim. İngiltere'nin bugünkünden çok daha 

kuvetli olması icap etiğini inkar 
etmeden, labor p.arti ve sendikalar 
şefleri git gide daha ço.Iı:: tahditçi 
mülahazalar ileri sürmektedirler. 

Endişeli Avrupa buhranının bek
lenmedik neticesinden az zaman 
önce, İngiltere bir harQ:ıe intizar e
derken, bütün şuurlu ingilizler sü
kunet içinde vazifelerini yapmıya 
hazırlanırlarken, ve daha evelce se
ferber edilmiş olan muazzam en -
düstrisi, azami hadde doğru her 
gün biraz daha süratlenirken, Daily 
Herald gazetesi oldukça kısa fakat 
göze çarpacak bir şekilde neşredi -
len ve askeri bir mütehassısın im • 
zasını taşıyan makalesinde "mecbu
ri askeri hizmet usulünün tesisine 
belki lüzum olmadığı" mütaleasmı 
ileri sürüyordu. 

E rtesi günü parlamento ve 
matbuat mahfillerinde bu 

makalenin ne demek istediği hak
kında hücuma uğrryan iı~çi partisi 
şahsiyetleri, maksatlarının temiz
liğinden ve sözlerinin dürüstlüğün
den şüphe edilmesine kızmıştılar. 
Harp başlar başlamaz meoburi as -
kerlik hizmetinin tesisi hakkındaki 
kararın başvekil tarafından muha
lefet şeflerine bildirilmiş ve onlar 
tarafından kabul edilmiş olduğu ce
vabını verdiler. 

Tekrar edelim: İşçi ve sendika
list şeflerinin ekserisi, dış tehlike 
karşısında memleketin devamlı ve 
disiplinli bir gayret sarfetmesi lü
zumunu kaıbul etmektedirler, fakat 
işçi sınıfının elde etmiş oldıuğu 

haklardan hiç olmazsa bir kısmını 
masun bulundurmak emelinden as
la vaz geçmiş değillerdir. 
Şimdi de hükümet ekseriyetinin 

bazı kısımlarında daha az sarahatle 
izhar edilen temayülleri gözden ge
çirelim: 

Sundey Times'de Serutator ge • 
çenlerde şunları yazıyordu; 

"Bir gün harp etmeık icap ede -
cek~e, .noksanlarımızı tamamlamış, 
eksıksız bir pasif müdafaa, donan
mamız kadar üstünlüğü elinde tu
tan bir hava kuvetiyle harbedelim. 
Geçen harpte bize pek fena bir dar
be indirmiş olan karada ve deniz -
deki faaliyetimize yeni bir unsur 
iJave etmiyecek şartlar içinde har
bedelim. 

S trat:j~miz .Chatam'ın anane -
lerını takıp etsin: Donan • 

ma, en az zayiatla en mühim neti -
celeri elde etmek için hedeflerini 
kendisi intihap etmekte serbest ol· 
sun ... Ve küçük ordular mikdarca 
on misli üstün orduların işini gö . 
re bilsin." 

Memleketten istenebilecek gay
retleri tahdit etmek arzusu bu ma
kalede sarahatle tezahür etmekte -
dir. 

Bununla beraber, bu arzuya me . 
sul hükümet mahfilleri iştirak et • 
miyorlar. Times ile Daily Teleg -

mini şimdi yerine getirebilirdi ve bu
nu yapmalıydı. Nasıl oluyor da bu ka
dar mütereddit ve korkak olabiliyor
du. Neden bu düşünce ona metaneti . 
ni kaybettiriyordu? 

vı 

Kumuı Pimpernaf meydana 
(ıkıyor 

O akşam madam DöJatur'la iki genç 
kız salonda tek başlarına toplandıiar. 
Yemekten az sonra bir ziyaretçi gel
miş ve ev sahibi onunla birlikte çalış
ma odasına kapanmıştı. 

Çok uzun boylu, çok sarışın, baba -
can tavırlı, mavi nazarlarında bir o -
mursamazlık ve neşe ifadesiyle, bu zi
yaretçi, mebus Dölatur'la tam bir te -
zat arzediyordu. Onun yanında bir 
iskemle üzerine yakası uzun bir seya
hatin çamuru vıe toziyle örtülü ağır 
bir palto atmıştı, fakat taşıdığı elbise 
terzisinin mükemmeliyetine ve itina
sına delalet ediyordu. O zamanın ek
santrik modasını rahatça taşıyordu: 
Kısa belli ve geniş yakalı caket, koca
man bir dantela önlükle süslü pekine 
yelek. Yalnız söz söylerken bazı sada
lı harfleri biraz uzatarak telaffuz e -
di~ şekli dikkatli bir kulağa yabancı 
olduğunu ifşa edebilirdi. 
Dudağının ucunda iyi resmedilmiş 

aeşeli bir tebessümle, ayağa kalkmış 
olan ve odada beş aşağı beş r.ukarı do 

Yazan: 
Rober Lö Moal 

raplı gazetelerinin, ):>aş vekilin sulh 
zamanında mecburi askerlik hizme
tinin konulmıyacağı hakkındaki 

beyanatı her hangi bir şekilde bir 
"milli hizmet" teşkilatı kurulması 
ihtimalini bertaraf eder mahiyette 
tefsir etmemiş olmaları manidar -
dır. 

İki muhafazakar gazete düşünce
lerini tasrih etmek.e ve başlangıç 
olmak üzere lüzumu anında her va
tandaşa verilebilecek askeri ve si
vil vazifelerin kaydedileceği bir si
cilin tesisini isteme·ktedirler. 

Gönüllü teşkilatı İngiltere' de 
cskidenberi mevcuttur. Or

dunun gönüllü ihtiyatları devamlı 
harplerle ehemiyetli mikdarda ço -
ğalmıştır. Yeni organizasyonların 
teşkilinde de aynı metot kulanıl

mıştır: 

A. R. P. (Pasif müdafaa servisi), 
gönüllü kadın servisi, sivil hava 
muhafızları v. s .... Avrupa vaziyeti
nin son zamanlarda gerginleşmesin
den az önce de, bu muhtelif saha
larda tahakkuk eden terakkiler hak
kında toplanmış olan malfimat, bir 
kaç aya kadar, ı 7 ila 65 yaşında bir 
milyondan fazla erkek ve kadının, 
milli hizmete alınarak, sivil işleri -
nin haricinde, lüzumu halinde der
hal seferber edilmelerini mümkün 
kılacak surette talim edilebileceği-
ni tahmine müsaitti. 

Şimdiden mevcut olan bu gönül

lü teşkilatının, hükümetin daha bü

yük bir tecanüs ve disiplin altına 
alabileceği ve bir nüfus sicilinin 
kayıtlarına tevfikan vatandaşları 

hizmete sevkedeceği müstakbel ge

niş teşkilatın bir nüvesini teşkil et
meleri ihtimali vardır. 

Harbiye nazırı B. Hore Belischa 
söylediği bir nutukta kara ordusu
nun baştan başa reorganize edilece

ğini haber vermiştir. Bu nutuk, 
muhtemel bir milli hizmet çerçeve
si içinde silahlı kuvetlerin sabit ve 
mütehavvil unsurlarının alaıbilece -
ği nisbetleri aydınlatmaktadır. 

F ilhakika programda dokuz 
piyade fırkasının, üç maki

ı1di fırkanın ve nizami ordu fırka
larına müşabih bir fırkanm vücuda 
getirilmesi vardır. Bundan böyle 
nizami orduyla Territorial ordusu
nun silah ve cihazları tamamen ay
nı olacak ve Territorial zabitleri 
n~zami ordudaki meslekdaşlar1 gi~ 
bı genel kurmay kolejinin hususi 
kurslarından geçirtilecektir. Niha
yet diğer beş Territorial fırkası da 
havaya karşı aktif müdafaaya has-

red il ece ktir. 
Demek ki yeni Territorial ordu

su evelce on dört fırkadan mürek
kepken şimdi on sekiz fırkaya çı
kacaktır. 

Bu on sekiz fırkadan doğrudan 
doğruya metropolün müdafaasına 

yalnız beş fırka tahsis edilmekte 
diğer on üç fırka müteharrik kad
roya idhal edilmektedir. 

B. Hore Belischa'nın haber ver -
miş olduğu tedbirlerin ehemiyeti 
ordu mevcudunun arttırılmasını ve 
talim müddetinin uzatılmasını i -
cap ettirecektir. 'Geriye bu netice -
nin ne şekilde elde edileceğini bil
mek kalır. 

Hükümetin en sonunda kabul e -
deceği şekil hangisi olursa olsun, 
İngiliz askeri sisteminin, sulh za -
manında, Avrupa büyük devletle -
rinin sistemine benzer olmasına 
pek az ihtimal vardır. Bununla be
raber, harbiye nezaretinin milli ha
zırlanma yolunda süratli terakkiler 
elde edilmiş olduğunu, ve seferber
liğin ilaniyle ingiliz ordusunun ta
mamının faaliyete geçmesi arasın
deki fasılayı git gide azaltmıya ça
lışıldığını gösterir. 

Örümcekler 
faydah mıdır? 

Geçenlerde Avrupa'da, "ağaç se· 
venler" mühim bir toplantı yaparak 
ağaçların çoğaltılması, cinslerinin ıs
lahı, ağaçların muhafazası etrafında 
uzun boylu konuşmuşlar, bazı karar
lar tespit etmişlerdir. Bu toplantıda, 
üzerinde ısrarla durulan mevzulardan 
birisini örümcekler teşkil ediyordu. 

Toplantıda, evlerden dönüm dö
nüm uzaklaştırılan bu sevimsiz ve 
çirkin hayvanın bahçelerde serbest 
serbest ağ kurmasının doğru olup ol
mıyacağı münakaşa edilmiştir. 

Toplantıda bulunanların ekseriyeti, 
örümceğin ağaçlar için çok faydalı 
olduğu mütaleasında bulunarak bah
çelerdeki örümceklerin öldürmesinin 
doğru olmadığını söylemişlerdir. 

Hakikaten örümcekler, ağaçlar ara
s ·nda "Kulağa kaçan'' gibi böceklerin 
dolaşmasına mani olduğu gibi, sürfe
leri meyva ve yapraklan kemiren 
daha birçok kanatlı haşereleri yaka
lar. 

Örümcekleri faydalr hayvanlar sı
nıfında gösteren müellifler vardır. 
Binaenaleyh örümcekleri bilhassa a
ğıl, ahrr ve mandıra gibi yerlerde mu
hafaza etmek suretiyle, hayvanlara 
karşr yapacağımız ihtimamı tamamla
m·ş oluruz. 

Hulasa. uzun zamandır insanlar ta
rafından istihkar edilen örümceklere 
bir gün dip köşelerimizde yer verece
ğimiz zaman uzak olmasa gerek. 

laşan ev sahibini seyrediyordu. 1 ken, nasıl diyeyim, şu menhus bükü-
·. ~Jini dostane bir şekilde ziyaretçi- metinizi biraz meşgul etmek için gel-
sının omuzuna koyan Dölatur: dim. 

- Paris'e nasıl varabilmiş olduğu· - Bizim bu suretle hareket edece· 
n uza hayret ediyorum. Selameti am- ğimizi nereden biliyorsunuz? 
n:e Komitesi azalan henüz Kırmızı - Üç şeyden, dostum. Bir tutam? 
Pımpernal'i (1) unutmamışlardır, de- Hayır mı ... Pek ala. 
di. Ve zarif bir fiskeyle bembeyaz ön-

Bleykni kısa bir gülüşle: lüğü üstüne kazara düşen bir enfiye 

- Şüphesiz, cevabını verdi, ve ha- tanesini silkti. 
tırasmı kaybetmemelerine ihtimam - Üç şeyden, diye sükunetle de -
ediyorum. Daha bu sa'bah kart viziti- vam etti. Mahpus bir kıraliçe, fran · 
mi Fukiye • Tenvil'e gönderdim. sızlarm - hiç olmazsa bir kaç fran-

- Bleykni, deli misiniz? sızın - alicenap tabiatleri, ve umu -
- Pek de değil, azizim. 0 lanet miyetle insanların mantıksızlığı. Bü-

müddei umumiye kırmızı imzamın tün bunlar bana bir takxm cumhuri -
yeni bir nüshasını takdim edişim, e- yetçilerin - ve onların yanında biz
min olun ki, sırf bir yiğitlik göster _ zat sizin de, aziz Dölatur - bir fran
mek için değildir. Burada bazı ateşli sızın heyecanlı zihninde asla filizlen
kafaların tasarladıkları komployu se- memiş olan en çılgınca ve en nafile 
ziyordum ve işte bunun içindir ki, ba- bir teşebbüse girişmiye hazır olduk -
kalım eğlenceye iştirak edebilir mi • larınx bana tahmin ettirdi. 
yim diye Day Dream gemisiyle Man- Dölatur gülümsedi: 
şı geçtim. - Bu iskemlenin üstünde bu kadar 

Dölatur acılıkla: rahatça oturup, manasız ve mantıksız 
projeler tasarhyan insanları merha -

- Siz buna eğlence mi diyorsunuz? metsizce muhakeme etmenizi gör -
Dedi. mek, pek hoşa giden bir şey, azizim 

- Ne diyeyim? Hepimizi idam seh- Bleykni. 
pasına göndermekten ibaşka bir neti- Blekni gülerek cevap verdi: 
ce veremiyecek delice, manasız, man- _ Pek ala. Öyleyse oturmaktan 
tıksız, bir teşebbüs mü? vaz geçiyor ve ayağa kal•kıyoruın. 

-- Eğer kanaatiniz bu merkezdeyse Ve, dim dik kalkarak, uzun kolla -
neye geldiniz? riyle rehavetle gerindi. 

Sir Persi biraz uzayıcı sesiyle: - Şimdi şuna işaret etmeme de mü-
- Siz baş aşağı bir uçuruma atılır- saade ediniz: Kırmızı Pimpernal <:e· 

(*) Pimpernal, sıçan otu demektir. Red miyeti asla imkansız bir işe girişme-
Pimpcmal, Sir Blcykui'nin lakabıdır, miştir; imdi, kıraliçeyi bu kanlı ya -

\ 
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- Bir haksızlığa mı maruz kal· 
dmız 7 

- Evet. 
- Olabilir. Fakat, aklmıza ilk 

gelmek iktiza eden tedbir bu hak· 
sızhğı izale edecek makama bat
vurmaktır. Şayet sinirlerinize hük· 
medemez ve pazılarmıza güveneı-ek 
haksızlık edeni tedibe kalkışacak o -
lursanız en büyük haksızlığı bizzat 
kendiniz yapmı§ olursunuz. Çünkü 
cemiyet içinde ya§ıyorsunuz. Polisi, 
jandarması, mahkemesi, nizamları 
ve kanunlariyle bütün bir mekaniz
ma size yapılmıt olan haksızlığı iza
leye hazırdır. Bunlarm mevcudiye
tini nasıl unutabilirsiniz? 

Gene bir futbol maçı sonunda 
mağlubiyete tahammül edemiyen 
taraftarların hakeme taarruz ettik
lerini işitince bu gençlerle böyle ko
nuşulabileceğini dütündüm. Sporda. 
galibiyet veya mağlubiyet mukad
der olan neticelerdir. Galebe çalm.
ca sevinçten çıldırmakla mağlup o
lunca kendini kaybederek tecavü
ze kalkışmak arasında zerre ka
dar fark yoktur. Ve eğer bir fark 
varsa, o da, deli gibi sevinene bıyık 
altından gülündüğü halde aklı ba
şından gidip hakeme saldrranm mu ... 
hakkak surette cezalandırıldığıdır. 
Ancak, cezanın da bir mana ifade 
etmediği vaziyetler vardır: Spoıl" 
müsabakaları gibi. Spor u.dece bir 
terbiye vasıtası olduğu halde onu 
cürüm ve ceza mevzuu haline getir• 
mek nasıl tasavvur edilebilir 1 

Kulübü kurup gençleri bir araya 
toplıyanlara teveccüh eden ba§}ıca 
vazife onlara sporun bu insani ~e ah
laki mahiyetini iyice telkin etmek· 
tir. Spor yapanlar dövüşmez, terbj. 
ye ve nezaket hudutlart haricine çık
maz bilakis o hudutlar içinde kal· 
mak için spor yaparlar. Spor fert i -
çin bir muvazene unsurudur. Müva• 
zenesi2Jere onda yer yoktur. Kaba 
kuvete güvenen adam sportmen ola· 
maz. Sportmen, her itibarla sıhatli 
olan adamdır: Terbiyede, nezaket· 
te, ahlakta .• 

Genç zihinlere şunu yerleştirmiye 
çalıtmalryız: Sporda rakip, arkada§ 
ve kardeş mesabesindedir. Hakemi
se, kararlarına bilhaasa hürmet edi
lecek olan vazifedardır. Spordaki 
hatalar ancak spor kaidelerine göre 
tamir ve tashih olunur. Bu ka.idele • 
re riayet edemiyecek kadar zayıf ai
nirli olanlar ne ııpor yapmalı, ne de 
spor yerlerine gelmelidirler. 

Fakat, gençlere bu telkinlerde bu· 
lunurken kulüp idarecileri daha an• 
layışlı olmak ve kulüplerinde böyle 
asabi çocuklar varsa onları spor sa
halarından uzak bulundurmak la• 
zımdır. 

Haksızlığa tahammülsüzlük ni• 
zam ve kanunların hükümleri '{faire
sinde bir m ~ziyettir. Aksi takdirde 
en büyük kusur olur. Stadyumları 
dolduran gençleri bu ahlaki tehlike
den korumak için sporla alakalı bü
tün şahıs ve makamların el birliii 
etmeleri zamanı gelmiJtir. Aman 
geç kalmı' olmryalım. - N. Baydar 

Romazoni Şerif 
Divanet İşleri Reisliğinden : 
1938 senesi birinciteşrin ayının 25 

ıncı salı günü ramazan olduğu ilan o-
lunur. (4423) 7809 

hanilerin pençelerinden kurtarmıya 

kalkışmak, imkansız bir işe teşebbüs 
etmektir. 

- Halbuki biz bunu yapmıya niyet
liyiz. 

- Biliyorum: Bundan emindim, o
nun için geldim. Gene onun içindir ki 
Selameti Amme Komitesine, azaları
nın pek iyi tanıdıkları bir küçük re • 
simle imzalı pek nazikane bir tezkere 
gönderdim. 

- Şu halde? 
- Şu halde, netice sarihtir. Robes· 

piyer. Fukiye - Tenvil, Merlen ve büM 
tün menhus tayfaları beni yakala· 
maktan başka bir şey düşünmiyecek • 
lerdir. Fakat uu bir saman yığınında 
iğne aramıya muadildir. Akim kala • 
cak teşebbüs bana atfedilecektir ve 
belki - sadece belki diyorum - sa
drk bendenizin yardımiyle Day Dre
am'a binerek kaçabileceksiniz. 

- Evet, ama sizi ele geçirirlerse i· 
kinci bir defa kaçmanıza imkan ver
miyeceklerdir. 

- Azizim, bir çoban köpeği kızdı· 
ğx zaman, bir sıçanı yakalayamıyacak 
hale gelir. Şovlen'in elinden sıyrıldı
ğım gündenberi, zabıtanız soğuk kan
lılığını kaybetti. Tehevvürleri onları 
körletiyor, halbuki ben sakin ve bü • 
tün imka~larıma ~a.lik olarak kalıyo
rum. Delıce kendımı teşhir edeceğim
den korkmayın. Hay~t nazarımda 
kıymet kazanmıştır, - şimdi suyun ö
te tarafına dönmekten geciktiğim za· 

(Sonu var) 
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Demirspor - Harbiye takımları bir arada 
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Ankara'daki lik maçları 

Ankaragücü: 3 - Galatasaray: 1 
Demirspor: 3 - Harbiye İ. Yurdu: 2 

Evelki günıkü şiddetli rüzgarı gece 
yağan şiddetli yağmur dindirmişti. 

Dün güneşli, tam bir futbol havası 

vardı. Saha tozsuz ve çamursuzdu. 
Binlerce sporcu Muhafız gücü sahası
na toplanmıştı. Bu halkın merakla 
seyrettiği oyunlardan birincisi Anka
ra gücünün 1-3 yenmesiyle netice
lendi. İkinci karşılaşma çok çetin ol
du ve demirsporlular, ikinci devrenin 
42 inci dakikasında attıkları üçüncü 
golle Harbiyeyi 3-2 yendiler. 

Ankara gücü bu gale'besiyle bir ga
libiyet, bir beraberlik ve bir mağUlbi
yet puvanr olarak 6 puvan almış olu
yor. Galatasaray da puvan cetvelin
deki mevkiini muhafaza etmektedir. 

İkinci müsabakanın neticesi daha 
mühimdir: Demirspor Muhafız gücü
ne yenildikten sonra bu üçüncü gali
biyetle likte sayılır bir kuvet olduğu
nu bir kere daha ispat etmiştir. Bu
gün 10 puvanı vardır. Harbiyeliler 
dün üçüncü maçlarmı yapmıt oldu
lar. Bundan evel Gençler birliği ve 
Güneş'le berabere kalmışlardı. Son 
maçlariyle 7 puvan kazanmış oluyor
lar. 

Bu kısa izahattan sonra maçların 
nasıl oynandığını yazalım: 

Ankaragücü - Galatasaray 
Oyun 13.40 da hakem Ürel'in idare

sinde başladı. Takımlar aşağı yukarı 
eon karşılaşmalardaki kadrolarını 

muhafaza ediyorlardı. 
Galatasaray: 
Cahit - Cemil, Hilmi - İhsan, lb

rahim, Ahmet - Rib.t, Oğuz, Neca
ti, Haıim, Süleyman. 

Ankara Gücü : 
Natık - Salih, Ali Rıza - Nu,.. 

ret, Aptul, lamail - Hamdi, Fikret, 
Muzaffer, Fahri, Muzaffer. 

Daha oyunun ilk dakikalarında 
güçlülerin üstünlüğü görülüyor. Mu
zaffer'in Abdi'den aldığı bir pasl;; 
Hilmi'yi atlatarak çektiği şüt kalenin 
solundan avuta kaçtı. Bu kaçan fırsa
tı Fahri'nin iki şütü takip ediyor. 
On dakika kadar gol yemeden kalele
rini müdafaa eden galatasaraylılar 
birden hücuma geçtiler. Cemil'in u
zun bir vuruşuyle top Süleyman'a ka
dar gitti. Süleyman Haşim'le paslaşa
rak Güç kalesine kadar indi. 12 inci 
dakikada uzaktan çektiği şütü Natık 
tehlikesiz uzaklaştırdı. Galatasaray 
müdafaası hücum hattını takip ede
rek güzel bir oyun sistemi tesis et· 
mişlerdi. Bu aralık kaçan fırsatlar sa
yısızdır. 19 uncu dakikada İbrahim'in 
attığı firikiki Salih kornerle kesebil
di. Rifatın kornerinden Necati istifa
de edemedi ,avut oldu. Natık uzun bir 
degajmanla topu Fikret'e geçirdi. Kı
sa ve yerinde paslarla hasım kalesine 
şilt yağıyordu. Fakat bir türlü de gol 
olmuyordu. Devrenin son dakikala
rındayız. 18 çizgisi içinde Haşim aya
ğındaki topu Natığa kaptrrıyor. Her
halde bir gol var. Fakat kimin ayağıy
le hangi dakikada, bunu kestirmek 
zor .. 

Galatasarayın birinci golü 
Devrenin 44 üncü dakikasında Ne

cati kale önündeki karışıklıktan isti
fade ederek güz<l bir sıyrılışla takı
mının ilk ve son sayısını yaptı ve biı 
dakika sonra da hakemin düdüğü haf
tayimin bittiğini haber verdi. 

ikinci lwftayını 
Bu devreye galatasaray!ılar başla

dılar .. Saatimiz 14 ü 35 geçiyor. Nus
ret ilk hücumu keserek Hamdi'ye 
doğru topu yolluyor. Sağdan bekle
nilmiyen bir seri inişle sarı kırmızılı· 
!arın kalesi tehlikeler atlatıyor .• 

Ankaragücü - Galatmıara)I nıaı;ından bir sröriinüı 

Beraberlik sayısı 
Hamdi güzel bir korner atıyor. Teh

likeyi bertaraf etmek için sıçrayan 
kaleci hatalı bir vuruşla topu kendi 
kalesine sokuyor. 

Penaltıdan ikinci gol 
Bütün enerjilerini bu devreye sak· 

ladıkları görülen güçlüler çok geç
meden 10 uncu dakikada Muzaffer'in 
yerden hafif bir vuruşuyle penaltıdan 
ikinci sayılarını yaptılar. 

Son gol 
Yedikleri iki golden sonra asabiye

te kapılan Galatasaray beklerinden 
Hilmi 'Güç'ün tehlikeli bir inişine pe
naltı yapmak suretiyle mani oldu. Sol 
açık Muzaffer, gene aynı zaviyeden 
üçüncü golü de yaptı. 

Devrenin sonlarına doğru sinirleri
ne haki,; olamıyarak kasdi favuller ve 
yersiz itirazlar yapan oyuncuları çı
kartmak suretiyle oyunun son 15 da
kikasında galatasaraylılar sekiz, an
karagüçlüler de dokuz kişi kalmışlar
dı. Takımların noksanlığı oyunun 
zevkini kaçırtmış, bütün seyirciler 
sabırsızlıkla ikinci oyunu bekliyor
lardı. Nihayet hakemin düdüğü oyu
nun bittiğini haber verdi. 

Demirspor - H. ldnıan yurdıı 
Sıra haftanın en mühim karş ıla şma

sına gelmişti. Alkışlar arasında de
mirsporluları takiben harbiyeliler a
lana çıktılar . Maçın hakemi İhsan 
Töremendi. Yan hakemleri Gençler
birliğinrien Asım'la N3zım'dı. 

Demir Spor : 
lsmail - Gazi, Necati - isken

der, İbrahim, Şemsi - Zeki, Fethi, 
Orhan, Arif, Zekeriya. 

Harbiye idman Yurdu : 
Fethi - Şükrü, Aptürrah~an -

Sabahattin, Muhterem, Zekı - fa. 
dıl, Celal, Habip. Cihat, Mücahit. 

Bulutlar arasından arasıra çıkan 
güneşi karşılarına alan Demirsporun 
ortadan seri inişiyle maça başlandı. 
Abdurrahman hücumu durdurarak 
Muhterem'e pas verdi. lbrahimi atla
tıp Fazıl 'a gönderdiği top Demirspor 
kalesine kadar gitti. Bu ani iniş kor
nerle kesildi. Biraz sonra ikinci kor
neri sağdan Mücahit atıyor . Kale ö
nünde her an gol bekleniyorsa da Ga
zinin yerinde müdahaleleri neticeyi 
değiştiremiyor. 

Harbiyelilerin ilk sayıları 
18 çizgisi içinde yakaladığı topu 

Habip kalecinin sağ kolu altından en
fes bir şiltle Demirspor ağlarına tak
tı. Yedikleri bu golle gayretlerini da
ha ziyadeleştiren Demirspor forveti 
soldan hücuma geçti. Zeki'nin orta-

,,,,-- .......... . • 
Kulüplerin puvan vaziyeti 

Maç. Ga. Ber. Mağ. At. Ye. Pu. 
D. spor 4 3 o ı 11 7 10 
Güneş 4 2 ı ı 9 9 9 
M. gücü 3 2 ı o 6 ı 8 
A. ıücü 3 ı ı 1 7 7 6 
G. biı-Jiği 3 ı ı ı 4 4 6 
H.İ.Y. 3 o 2 ı 6 7 5 
G.saray 4 o o 4 4 12 4 

siyle top Arifin boyunu aşarak Zeke
riya'ya kadar gitti. Zekeriya Şemsi'
ye pas verdi. Yerden atılan şütle de
mirsporlular ilk fırsatı kaçrrtmış ol
dular. (Dakika 10). Mukabil ve tehli
keli akınlar devam ediyor.. Haftayi
min heyecanlar içerisinde geçen 30 
uncu dakikasını bulmuştuk. 

Fazıl topla beraber ilerledi. Şemsi 
ile karşılaşınca atlatamıyacağını anlı
yarak Cihad'a kadar giden uzun bir 
orta yaptı . Cihat bu fırsatı kaçırmadı 
yerden attığı şütle takımının bugün
kü son golünü çıkardı. 

Demirsporun birinci sayısı 
38 inci dakikadayız. Demirsporlu 

Zeki adaşı harbiyeli Zeki'yi geçerek 
topu ortaladı. 

Bu sefer Harbiye kalesi önünde ka
rışıklık ve gol tehlikeleri var. işte bir 
penaltı .. Şemsi birinci golü yapıyor . 

Biraz sonra da haftayim bitiyor .. 

Oyunun ikinci devresi 
Harbiyeliler üçüncü gol peşindeler. 

Her inişleri tehlikeli, 6 ıncı dakikada 
Habib'in ağlara taktığı golu hakem 
ofsayt sayıyor. 

Mücahid'in ferdi inişini Gazi dur
duruyor. 

Demirsporun ikinci golü 
Demirspor hasımlarının baskısın

dan derhal kendilerini kurtardı. Ze
keriya Şemsi'nin pasını Harbiye kale
sine kadar yakla~tırdı. Topu Orhan'a 
gönderdi. Karışıklık Fethi'nin Arif'
ten aldığı pasla gole çevrildi. 

Beraberlik temin edilmiş, oyunun 
zevki bir kat daha artmıştı. Seyirciler 
hangi tarafın galip geleceğini heye
candan ayakta bekliyorlar. Kaçan fır
satlar biribirini kovalıyor. Bilhassa 
bu devrede Demirspor kalecisi İsmail 
muhakkak olan beşaltı gole mani olu
yor, çok fedakar oynuyordu. 

32 inci dakikadayız. Bir gün evelki 
maç gibi bu oyunun sonları da karan
lıkta devam edeceğe benziyor. Fakat 
hava dünkü gibi kapalı olmadığından 
ortalık bir az daha aydınlık .. 

Demirsprun galibiyet sayısı 
Son dakikalar yaklaşıyor. Orhan 42 

inci dakikada Zeki'nin ayağından ~ı-

Fener stadında 

Fener takımı Hilal'i 
6 - O yendi 

lstanbul, 23 a.a. - Bugün Şeref 
stadında Vefa - lstanbulspor, Fener
bahçe - Hilal takımları karşılaşmış -
lardır. 

İlk maç Vefa - İstanbulspor takım
ları arasında olmuştur. Oyun müte -
vazin bir cereyan takip etmiştir. Ve
falılar ilk devrede iki gol yapmışlar 
!stanbulsporlular da devrenin sonla
rına doğru bir gol çıkarmışlardır. 

İkinci devrenin ilk 15 dakikasında 
!stanbulsporlular Orhanın ayağı ile 
beraberliği temin etmişlerdir. Fakat 
bundan sonra sıkı akınlara başlıyan 
Vefalılar muhteşemin sıkı bir şütü 
ile üçüncü gollerini yapmışlar ve o
yun bu suretle 3-2 Vefanın galibiye
tiyle bitmiştir. 

Fener - Hilal maçı 
İkinci maç Fenerbahçe • Hilal ara

sında olmuştur. Fenerliler maça şu 
kadro ile çıkmışlardır: 

Hüsamettin - Yaşar, Lebip • Esat, 
Aytan. Necdet - Fikret, Şaban, Ali 
Rıza, Şinasi , Saim. 

Hilalliler de şöyle bir takımla oy
nuyorlardı : 

Murat - Akif, Fahir - Cevdet, Galip, 
Rüstem - İnayet, Mustafa, Nesim, 
Hakkı, Lütfi. 

tık devrede Hilal kuvetli rakibine 
karşı iyi bir oyun çıkarmış buna mu
kabil fenerliler hareketsiz bir oyun 
oynamışlardır. Devre 1-0 Fener lehi
ne bitmiştir. 

İkinci devrede Hilal yorgun görü
nüyordu. Oyun başlar başlamaz haki
miyeti alan fenerliler muhtelif daki
kalarda beş gol çıkararak maçı 6-0 ka
zanmışlardır. 

İstanbul' da 

Profesyönel 
serbest güreş 
birincilikleri 

İstanbul, 23 a.a. - Bugün saat 14.30 
da Şeref stadında dün başlıyan güreş 
müsabakalarına devam edilmiş ve ne
ticelendirilmiştir. Alınan teknik ne
ticeler sunlıu-dır: 

Birinci güreş t ı 
Hilmi Meriçli ile lbrahim arasında 

yapılmış ve 21 dakikada Hilmi tuşla 
galip gelmiştir. 

I kinci gÜrPş : 
Mehmet Kanar ile Babaeskili kil -

çük İbrahim arasında idi. Bu güreşi 
İbrahim 14 dakikada tuşla kazanmış
tır. 

Vriincü güreş : 
Babaeskili İbrahim ile Pehlivan

köylü Mustafa arasında yapılacaktı. 
Fakat Mustafa gelmediğinden İbra
him hükmen galip ilan edildi. 

Dördiincii giireş : 
Hilmi Meriçli ile Mehmet Kanar 

arasında idi. Sıkı bir güreşten sonra 
Hilmi Meriçli 30 dakikada hükmen 
galip geldi. 

Son giireş : 
Tekirdağlı Hüseyin ile Manisalı 

Halil arasında idi. Yarımşar saatten 
iki devre olan bu güreş 1938 İstanbul 
Başpehlivanını seçecekti. Halil 75 ki
lo olmasına rağmen Tekirdağlının 

karşısında ilk yarım saati muvaffaki
yetle geçirdi. Bu müddet zarfında 
Tekirdağlının bütün oyunlarını bil -
hassa kafakol oyununu gayretle kar
şıladı. Devre bittiği zaman Manisalı 
da yorgunluk göze çarpıyordu. 

!kinci yarım saatin üçüncü dakika
sında Tekirdağlı bir kafa kol kaparak 
Manisalıyı altına aldı ve kuvetli bir 
kol kapmasiyle tuş yaptı. 

Neticede Tekirdağlı Hüseyin 1938 
profesyonel serbest güreş birinciliği
ni aldı. Manisalı Halil ikinci, Baba
eskili İbrahim üçüncü oldu. 

kan bir pasla takımının galibiyet sa
yrsını da yapıyor. 

Üç dakika sonra da demirsporlula
rın 3-2 galibiyetiyle oyun neticeleni
yor. 

Maç çdk zevkli ve güzeldi. Her iki 
takım da temiz oyun çıkardılar. 

C takımları arasında 

Dün Ankara gücü - Galatasaray C 
takımları arasında yapılan maç 1-1 ne
ticelenmiştir. Demirspor - Harbiye 
İdman yurdu maçı 3-0 Harbiye idman 
yurdu lehine bitti. 'Gençler birliği -
Güneş maçı da tehir edilmiştir. 

Güneş - Dinamitgücü maçı 

Dün, Küçük Yozgat'ta Dinamitgücü 
sahasında Ankara Güneş kulübünün 
bir takımı ile dinamitgüçlüler arasın
da yapılan m~çı Dinamitgücü güzel 
bir oyunla 7-0 kazanını~tıı:. 

Bu güreıi birinci mevkiden seyreden bir bedavacı 

Mültiyim dün Kiro'yu 
hırpaladı 

• 
epıyce 

Kiro, 53. üncü dakikada güre~i bıraktı 
ve Mülayim hükmen galip geldi 

Dün Ankaragücü sahasını dolduran binlerce ankaralı, yalnız 
göz zevklerini değil, huzur ve rahatlarını bozan profesyonel gü • 
ret müsabakalariyle epeyce sinirlendiler. Hakları da vardı. Gü • 
retler saat on beti geçtiği halde bir türlü başlamıyordu. Evelii, 
ring ortada yoktu. Yağmur dolayısiyle ringin kurulmasının ge • 
cikmesi kabul edilebilirdi. Fakat, bu sefer ortaya bir boksör çık
tı. Bu boksörün rakibi nedense ringe gelmiyordu. 

Halk: "- Boks istemeyiz, güreş is
u;.r ır.,. aıye nagırmıy11. oaşıcı\l ,. ~ey u. -
cilerin bu isteği üzerine boksör sah
neden çekildi. Pehlivanlar ringe çıJ!.. 
tılar. 

Öğrendik ki Kara Alinin rakibi İ.
tiyaçeff gelmemişti. Binaenaleyh gü
reş yapılamıyordu. Herkes Mülayim
le rakibi Kiro'nt.Ul güreşini seyre ha
zırlandı. Nihayet iki pehlivan hakem 
Cemal'in idaresinde güreşe başladı
lar. 

Güreş, iki tarafın sert hamleleriyle 
bir saate yakın devam etti. Kiro, ge
çen haftaya ııazaran, daha durgun ve 
isteksiz güreşiyordu. Vaziyeti hü
cumdan ziyade müdafaa ile idare edi
yordu. Mülayim ise muhakkak iyi bir 
netice almak, rakibini yenmek azmiy
le altına aldığı Kiro'yu mütemadiyen 
eziyordu. 

Nihayet öyle bir vaziyet oldu ki Ki
ro Mülayimin altından sıyrıldı, kalk
tı ve güreşi bıraktığını söyledi. Mü-
13.yim bu esnada rakibini mindere di
vet ediyor, "' - Gel güreşelim, diyor
du. 

Kiro neden güreşmedi? 

Garip bir vaziyet.. Halk Kiro'yu 

ringten kaçıran Mülayimi alkışlıyor .. 
Fakat Deliormaniski neye güreşi ter

ketti? 
Bunu da hakem Cemalin izahatiyle 

öğrendik: 

"- Profesyonel güreş nizamname
sinde yalnız üç şey memnudur. Gerçi 
Müliiyim rakibine bu memnu işlerden 
birini yapmadı. Fakat neticeyi kazan
mak için epiyce hırpaladı. Buna daya

namıyan Kiro 53 üncü dakikada gü
reşi terketti. Mülayimi hükmen galip 
sayıyoruz.,, 

Bu sözler uzun alkışlarla karşılan
dı. Mülayim kendisini kucaklamıya 

koşan halkın arasında kayboldu. Kiro 
biraz sararmış çehresiyle ringten çe

kildi, soyunma odasına gitti. 

Dünkü sayımızdaki yazımızda gös
terdiğimiz endişe boşuna değilmiş. 

Dün Ankara gücü sahasında ikinci 
perdesi kapanan profesyonel güreş 
müsabakaları da göstermiştir ki artık 
memleketimizde bu işleri tam mSna
siyle organize etınek zamanı gelmiş

tir. Esasen buna da başlanmıştır. Bari 
yeni nizamname hükümleri tatbik e
dilinciye kadar bu kahil maçlara izin 
verilmese.. 

Çok acar olduğunu ilk anda göıt
teren Mülayim, Kiro'yu böyle ya

kaladı. Hakem, lakayıt, 
seyrediyor._ 

Fakat, Kiro onu yakaladığı gibi 
altına aldı. Cemal Pehlivan bir 
§ey çıkacak mı diye bakıyor ... 

Gerçi Mülayim altta ama, Kiro
nun da üstte oluşu bir şey ilad• 

etmiyor ... 

, . , 

Artık Mülayim rakibini hırpal~ 
rnağa bQ§ladı. Kiro gürefi 

terketmek üzere." 
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flollıeui Mllonunda gö~er ke•lrinlflftİ, nele.ıer keaildi, kara ~eken heyete 6alnlıyor: Az ıey mi bu 
lıoca bir ev sahibi olunuyor ' 

Dün~ Ankara Halkevi'nde 
Ankara halkına ev dağıtddı 

(Baıı 1. inci sayfada) 
mı olması olur saadetlerden değil; 
üstelik o danı bir göz olmaz da en az 
dört göz olur ve hele içinde rahat et
mek için her türlü sebepler temin e
dilmit bulunursa saadetin hududu 
yoktur artık... fakat üç bin, bet bin, 
yedi bin... bu tarafını hesap etmiye
ceksiniz. Varsa vermeli, yoba tabi
te bağlamalı, hullsa bir yolunu bulup 
bir kilitli kapı temininin yolunu ara
malı ... ve illa bu dünya kiracı gözüy
le kapkaranlıktır. 

170 aile aylardanberi hep bugünü 
dütünüyordu. Daha evlerin temelleri 
atılırken taıınacakları günü hesap et
miye koyuldular. Temeller toprağı a
pğıda bırakınca uazktan ev beğenmi
ye batladılar; çiltliğe otomobille gi
diyor, "mahalle" nin yakınmdan ge· 
çerken toföre : 

- Biraz yavaı evlidım. diyorlardı. 
Sonra alıcı gözüyle daha tomurcuk 
halindeki evlere mim koynııya bafla
dılar. Muhavereler 9u ,ekli aldı: 

- Asfalta bakan cepheden düpe 
'bari-

- Poyraz hangi tarafı yoklar der
ain? 
Hanım, beyi hep ıu türlü ıuallere 

boğardı: 

- Peki komşularımız kim olacak? 
Çocuklar babalarmı aıkııtırırlardı : 
- Baba bizim mektep meselesi, 

hangi mektebe gideceğiz? 
Ve ev reisleri aylarca aralarında 

mahallenin müşterek ihtiyaçlarını ko
nuıtular. Mektep batta. otobüs orta
da, ve sırasiyle çarşı, park, gazino ve 
aaire ... 

Hiç ktmae hiç bir eve kendi malı 
gibi bakamıyor, fakat hepsi bütün 
mahalleyi kendi evleri imit gibi sü
süyorlardı. 

- Hele bir kura çekilsin de .•• 

Prole-'Jr Hüeyin Calaiı Ofraoilu MJrayor: Şa eliıwlelıi lıroltiJe 
benim eoi gö.ferMne allala a,lnna... 

. ~ün gece ~im bilir kaç kiti cti•le- mobil mefberi halinde.. Elbette An
rını §U dua ıle yumdu: kara gibi bir yerde, modern bir ev sa
. - .Allahım ~üzüme ~ili de kurada bibi de yaya yürüyecek değilya ar. 
ıyi bır yere dütür bcnı... tık ... Büyük merdivenin önünden bat-

Halkevi'nin önündeki meydan oto- hyan .. huaust,. ler hutanenin duva. 
rında sona ermiı.. fakat ya içerisi, 
ya o büyük salon.. kulaklar yeni ev
ler hakkında verilen izahatı nefes al
madan dinliyorlar. Bütün gözler 
"kura ketide mahalli,, nde konupn i
dare heyeti lzaemdadır. Anlatılıyor: 

- Mektep meselesi de dütünüldü. 
Vali bey vait buyurdular. Otobüs me
seleıine gelince, o da halledilecektir. 

Erken gelip de birer iskemle teda
rik edebilmi9 olanlar, ellerinde ma
hallenin planı kurayı bekliyorlar; na
sıl olsa bize de bir ev dü9ecek,. diye 
sabahın tatlı uykusunu ''ev sahibi ol
ma,, he>:ecanın.a satamıyanlar da, ge
ne ellerınde bırer kroki habire dola
pyor, rastgeldiğine: 

- Ne zaman taıınabiliriz dersin? 
- Bugün de aksilik çamur oldu 

farkında mısın? 

gibi uluorta sualler soruyor ve : 
r- Artık batlasa §U kura, diye daha 

fazla beklemeğe tahammülleri kalma
dığını anlatıyorlardı. 

Kurayı, yalnız ev reisleri değil, ha
nım, çoluk çocuk, hatti akraba taal-

Ev kendianin .•• lakat ancak pen
cereainden bakabiliyor. Belki 
heyeti idare görae pencereJen 
balmnaia da müsaade etmiyecek. 
hl.kat hep birlikte bekliyorlar. Liate -
ler, isimler, ve torbalar sıralarını, no
ter vazifesinin batlamasını, salondaki
ler birer numara, kapı numarası bekli
yorlar. 

Arkada koca siyah tahtanın üstüne 
boydan boya gerilen büyük bir kroki 
mahalleyi umumt heyetiyle gösteri -
yor ve önünde iıtikpflar yapılıyor. 

llan edildi: 
- Şimdi isimleri okuyacağız. Adı 

okunmıyan haber versin. 
Okundu. Kimse ses çıkarmadı. Fa

kat olmamı§. Bir daha ilan olundu: 
- Olmadı. Yeni battan okutuyoruz. 

Adı geçenler 1Qtfen "buradayım,, de
sinler. Öyle oldu. Bu sefer de "bura
dayım" lı bir yoklama yapıldı. Kos
koca birer ev sahibi olan zevattan bir 
kısmı, yeni mektebe bafhyan çocuk
ların, hocanın yaptığı ilk yoklamada 
gösterdiği şaşkınlık, mahcubiyet ve 
heyecanla şu kısaca "buradayım,, la
fını dosdoğru söyliyemiyor, fakat bir 
kısmı da, ti köşeden bucaktan: 

- Buradayım efendim, diye bağı
rıyor, böylece Adeta: 

- Aman bitsin tu yoklama da ev
lerimizi öğrenelim artık, demek isti
yordu. 

Fakat aksilik buya ... herkesin mev
cut olduğu anlatıldıktan, artık kura
ya sıra geldikten sonra da bir bafka 
aksilik çıktı, bir Be, bir Dala karıştı. 
Hem de nasıl karı§ıt; bir arpa bir 
buğday anbarına düpe belki bundan 
biraz daha ceç ayırd edilebilirdi. 

lfin yabancısı bu Be ile Dal'm ne 
olclufunu bilmes. baha muhtaçtır. 
Evler, malQmya, tip tip yapıldı. Dört 
oda, bet buçuk oda ve galiba sekiz 
dokm oda ... Bu tiplere harflerle birer 
ad takıldı. Şimdi Be tipinden bir ev 
sipariı eden bir zatın i•mi, Dal tipi
ne karıfDUt; o aranıyor ; fakat kim 
olduğu bir türlü anlatılamıyor. Eğer
çi timdi siz: 

- Anlatılmıyor olur mu, listede a
dını fazla gören ayağa kalkar: 

- Ben değilim, der, olur biter, di
ye bana itiraz ederseniz cevap vere
mem. Bilmiyorum, dün tam bir saat 
bu itle uğraıtdar. Hatta öyle ki ta -
hammülü kalmıyanlar arkada söylen
miye bqladılar. Biri: 

- Dalı kesin, Be kendiliğinden ye
re dütcr, diye iti latifeye bile aldı. 

Uçüncü ilan herkesi sevindirdi: 
- Mesele halledilmiıtir. Kuraya 

batlanıyor. 

Deminki gürültülerden eser kalma
dı. İçinde en az 2-300 kiti bulunan 
salonda çıt yok: mutlak sükWıet ... 
Gözler ve kulaklar gene kura heye
tine çevrildi. iki küçük yavru iki tor 
bayı ellerine aldılar. Torbalar tip tip 
ayrdmııtı ve birinde isimler, ötekin
de evlerin numaraları yazılı kiğıtlar 
var; bir küçük ismi çekiyor okunu -
yor: 

- Kadri Bernek. .• 
Kadri Bernek'te bir telif, bir heye

can.- etraftan Kadri Bemek'e bakılı
yor, Kadri Bemek evin numaramı 

torbada karı9tırıp duran çocuğa ba
kıyor, çocuk da numaraya_ 

Ve bağırıyor: 
-153_ 
İtte §Öylece buit bir kura kombine-

Ma<arlar bu teklilleri 
de kabul etmiyorlar 

(Bap ı. inci sayfada) 
gelince Budapette bu hususta nikbin
liğini muhafaza etmektedir. Diğer ta
raftan bu meselenin acilen halli muk
tazi olmadığı illve olunmaktadır. 

Yeni teklifler bir anlatma 
zemini ıeıkil etmiyecek 

Budapeşte, 23 a.a. - iyi haber alan 
macar mahfillerinde bildirildiğine gö 
re, bugün öğleden sonra toplanan na
zırlar meclisinde tetkik olunan çekos· 
lovak teklifleri, bugünkü teklinde bir 
anlaşma zemini tetkil edemiyecek ma 
hiyettedir. 

B. dö Kanya, bir mukabil proje ha· 
zırlanuıtır. Bu mukabil proje, pek 
yakında Prag'a bildirilecektir. 

Şimdiki halde ne Çekoslovak tek -
lifleri ne de macar mukabil teklifleri 
hakkında hiç bir sarih malfunat ve -
rilmemektedir. 

Macarların yeni teklifleri 
Praıl a gönderiliyor 

Budapeıte, 23 a.a. - lyi haber alan 
mahfiller apfıdaki malfımatı vermek
tedir: 

Macar hükümetinin mukabil teklif
leri bu gece Prag'a gönderilecektir. 
Çek tekliflerinin umumi hatları ile 
ve büyük macar tehirlerinin istisna
sı ile etnik kanunlara tevafuk etmek
te bulunduğu kaydedilebilir. Verilen 
cevap da Macaristanın etnik bakım· 
dan hiç bir fedakarlık edemiyeceği • 
ni tebarüz ettirmektedir. Bilhassa 
Macaristan, tarihi hudutlar prensi -
pinden vaz geçmekle esasen büyük 
fedakarlık yapını§ bulunmaktadır. 
Macar hükümeti etnik prensipin is· 
tisnuız ve kayıtsız ve şartsıa kabu
lünü ve diplomatik müzakerelerin ça
buk nihayete erdirilerek Macariata -
nın hakkaniyete dayanan taleplerinin 
iaafını istemektedir. 

Çekler lııuJut mıntakasını 
bo,altıyorlar 

Budapeıte, 23 a.a. - Macar ajansı 
bildiriyor: 

Hudut mmtakalarından gelen son 
haberlere göre, Beregszasz'da, tehri 
terkeden çekler, halkın bütün buğday 
stoklarını ar§ivleri de dahil olmak 
üzere bütün resmi dairelerin evrakını 

lar.: 
- Canım el kadar kiğıttan belli o

lur mu ya; gel tu büyük plana baba-
na.. 

Büyük plan kara tahtanın üstüııde .. 
Onıun ba,ına kotuluyor. Evin yeri bu
lunuyor. Cephesi teapit ediliyor ve ilk 
kanaat çok kere kara tahtanın önün
de değiıiyor. Yer beğenilmediyse et
raftan - biraz da te.elli için olmalı • 
müdahale ediyorlar: 

- Canım poyraz alır diyorsun ama. 
mektep de senin evinin önüne yapıla-
cak •• 

- Ama benim çocutum yok ki.. 
- E peki ya olursa.. 
- Bak onu dü9iinmemi1tim .. Dol· 

ru .. 
Bir grupun ~ A g~~~k~n 

kulağıma bir "kuyruklu lafı ıptıldi: 
- Kuyruklular dağıldı mı, diyor -

lardı. 
Birçok ıeylerin - tabü canh malla

nn - kuyruklusu mevcuttur; fakat ta 
Serendip adasında Adem babamızın 
kurduğu ,eker kamıtı çatılı evden be
ri hi çbir ev hakkında ku~u~lu veya 
kuyruksuz sıfatı ititilll\ecnt§tı~. 

Merak bu ya.. Ayıp da değil; sor -
dum: 

_ Birkaç eve sonradan teru ya -
pıldı, dediler. Fakat teraalar pek kuy
ruğa benzedi. Onlara diyorlar. 

Bir bqka zat ilave etti: 

Kuyrubuzlann adı da güdüktür, 
dedi, ama ne oluna olsun kuyruklu -
1ar güverteden daha iyidir. 

Bu sefer de güvertenin ne olduğu
nu sormak icap etti. Daha içine adım 
atılmadan adlan takılan bu evlerin i
çinıde bir kmmı aafalttan 30 metre ka
dar yüksekte ve poyr~a mü!eveccih 
imiı. Güvertenin bu iki kuvetli f&rhlU 
cami olan evlere verilen ad da güver-

b&fka yere nakletmittir. Çek lejyon
erleri generali Stefanek'in heykeli de 
götürülmü9tür. _Bu suretle tehir par· 
kında yalnız ıAcar muharriri J okaj 
ile macar generali Klapka'ıun hey
kelleri kalou9tır. 

Rütenya'dan gelen mültecilerin bil
dirdiğine göre, ihtilil hareketi azal. 
mıı değildir. Bilakis yerli halk ara-
11nda gittikçe daha ziyade genitle• 
mektedir. 

Riitenya ve Almanya 
Berlin, 23 a.a. - Havas muhabirin

den: Bir iıviçre gazetesine nazaran 
Berlin ile Var§Ova aruından Karpat
lar altı Rusyuından Polonya ile lla
caristan arasından mütterek bir hu• 
dut vücuda getirilmesi için aktedil • 
mit olan itilaf hakkmda burada tim
diye kadar hiç bir tcY tereffüh etme
mittir. 

iyi mal&nat almakta olan mahfiller 
Almanya'nın Macaristan'a Karpatlar 
altı Rusyuını terketmeğe Çekoslo
vakya'yı icbar etmek için Vartova ile 
itilaf etmit olmasına ihtimal verme
mektedir. 

Söylendiğine göre Almanya, &ıtl• 
müzdeki hafta içinde bu bapta cere• 
yan edecek olan müzakerelerin bir 
neticeye iktiran edeceğini ümit et• 
mekte ise de iki taraftan herhangi bi
ri üzerinde bir g&ıa tazyikte bulun
mak niyetinde değildir. 

Lehliler macarlarla mÜ§tereli 
hudut ifinde unır ediyorlar 
Vartova, 23 a.a. - Yarı resmi lskra 

ajansı tarafından neıredilen ve telkin 
neticesinde yazıldığı hi11ini veren bir 
makalede JÖyle denilmektedir: 
"Polonya'nın, kendisine emniyet 

verecek ve komşulariyle muslihane it 
birliği imkinını hazırhyacak olan 
müfterek bir Polonya - Macar hudu
du ihdasına matuf faaliyetine sonuna 
kadar devam etmeğe karar verdiğinin 
bazı bapeldletlerce anlafilmalr 11 • 
zımdrr.,. 

lüra ajan11 netice olarak ,CSyJe de
mektedir: 

"Çekoslovak buhranının derhal bal
ledilmesi llzımdır. Allkadar memle
ketlerin daha çok beklemeğe taJıam. 
mülleri yoktur.,, 

mcydanmdaJri otomobillcı'. .UO....,. 
baıtactı. Biras eve! blr ura taıam ıdlt 
gibi bir hiAıda duran buaual*in ara• 
lannda cedilder açıldı, çürWrlil ~ 
re, yer yer yıkık surlara bensedi. 

Nereye gidiyorlar biliyor muauııud. 
Evlerini ıörmiye ..• Doya doya lqıo 

retmiye ... 
Biz de evlerini cörenleri mahalle • 

lerinde görmiye gittik. Şoiör ufalttaa 
aynhrken: 

- içerilere dalmıyalım, up1anml 
beyim, dedi. 

Biz cesaret verdik. Korka korb 
caza butı. Xıvniı: par~ çamura 
bata çıka üçer beıer kilo dolmut ayü
kablariyle birçok ev sahiplerini mahaJ. 
lelerinde dolaprken gördük. Karpdm 
karpya soruyorlar: 

- Kmum kardefim, benim erim 
hangiaiydi Allah•tlnna .. 

Birdoktor, elindeki krokinin yar " 
dımiyle ve müteaddit defalar bqtanı 

- Birinci değil, ikinci değil, üçün
cü değil. .. Filan diye saymak auretiy • 
le güç halle evini bulmuı fakat bu Mı• 
fer de içine girmek mümkün değil.. 
Yüzünü alt katın camlı pençeresine 
dayanut• İçeriye bakıyor. Yaklqtık. 
Jikayet etti: 

- Ev bizim ama içine gircmiyorus 
ki ... Bırakmıyorlar ki ..• 

İki bayan yağmur, çamur dinleme
miı, onlar da dolaJIYorlar. Ne .zamua 
tapnacaldannı biribirine soruyor, fa -
kat henüz evlerin içinde epey iı oldu
ğunu • pençerelerden • görerek müte
euir biribirlerinin yüzlerine bakJyor • 
lar. Belki de ıu daJdkadı ikisi de iç • 
!erinden ı 

- Peki ama ya pmdiki ev sahip • 
!erimiz ..• diye düıünüyorlardı. 

Biri sordu: 

aonuyle koca bir evin anahtarı, tapu-
su, senedi acpetile Kadri B«nek'e ve- te... . 
riliyor. Bunda heyecan duyulmas 0 • Gene kara tahta, yanı etraflı plin 
luraıul Ama tabii anahtar oracıkta karpundayu. Mavi kostümlü bir ba
verilmedl- Hükmen teslim.. MaIOm- yan evinin yerini, inceden inceye tet
ya: •Gayrimenkullerde mülkiyetin kik ettikten sonra yanındaki koc:asma 
intikali teslimle meput olmayıp, tcs- döndü: 

- AIAeddin beyin evi nereye düıll
yor. Öteki usun uzadıya hesap kitap 
etti. Gene ıu can kurtaran, her derde 
deva mühim planına baktı. ltaret par
mağiyle bqtan aaymıya batJadı: 

cil muteberdir.,, - Peki ama bey, dedi. Ya bisim 
Tipler delitiyor. İ•imler okunuyor. kıı>mtulanmıs kim olacakr 

Numaralar söyleniyor. Fakat asıl itin Bey bu merakı pek erken buldu: 
entereean tarafı bu değildir. O kara- - Canım, dedi, timdi bunun sıra -
tahta yok mu kara tahta- iri demin aı mı? Elbet bot kalacak delil ya..• 
~hıetmi!tim- i9te onun aoüıı.de geçi- Fakat mavi kostümlü bayan biç de 
rılen .dakıkalar pek heyecanlı oluyor. bu fikirde değil .. Ona göre kOIDfU ev· 
• Evı~in numaruını öğrenen önce e- den çok daha mühimdir. Öyle ya, ph
lındekı krdkiye bir göz atıyor. Kroki- rin ıu kadar kilometre uzalmda otu • 
de mahallenin ıekli, sokakları • fakat ran bir bayan için ''komtu" üzerinde 
~d~ük mik!uta • g(>s~erilmi9tir. İlk durulmıya defer bir mevzudur. Sonra 
ıntibamı töyle kıuca ıfade ediyor: anlaftdar. Komplanm buldular ve ba-

- Fena yere dilftiim, yahut: yan daha salonda iken mühim koaıtu-
- Eh, ncyıe, çar9ıya yakın- liyle ahbaphğı yan yola cetirdi. 
bMı ctr*rWkilu .-ıv ecü,r.or- ıtum _. pldafhksa balkm 

- Alieddin'in evi baıtan bepnd 
ev- Bir, iki, üç, dört, be§. Nah ıu iıte. 
Tam karpmıza geliyor, biraz çaprut, 
ama ne ziyanı var .. Hani derler ya, 
"kötldim kötküne karp . .'' 

Şimdiki koqulanndan çok mu 
çekmi§ler, nedir, yeni mahalleliden 
bir çokları hep: 

- Komıumuz kim olacak, diye 
komt~lannı. a.">:?rlar •. Bir ihtiyar bu
nun hikmetini fOY'le bır ata söziyle 
hu.llu etti: 

- Derler ya, oğlum, ev alma, kom
ıu aı. .. 

Fakat bu ikisini brpma koysalar 
bendeniz evi. ~rcih ederim, bilmem 
m de ~ fikirde miıinia? 
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Türkkuşuna 15 genç ahnacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 
Türkkuşu teşkilatında motörlü ve motörsüz tayyareler 

üzerinde öğretmen olarak çalışmak maksadile yetittirile
cek 15 gence ihtiyaç vardır. Aranan belli batlı şartlar şun
lardır: 

1. - Türk (soyundan) olmak 
2. - iyi hal ve •öhret sahibi bulunmak 
3. - Sağlık durumu tayyareci olmağa elverişli olmak 
4. - Boyu 1,58 ·den aşağı olmamak 
5. - En az lisenin onuncu sınıfını bitirmiş olmak 
6. - En az 18, en çok 22 yaşında olmak 
7. - iki vesika fotoğrafı ibraz etmek 

Öğretmen namzedi olmak üzere alınacak gençlerden 
Türkkuşu teşkilatında uçuculuk öğrenmiş bulunıı.n planör
cülük B veya C brövelerile işe başladıkları tarihten, hiç 
uçmamış bulunanlara da planörcülük B brövesi aldıkları 
tarihten itibaren n;zamname mucilıince yatmak, vemek ve 
giyim masrafları Türkkusuna aH olmak üzere ayda lise 10 
tahsilini görmüşlere 25, liseyi bitirmiş olanlara 30 lira üc. 
ret verilecektir. 

Gelecek seneler içinde uçuculuk kudretlerinin artış de. 
recelerine göre görecekleri zamlar hususi bir talimatla tes
bit edilmiş bulunmaktadır. 
Türkkuşuna bu suretle seçileceklerin Öğretmen Muavi

ni oluncaya kadar. normal olarak bes sene evlenmemeyi 
ve hususi bir te~hl.ütnameyi imza ederek Türkkuşunun 
vereceği vazifeleri on sene müddetle görmeği kabul ve te. 
ahhüt etmesi şarttır. 

Bu hususlar hakkında fazla tafsilat almak istiyenler 
Türkkuşu Talim Terbiye Bürosu Direktörlü~üne doğrudan 
doiiruya şahsen veya yazı ile mürar"at edebilirler. 

Kayıt muamelesine Cumhuriyet Bayramına kadar de. 
vam olunacağından müracaatların bu tarihe kadar yapıl-
ması sarttır. 6343 

Etibanktan doktor aranıyor 
Etibank Müdürlüğünden: 

İşletmelerimizde çahtmak üzere operatör bir doktor alınacak· 
hr. Taliplerin, yazı ile Etibank Ankara adresine müracaatları. 

.::!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL!:. - -- -
- TÜRK HAVA KURUMU ;; -
--------

26 CI - Tertip 
PfYANGOSU BÜYÜK 

~Birinci keşide 11 İkinciteşrin 938 dedir. 
--
~Büyük ikramiye 40.000 liradır. 
---
-----

Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye. 
!erle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

Yeni tertipten bir bilet alarak ittir ak etmeyi ihmal et
meyiniz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına 
girmiş olursunuz ... 

---------

--

------
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııfi=' 

Tuğla, kiremit, kireç ahnacak 
Devlet Demiryolları ikinci lıletme Mü·durlüğiinden : 

Şartnamesinin tadili dolayısiyle eksiltmesi tehir edilen aşağıda yazılı 
malzeme bu kere yeniden açık eksiltmeye konulmuştur. 

İhalesi 8.11.938 tarihine rastlayan salı günü saat 15 de Ankara'da ikin
ci işletme binasında toplanacak komisyonda ayrı ayrı yapılacaktır . 

İsteklilerin hizalarında yazılı muvakkat teminatlariyle kanunun tayin 
ettiği vesikalarını hamilen muayyen olan gün ve saatte komisyonda hazır 
bulunmaları il3.n olunur. 

Şartnameler ikinci işletme kaleminde paras ız verilmektedir. 
(4371) 7750 

l\1uhammen Muvakkat 

bedeli teminat 

Cinsi Miktarı Lira Lira kuruş 

Yozgat kireci topaç 225 Ton 2700 202 50 

Marsilya tipi kiremit 23500 adet) 
Mahyalık kiremit 1600 . .. ) 1522 114 15 

Birinci nevi tuğla 95000 .. ) 1140 85 50 

u ı; us 

Lokanta ve Gazinocuların 

nazarı dikkatine 
fabrikamızın BAŞKURT markalı 

yerli mamulifımızı görmeden: ÇA
T AL, KAŞIK ve BİÇAK takım-

larınızı almayınız. 
Bütün mallarımız hem kalite itibarile 
Avrupanınkinden daha yüksek ve hem 
de fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Ankara satıt merkezi: Sümer Bank Yerli Mallar Pazarı 

Kimyager aranıyor 

Elibank Genel Direkförlüğünden : 
Kuvarshan bakır madeni işletmemiz için muktedir ve genç bir 

kimyagere ihtiyaç vardır. Alınacak kimyagerin, bilahare izabe 
işlerinde göstereceği istidat ve muvaffakiyetine göre daha fazla 
ücret verilecektir. Tenvirat ve ev, maden işletmesi tarafından te
min edilecektir. 

isteklilerin, 20.11.938 tarihine kadar, bir istida ile istedikleri 
aylık ücret ve evrakı müsbiteyle birlikte Etibank Genel Direktör-
lüğüne müracaatları. 7963 

Demiryolları ·. 
Vagon vinci alınacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komis
yonundan: 

İlk eksiltmesi feshedilen 70.000 li · 
ra muhammen bedelli 3 adet 6 tonluk 
buharlı vagon vinci aynı şeraitle 1 · 
12 - 1938 perşembe günü saat 15 de ·:a· 
pah zarf usuliyle Ankara•da idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenler 4750 lira · 
Irk muvakkat teminat i le kanunun ta· 
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon re. 
isliğine vermeleri 13.zımdır. 
Şartnameler 350 kuruşa Ankara ve 

'iaydarpaşa veznelerinde satılmakta · 
dır. ( 4289) 7697 

Elektrik tesisatı 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Muhammen bedeli 22000 lira olan 

Haydarpaşa limanında bulunan ve 
mütemadi cereyanla çalışmakta olan 
vinç ve transbordörlerin bütün elek
trik tesisatını mütenavip cereyan te· 
sisatına tahvil işi 2. 12. 1938 cuma 
günü saat 15 de kapalı zarf ıuuliyle 
Ankara'da idare binasında eksiltme
ye konmuştur. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1650 li· 
rahk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve buna ben
zer işler için alınını§ nafıa ehliyet 
vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 
14 de kadar komisyon reisliğine ver· 
meleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka· 

ra'da malzeme dai resinden, Haydar· 
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. (4290) 7723 

Vagon yedekleri 
alınacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komia
yC"nundan : 

Muhammen bedeli 120.000 lira olan 
·•agon yed ekleri 7.12.938 çarşamba gü· 
nü saat 15 de kapalı zarf usulü ile An· 
karada idare binasında satın alına -
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 7250 li· 
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri 13.zımdır. 
Şartnameler 600 kuruşa Ankara ve 

Haydarp•la veznelerinde satılmakta -
dır. (4425) 7874 

Ele!drik tesisatı yaptırılacak 
D. D, Yolları Satın Alma Komia· 

yonundan : 
Haydarpaşa garında yapılacak e • 

lektrik tesisatı 6.12.938 salı günü saat 
15 de kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

Eksiltme umum müdürlük binasın
da malzeme dairesinde toplanan mer
kez 9 uncu arttırma ve eksiltme ko -
misyonunca yapılacaktır. 

Tesisatın tahmini keşif oedeli 
27752 liradır. 

Bu işe girmek istiyenler 2081,40 Ji. 
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve bu gibi tesi· 
sat işlerini başaracak fenni ehliyet ve 
kudreti olduğunu natık nafıa vekale
tinden alınmış bir vesika ve teklifle
rini aynı gün Raat 14 de kadar komis
yon reisliğine vermeleri 15.zımdır. 

Eksiltmeye girmek itsiyen ve böy
le bir vesikası olmıyan taliplerin ek'· 
s il tme gününden en az sekiz gün eve! 
istida ile nafıa vekaletine müracaat 
ederek vesika istemeleri 13.zımdır. Ak
si takdirde bunlar eksiltmeye iştirak 
edemezler • 
Şartnameler 139 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta -
dır. 

Nafıa müteahhitlik vesikaları mu-
teber değildir. ( 4426) 7875 

Ankara Belediyesi 

Satıhk enkaz 
Belediye imar Müdürlüğünd•n : 
Karaoğlan - lsmet lnönü okulu ara· 

sındaki yol üzerinde kadastronun 66 -
ınci adasının 3 numaralı parselindeki 
ahşap hanenin muahmmen b,.deli olan 
vüz lira mukabilinde on beş gün müd
detle müzayede}·• konulduğu ve ihale
n in 1. 11. 93~ de yapılacağı ilan olu-
nur (4355) 7686 

Motor yağı alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Su işleri idaresi için alınacak 

olan 600 kilo kamyon ve 6000 kiloda 
dizel motör yağı on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (2370) lira 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (177,75) 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen • 
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 4-11-938 cuma günü sa· 
at 10.30 da belediye encümenine gel -
mel eri 

(4442) 7817 

Mııhfelif malreme alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Su işleri idaresi için alınacak 

olan 33 kalem muhtelif malzeme on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (3434) lira
dır. 

Kira~ık arsalar ve bina 
3 -Muvakkat teminatı (250,60) li· 

rad1r. 
4 - Şartname ve listesini görmek 

istiyenlerin her gün yazı işleri kale
mine ve isteklilerin de 4 - 11 - 938 cu . 
ma günü saat 10.30 da belediye encü · 
menine r~1 meleri. 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden Senelik Muvakkat 

• muhammen teminatı 

Metre Vakıf Kirası 

Mahallesi sokağı Cinsi murabbaı No. Lira Lira Müddeti icar 

Teslim tarihinden 31-5-940 

Bostani Soğukkuyu Arsa 354 298 252 30 tarihine kadar 

" " " " 
298/ l 252 30 " " " 

" " " " 
298/ 2 252 30 " " " 

" " " " 
298/ 3 252 30 

" " " 
" " " " 

298/ 4 252 30 
" " " 

" " " " 
298/ 5 252 30 " " " 

" " " " 
298/ 6 252 30 

" " " .. " 
298/7 252 30 

" " " 
İsmetpaşa Ulueak 136 291 60 8 

" " " 
Gökçeoğlu Postahane Gökçe oğlu 478 300 13 12 Teslim tarihinden 31-5-939 

me6cidi binası tarihine kadar 

Yukarda evsafı yazılı olan arsalarla mescid binası hizalarında gösterilen müddetlerle kiraya bağlanacağından 
on gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. İhale 31-10-938 pazartesi günü saat 16 da ikinci vakıf apartı· 
manında Vakıflar Umum Müdürlüğü Varidat müdürlüğünde müteşekkilkomisyonda yapılacaktır. Tutmak ve 
şartlarını görmek istiyenlerin adı geçen müdürlüğe müracaatları. (4424) 7841 

(4443) 7818 

Kolye flanşi ve saire alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Su işleri müdürlüğünün sene

lik ihtiyacı için alınacak olan 17 ka • 
lem kolye flanşı ve saire on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş -
tur. 

2 - Muhammen bedeli (4086) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (306) lira· 
dır. 

4 - Şartname ve listesini görmek 
istiyenlerin her gün yazı işleri kale -
mine ve isteklilerin de 4-11-938 cuma 
günü saat 10.30 da belediye encüme · 
nine gelmeleri. 

(4444) 7819 

24 - 10- 1938 

İştahsızhk - Hazımsızhk - Şişkinlik 

Ekşilik - Gaz - Dil Pashğı - Barsak 

Ataleti - İ nkıbaza karşı 

HASAN MEYVA ÖZÜ KULLANINIZ 

t~11;~3: 
.'.~:1*~\{~l:),~:~;r~ı\'~:\:,~;;,~'.·:~::·'.. 

•• . :::; :·::.·: :O . '· •• •. ·: 
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HASAN GAZOZ ÖZÜ 
Limon, portakal, çilek. mandelina, ağaç çileği, ananas, frenk üzümü, Iİ • 

nalko, şeftali. muz. kaysı. armud nevilerınden olup toz halinde ve 'ekerli
dir Bu meyvaların özlerınden yapılan Hasan gazoz özU gayet lezzetli ve 
kullanışlı olduğundan evlerde gazinolarda ve mesire yerlerinde kolaylıkla 
kullanılmaktadır 

Vazın bunaltıcı sıcaklarında Hasan gazoz özünü içen hem serinlem.iı 
olurlar hem de mide. bağırsak ve bütUn hazım cihazlarını temiz tutarak 
sıhhatlerini korurlar. 25 · 40 . 60 • 100 kuru§tur. 7465 

Malatya bez ve iplik fabrikası 

T. A. Şirketinden : 

Şirketimiz Adana fabrikası mamu1ôtı 

Kaput bezi fiatları: 

CinAi Tip No. Genitlik s. Beher top m. Belier top 

Çiftçi 2 75 36 630 

Astarlık 14 85 36 677 

20 toptan aşağı siparişlere yüzde 2 
zam yapıhr. 

856 
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24 - 10-1938 

Fransız hikayesi 
-=- .. 

Bir vicdan meselesi 
Paris'in civar mahallerinoden birin -

de noter olan B. Viyelar işleriyle çok 
Qleşgul bir adamdı. Bununla beraber, 
ince bir psikoloğ olmak iddiasınday -
dı; günün birinde, Adriyen Mişo is
tninde muayyen mesleği olıruyan pa • 
:tisli bir gencin karısına kur yaptığını 
farkedince telaşa düştü. 

"Suzan yirmi beş yaşındadır, diye 
düşünüyordu; tam benim yaşımın ya
tısı. Bir boş zamanında tuzağa düşe
mez mi?" 

Heyhat t Bütün araştırmalarına rağ
men, Adriyen Mişo'yu Suzan'la rast -
laşmaktan menedecek çareyi bir tür -
lü bulamıyordu. 

O sabah B. Viyelar bir taksiye bin -
m.işti. Tam içeri girdiği zaman ken -
disinden evelki yolcunun unutmuş ol
duğu bir çanta gözüne ilişti. Sahibi -
nin ismini öğrenmek maksadiyle çan
tayı açtı; içinde gece gündüz zihnini 
meşgul eden adama hitaben yazılmış 
zarflar görünce büyük bir hayrete 
düştü. 

Bu mektuplardan birini açmaktan 
kendini menedemedi. Okurken gözle
ri dört açıldı. Çantayı daha iyi araştır 
dı ve içinde ait olduğu kimsenin ismi 
açık bırakılmış imzah, pullu, mühür
lü hüviyet varakaları, pasaportlar bul
du. Şüpheye mahal yoktu: Adriyen 
Mişo tehlikeli bir işin başında bulu -
nuyordu. B. Viyelar, bunun delillerini 
elinde tutuyordu. Otomobilden iner -
ken, şoföre bir şey söylemeden çanta
yı alıp götürdü. Derin bir heyecan i
çindeydi. 

Çantayı apartımanına götürmüştü; 
yemekten sonra, Suzan'la yalnız ka -
lmca ona dedi ki: 

- Bu sabah bir şey keşfettim. Şim
di vicdani bir mesele karşısında bulu
nuyorum. Bu hususta senin reyine 
muracaat etmek istedim. 

Sonra çantayı açıp vesikaları çıkar
dı ve karısına okuttu. Onun hayret i
çinde olduğunu gördü; artık o gepci 
karısına zarar veremiyecek bir hale 
getirmiş olduğu muhakkaktı, 

- Şu Adriyen Mişo'yu böyle bir ba
taklığa düşmüş görmekten cidden mü· 
teessirim. Bu vesikaları polise teslim 
edersem mahvolacak; bir iskandal çı
kacak ve hapse atılacak. İşte onun i -
çin tereddüt ediyorum. Bana bir yol 
göster. 
Kadın susuyordu. 
Noter "Bu gülünç aşık taslağını iti

bardan düşürmek için bundan iyi bir 
çare bulamazdım, diye düşünüyordu. 
Onu ihbar etmek belki karımın nez -
dinde itibarını yükseltirdi." 

.Viyelar ilave etti.: ~ 

-Ne yapmak lazım? Benim ona bir 
ihtarım kafi gelir eamrım; Fransa'yı 
terketmesi vadini kendisinden kolay
ca alabilirim. Bu çareye ne dersin? 

B. Viyelar, karısının merhametli 
davranması için kendisine istirhamda 
bulunacağını zannetmişti. Halbuki 
verdiği cevap kendisini şaşırttı: 

- Bu çocuk sana istediğin gibi va
idde bulunmakta tereddüt etmiyecek
tir. Fakat tehlikeli çantasını kem:li -
sine iade ettiğin zaman, gene aynı işe 
devam ederek burada kalacaktır. Onu 
cezalandırınak için tek yol vardır: 
Suç.unu delilleriyle birlikte polise ha
bor vermek. 

Noter bir müddet daha tereddüt et
ti fakat karısı o kadar hiddetli ve a
zlınıi göründü ki, _ni~ayet bu fikri 
kendisine kabul ettırdı. Hemen o ak
§<lDl birlikte polise bir mektup yazdı
lar. 

Adriyen Mişo tevkif edildi, yaban
cılara sahte evrak tedarik etmek su -

Çi le bir sene hapse mahkum oldu. B. 
Y ··dd t Viyelar'ın evinde aylarca mu e ' o-

ııun bahsi açılmadı. . . .. 
Aradan zaman geçtı; ve bır gun, ce-

zasını tamamhyan Adriyeın Mişo'nun 
.. d"' - .. u" haber aldı -tekrar yerine don ugun 

lar. k 
B. Viyelar bunu öğrenince arısr • 

na~ Umalım ki bu dersten istifade 
b .. le namu -etmiş olsun ve bundan oy 

siyle çalışsın, dedi. . . 

Yazan: Bernar Nabon 
Fakat garip ve anlaşılma;.z şeyler sa
yıklıyordu. 

Acele yetişen doktor: 
- Basit bir asabi buhran, dedi. Bir 

kaç günlük tam bir istirahat kafi ge
lecektir. Belki bu akşam biraz sayık -
lar, fakat ehemiyeti yoktur. 

Zavallı koca, başını dövüyordu: 
- Sen haklıymışsın karıcığım! O 

haydut bizden intikam almak istedi. 
Fakat neden bana ateş etmedi? Bu da
ha iyi olurdu. 
Kadın hıçkırmıya başladı. B. Viye -

lar beyhude yere onu teselliye çalıştı. 
Fakat muvaffak olamadı. Doktor mu
ayenesini bitirdikten sonra, noteri ko
lundan tutarak bir köşeye çekti: 

- Adriyen Mişo'dan artık endişe 

etmenize mahal kalmadı. Bayan Vi -
yelar'a isabet ettiremeden ateş ettik
ten sonra aynı silahın kurşuniyle ken
disi de can vereli. Artık ondan kurtul
dunuz, dostum! 

Sonra hastayı göstererek ilave etti; 
- Bir kaç günden evel kendisine 

bunu söylemeyin. Heyecana kapılma
sm. 

Sonra doktor çıktı ve noter kendi -
sini çağıran karısmın yanına döndü. 
Kadın onu yanına çekti ve kulağına 
hummalı bir sesle fısıldadı: 

- Kocacığım, artık susmıya taham
mül edemiyorum. Sana itiraf etmeli -
yim. İyi kalpli olduğun için beni affe
deceğini ıbiliyorum. Sen beni baştan 
çıkarmasm diye Adriyen'i hapsettir
miştin. Halbuki münasebetimiz daha 
önce sona ermişti. Onu görmek iste· 
miyordum, fakat peşimi bırakmıyor -
du; beni tehditle kendine bağlamak 

istiyordu. O zaman sen vesikaları bul
dun, bu sayede ben de selamete eriş
tim. Onu ihbar etmek hususunda isra
rımın sebebini şimdi anlıyor musun? 

Noter omuz silkti. 
- Zavallı kadın, ne söylediğini bil

miyor. Sayıklıyor, diye düşündü. 
Hikayeci 

Köpek gibi havlayan 

bir bekıi 1 
Stokholm şehrinde bir adam, her 

gece sabahlara kadar köpek gibi havlı
yarak şehrin bütün sokaklarını do
laşır. 

Bu adamın, Stok:holm belediyesinin 
resmi bir memuru olduğunu söyler
sek belki hayret edersiniz. Halbuki 
bu memur, belediyeye ait çok mühim 
bir vazifeyi böyle köpek gibi havlt
yarak mükemmelen ifa etmektedir. 

Stokhalm'da gece olup ta ortalık
ta ses sada kesilince, elinde kalın bir 
sopa, bu arlaın sokaklarda ıfolaşma(;a 
ve havlamağa başlar. Hangi evde kö
pek varsa, bunun sesini duyarak kö
pek te havlar. Bekçi, köpeğin bulun
duğu evin numarasını alarak ertesi 
gün belediyeye bildirir. 

Belediye bu "köpek besliyerek 
komşularının istirahatını selbeden" 
adamdan hem para cezası alır, hem de 
köpeği yakalıyarak zehirler. 

Bu, ötedenberi İsveç şehirlerinde 
devam edip gelen bir usuldür. 

Geçenlerde Stokholm belediyesi, 
havlıya havlıya sesi kısılan eski ~e
murunu tekaüde çıkararak yerme 
başka birisini geçirmişti. 

.Yeni bekçi vazifesine ilk başladığı 
gece hevesle sabaha kadar havlamış
tır. Fakat ertesi günü daha sabahtan, 
belediyenin önüne şikayetçiler top
Ianmağa başlamıştır. 

Bunlar, belediye reisine şu şikayet
te bulunmuşlardır 

- Biz komşu köpkelerinden değil, 
asıl sizin bekçilerden bizar oluyoruz. 
Eskisi ne ise zavallının biri idi. İki 
öksürür, bir havlardr. Fakat bu gece 
yeni birisi havladı. Fakat adamın sesi 
on köpeğe bedel. Allah aşkına ya şu 
adetten vaz geçin, yahut hiç olmazsa 
şu sıtma görmemiş sesli adamı değiş
tirin. 

Belediye reisi ananeyi bozamıyaca
ğını, fakat yeni bekçinin daha yavaş 
sesle bağırması için emir vereceğini 
vadetmiştir. 

Fakat karısı hala hiddetlıydı: 
_Ama da fikir, diyordu, on~ akıl

lanmamış olduğuna en açık dehi, ge
ne buraya dönmüş olmasıdır. .. ~ t 

Noter, sonraki günlerde de su.ku~_e Şeksp·I r'ı• n el 
bulmıyan bu heyecan ve hiddetı ~u : 
bal ğalı buluyordu. Suzan, kendılerı 
tar:fından ele verilmiş olan adamın yazısı aranıyor 
intikamından korkmakta haklıy~ı. F~- Amerika"daki Vilyamsburg ~ehri.n: 
kat B. Viyelar kadın ~vhamlarıy :. u~- de bugünlerde meşhur ingiliz şaırı 

ıııımıya mütemayil hır adam degıldi. k . ,. 1 l ı aran 
rAan:ır-cak, günün birinde, karısının noter Vilyam Şe spır ın e yazı ar -

11 k maktadır. 
dairesine benzi uçmuş ve 6~ ~-~:a.. Ananeye göre, Amerika istiklal 
girdiğini kolları arasına duştugunu harbı zamanında Şe'kspir'in kendi el 

gördü. yazdan bu şehire getirilmiş, ~rüton 
Kadın: • led' kilisesinin dıvarları altına, bır tunç 
- Adriyen Mişo ... ~!ye ke~e ı. kavanoz içinde saklanmıştır. . 
Bir lahza durdu ve ılave ettı: Uzun araştırmalardan sonra 'bu kı-

u~us 

Şeref Stadı'nda 

Güneş T opkapıyı 2 · 1 yendi 

Beykoz ve Süleymaniye 
O -O berabere kaldılar 

İs.tanbul, 23 a.a. - Öğleden evel ti hareket devam ediyordu. Maç bir 
Güneş - Topkapı ve Beykoz - Süley- bocalama halinde 2-1 Güneşin lehine 
maniye takımları karşılaşmışlardır. bitti. 

llk maçr yapan Güneş - Topkapr Süleymaniye _ Beyvoz Jaçı: 
takımları maça şu kadrolarla çıkmış- İkinci maç Süleymaniye _Beykoz 
lardır: takımları arasında yapıldı. Kemal Ha-
Güneş: Cihat - Hıristo, Reşat - Yu- lim'in idare e'ttiği bu maça takımlar şu 

suf, Rıza, İbrahim - Melih, Ömer, kadrolarla çıktrlar: 
Hakkı, Murat, Rebii. Beykoz: 
Topkapı: Abdülkadir - Hakkı, Sa- Safa_ Bahadır, Sadettı'n _ Mus-

bahattin - Hayri, Tahsin, Besim - Zi- tafa, Kemal, Cahit - Turhan, Mikron, 
ya, Yunus, Kamil, Selahattin, Hamdi. Etem, Kazrm, Gazanfer. 

Hakem Nu~~ Bosud. • . Süleymaniye : 
Maç Güneş ın bozuk hır oyun~ ıle Muvaffak - Ruhi, Burhan - lbra-

başlaınıştrr. Topkapıhllarb~uvetlı ha- him, Orhan, lbrahim - Haraç, Ned-
sımları karşısında can ı ır oyun çı- t D ~ . Dı' an Nı'zamettin 
karıyorlard~. G.uneş 1 e: u _zu 0 • Oyun tamamen mütevazin bir cere-

.. rı b bo k 1 re , anış, r , . 

yanları netıcesı devreyı Omerın attr- 1 d t' İk' t k d b""t'' 
b

. · d'l yan a evam et ı. ı a ım a u un 
g-ı bir golle 1-0 ıtır ı er. . - k b' l'b' t • • gayretlerıne ragmen te ır ga ı ıye 

İkincı devre golü atamadılar. Maç neticede O - O 
İkinci devrede aynı insicamsız o - beraberlikle bitti. 

yunla devam etti. Bu devrenin orta
larına doğru Melih Güneşin ikinci 
golünü yaptı. Fakat canlı ve gayret
li oynıyan Topkapıhlar da güzel bir 
gol çıkardılar. Oyun 2-1 vaziyette ol
masına rağmen Güneşliler de aynı ha-
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A N D A Ç ................................................... 
(HAVA SEFERLERİ) 

Ankara - İstanbul arasında 
Pazardan maada hergün: 
Yeşilköy'den hareket : 8.30 
Ankara'dan hareket : 8.30 

Nöbetçi Eczaneler 
Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 
Perşembe: 

: Ege ve Çankaya eczaneleri 
: Sebat ve Yenişehir ,, 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez 
: Ankara ,, 

Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya " 

ACELE iMDAT 

Bir yaralama, bir kaza, fevkalade bir 
hastalık vukuunda acele imdat istemek 
için belediyeler hastanesine (2257) 
numara ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaralan 
Yangın ihbarı: (1571). - Telefon müra

caat, şehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - El~ktrik vı.. Hava
gazt arıza memurluğu: (1846). - Me
sajeri Şehir anbarı: (3705). - Taksi 
telefon numaralan: Zincirlicami civa
rı: (2645-1050-1 l!i6). - Samanpazarı ci
varı: (Z806-3259). - Yenişehir, Havuz
başı Bizim taksi: (2323). - Havuzbaşı, 
Güven taksi: (3848). • Birlik taksi: 
(2333) .• Çankm caddesi, Ulus taksi: 
(1291 ). - İstanbul taksisi: (3997) 

Otobüslerin ilk ve 
son seferleri 

Sabah 
İlk 

sefer 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 
K. dere' den Ulus M. na 7 .15 

Akşam 
Son 
sefer 
23.00 
23.20 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya' dan Ulus M. na 7 .10 23.20 

Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 Z0.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 21.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 

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

Cebeci'den As. fabl.ra 7.00 -.-
As. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17 .00 

Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.10 23.00 

S. pazarından Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akköprü'dcn S. pazarı'na 7 .30 9.45 

~ U. Meydanı'yle İstasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 

i U. Meydanı'yle Yenİli~hir, Bakanlık· 
lar, Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beş daki
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akşamlan Ulus Meydam'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
danı'na dönüıleri sinemaların dağılııı 
saatlerine tlbidirler. 

Posta Saatleri 
Teahhütlü saat (18) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar İstanbul ciheti
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpaııa'ya : Her sabah 8.20. Her 

akııam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi, Per
şembe, Cumartesi 
Toros silrat.) 

Samsun hattına : Herııün 9.35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
bat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergün 9.35 
Zonguldak hattı : 15.00 

Gündelik: 

B takımları arasında 
Ögleden sonra Galatasaray - Beşik

taş B. takımları arasında yapılan ma
çı da galatasaraylılar ikinci devrede 
yaptıkları golle 1 - O galip geldiler. 

İzmir' de 

Lik maçları 
ve atletizm 
binincilikleri 

İzmir, 23 a.a. - Lik maçlarına bu
gün devam edildi. İlk maç Ateş'le - De 
mirspor takımları arasında yapıldı. 
Tamamen gençlerden teşkil edilen A
teş takımı güzel bir oyunJa rakibini 
4-0 yendi. 

Bundan sonra Doğansporla Ya -
manlar karşılaştı. Birinci devresi 0-0 
biten bu maçı bire kar§ı 2 sayı ile Do
ğanspor kazandı. 

Atletizm birincilikleri 
İzmir, 23 a.a. - İzmir atletizm bi

rinciliklerine çok alakasız bir şekilde 
dün başlanmış ve bugün sona erdiril -
miştir. Müsabakalar iki kulüp atletle
ri arasında ve adeta Oçoktan Fahri ve 
Alsancak'tan Suha arasında cereyan 
etti denilebilir. Çünkü mukavemetler 
müstesna bütün koşulan Fahri ve at -
lamaları da Suha kazanmıştır. Rakip 
olmadığmdan müsabakalarda küçük 
dere<:eler elde edilmiştir. Neticede 78 
puvanla Üçok birinci 73 puvanla Al • 
sancak ikinci ve 20 puvanla Yamanlar 
üçüncü olmuştur. 

Amerika'da kuşlar 
için hastane var ! 
l\'1argarıt ~1r admda amerikaıı bir 

kız, kuşlar ıçın bir hastane kurınıya 
teşebbus etmış, fakat bu kararı bir 
çok dedi kodu uyandırmış ve haylıca 
aıay mev.tuu olmuştu. 

l<.ıkat kızın bu tıkrini hoş bulmı -
yanlar biımıyorlardı ki kafeste şakır 
§akır oten kanarya ekseriya göz ağrı
sına cıuçar olur, papağan sık sık bir 
takım 11.astalıklara ugrar, ada kuşları 
hep göğüslerinden istirap çeker. 

Hugun bu güzel teşebbüs tahakkuk 
etmiş, Amerıka'da Teksas mmtakası
nın en şirin kasabası olan Huston'da 
kuşlara mahsus bir hastane açılmış 
bulunuyor. 

Daha açılır açılmaz hastane bir te
hacüme uğramış, o güzelim kanatlı 
hastalar tıklım tıklım yığılmağa baş
lamışlardır. 

Bu hasta tehacümüne karşı dok
tor kız, hastaneye daha bir çok i
laveler yapmağa meclbur olmuştur. Bu 
arada hastanede bir ameliyatane açıl
mıştır. Şimdi ayağından yaralı, kana
dından bereli ne .kadr kuş gelirse, 
doğru bu ameliyat salonuna alınmak
ta, orada radyoğrafisi alınarak anes -
tezi ve ondan sonra da mükemmelen 
ameliyat yapılmaktadır. 

Bugün bu kuş hastanesinde tedavi 
görmekte olan kuşların kafeslerinde, 
hararetlerini, hastalıklarının nevini 
gösteren asılı tabelalar bulunmakta -
dır. Buraıda istirapları dinen kuşlar 
şakrak seslerle ötüşmeğe başladıkları 
için ,kafeslerinde oynarnağa ve ötme
ğe başlıyan 'kuşlar derhal taburcu e -
dilmektedir. Bu hastanede tedavi ile -
reti, kuş başma beş dolardır. İlacı 
hastan edendir. 

- Bana ateş etti. . • lisenin eski dıvarları ve lahitler mey-
Sonra kendini kaybetti. B. Vıyelar dana çıkarılmııı.tır. Fakat ne tunç ka- Hicri. 1357 Rumt - 1354 

karısını bir kanapeye yatırdı, katiple- T • 1 1 Şaban: 29 İlktelirin- ıı 
1 vanoz, ne de büyük değerı o an e ya- s. D. s. D. 

Doktor kız, uzun zamandır tasavvur 
etmekte olduğu 'bu projeyi yerine ge
tirdiği için çok memnundur. Hele 
kuşlara, muhtaç oldukları bir hastane 
açtığından dolayı kendisini mesut ad
detmektedir. Margarit Şir'in pek ya
kında büyük bir servet sahibi olacağı 
tabınin ediliyor. • 
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Kiralık : 1 ACEı..i KİRALIK KAT- İki ant- Küçük ilôn ~artları 
re, beş oda, iki salon, mutbak, kiler, 

· balı ı Dört satırlık küc;i.ik ilanlardan: 
hizmetçi odası, havuzlu güzel bır · • Bir defa için 30 Kuruş 
çe içinde iki aileye elverişli. Yenişehir i İki defa için 50 Kuruş 
Tuna caddesı' Düzenli sokak No. 10. i Üç defa için · 70 Kurus 

ı Dört defa için 80 Kurus 
Telefon: 2676 7412 • i Devamlı küçük ilanlardan her defası 

.Kırahk daire - Bankalar caddesi i için 10 kuruş ~lm~r; ~e~eli 10 defa 

İnhisarlar baş müdürlüğü yani dok - alınacaktır. Bir kolayhk olmak w:ere ı 
neşn:dilecek bır ılan ıçın 140 ~urus 

tor Salahi Ap. 4 oda, mutbak banyo, her saur kelime aralarındaki boşluk-
lar müst~sna, 30 harf itibar ed.amiş

elektrik, havagazı, su. Tl: 1490 7628 i tir. Bir küçük ilan 120 harften ıbaret 
Kiralık - Yenişehir Yüksel cad. i olmalıdır. . . 

Ataç sokak konforlu 5 er odalı 5 dai . ı Dört satırdan fazla her saur ıçm ay-i rıca 10 kuruş alınır. • 
reli bir apartıman ayrı ayrı veya top - :--·-·""""'•" """""'"""""; 
tan olarak. TI: 3520 7629 Kiralık daire_ Yenişehir ÇağataY, 

KiRALIK. KALORİFERLi, Sl- sokak 22 No. 3 oda, 1 hol, mutbak, 
CAK SULU YENi APARTIMAN" banyo, havagazı, elektrik ve su. Çatı 
LAR : Sair her türlü konfor. Menekşe katı. Kapıcıya müracaat. 7950 
Sokağı 4, Bulvara birkaç adrm. Orta Kiralık_ Yenişehir Adakale cad • 
daireler: bir hol, il~ oda, bi~ hizme~ç~ desinde 18 No. da orta kat. 3 büyük 
bölmesi. Küçük daıreler: bır hol, ıkı oda 1 geniş hol, havagazı, banyo, 
oda, bir hizmetçi bölmesi. Alt katta~ mu~bak. Tl: 2655 7951 
Çamaşırhane, sandık odaları. Telefon: Kiralık_ Yüksek Ziraat enstitüsü 
3788 veya 1657 7717 ı mahallesinde müstakil bir oda. Tl:. 

Kira)Jk - Yenişehir Menekşe soka- 3991 Mahmut Sür'e müracaat. 7954 
ğında 12 No. lu apartımanda 6 ve 8 Bir bayan için kiralık oda - Aile 
odalı daireler. Odalar, geniş hava ve nezdinde bir bayan için ehven fiatla. 
ziya boldur. !car ehvendir. 7_760 Yenişehir: Yenigün sokak 2 No. lıı 

Kiralık Daire - Ferah, taksımatı Güp Güp apartımanmm 7 No. suna 
modern 5 oda. 1 hol. Elektrik, hava • müracaat. 7956 
gazı, banyo, alaturka, alafranga iki ha- Bet odalı daire - Bahçe içi. İkinci 
la. 2 balkon: biri arkada oda kadar ge- kat· Muşambalı. Ve tekmil konforlu. 
niş, muhafazalı, mükemmel nezaretli. Yenişehir Kazım Özalp caddesi Ono -
Zarif cephe, bahçe, altında bakkal. Ba- vluk sok. 8 B. Tümer. Tel: 2612 saat 
kanlıklarm, asfaltın yanı başı. Demir- ikiden sonra. 7970 
tepe, sefaret karşısı Akbay s. 9 7796 

Kiralık - Maltepe Uludağ sokak fş anyaular : 
balkonlu geniş nezaretli 4 oda, 1 hol, 
banyo, kiler saireyi havi ikinci kat. 
İçindekilere müracaat. 7821 

Kiralık Alt Kat - Yenişehir' de Ka
ranfil sokağında 17 numaralı apartma
nın dört odalı alt katı. Görmek ve gö -
rüşmek için apartmanın orta katma 
müracaat. 7826 

Kiralık Kat - Demirtepe Necatibey 
cad. Barkan Ap. Np. 11 de 4 büyük 1 
küçlik oda 1 hol banyo havagarı elek· 
trik 3 balkon. 7834 

Kiralık - Maltepe Akıncılar'da dört 
oda bir hol bütün konforlu bir kat ve 
ayrıca bir oda Tel: 3445 43 Asım. 

7835 

Kiralık - 5 oda, vestiyer, banyo ve
saireyi havi bir kat. Kapısı ayrıdır. 
Radyo, telefon tertibatı vardır. Ada -
kale cad. No: 5 Tel: 1570 7839 

Kiralık - Güneşli, geniş konforlu 
1 veya 2 oda mutbaksız çok ucuz •. ba
yanlara veya çocuksuz aileye venle -
cek. Yenişehir Türe sokak Şen yuva 
Ap. No. 9 ~ 7860 

Kiralık daire - 4 oda, 1 Bol, kon
forlu. Yeni§ehir Orduevi arkasında 
Arman sokak No. 21 de Turan apartı-
manına müracaat. Tel: 1252 7863 

iI li 6 Kiralık apartıman - Kalor er ' 
oda muşambalı. Çankaya ..C.~d. No-, ~9 

.. k . . 2 cı' kata goruşmek ıçın 
gorme ıçın . . , .. t Tl· 
şekerci Hacı Bekır e muracaa · · 
3050 7865 

Kiralık oda - Bir büyük oda, 2 
vestiyer, fevkalade manzaralt geni§. te-

k 1 .. ·r daı'mi sıcak su 30 lira. ras a orı er, 
Yenişehir Atatürk Bul. Yenice Ap. 
No. 9 7866 

Kiralık _ Kalorifer, sıcak su, ye • 
od b. 'on ni apartıman. 5 şer a, ırer sa. 

konforlu 3 daire. tsmetpa9a cad. so • 
nunda su deposu altında köşe başı. T. 
2451 7867 

Kiralık_ Yenişehir İsmet İnönü 
caddesi No. 60 da 4 oda, 1 hol, bahçe 
içinde ve müstakil- Telefon: 2222 

7869 
Kiralık _ Muayenehane, yazıhane 

ve ikametgaha elverişl.i b~tün konfo
ru havi 5 odalı müstakıl hır ev. Balrk· 
pazarı Çıkrıkçılar yokuşu alt başında 
terzi Ahmet Sirel'e müracaat. 7916 

Kiralık - 5 büyük, iki küçük oda, 
kaloriferli, havagazı fmnı, iki kat üze
rine, bahçeli. Kavaklıdere Güven ma
hallesi N o. 2 7 (hane). Tele fon : 29 5 3 -
2447 7923 

Kiralık kat - Koyunpazarına ya -
kın Arslanhane camii yanında havadar 
her tarafa nazrr 11 No. lu apartımanın 
3. cü katı. 4 oda mutbak ve saire. 2. ci 
kattakilere ve Tl: 2750 ye müracaat. 

7948 
Kiralık Müıtakil kat - Maltepe 

otobüs durağında polis noktası kar~ı
sıruia köşe başındaki 5 numaralı evın 
üst katı. Dört büyük oda, iki hol, mut
ba.k, banyo, havagazı ve elektrik. Bü • 
yük bahçe, güzel manzara, bol güneş. 

Su parası da içinde olmak üzere 
52 liraya acele ve devren kiralıktır. 
İçindekilere müracaat. 7949 

Bir mühendis (Diplomalı) - İ§ a• 
ramaktadxr. (Su, Yol, Demiryol, köp
rü inşaatı) W. L. Ankara Yenişebiı: 
Mühendisler birliği. 7652 

Dans Deni - Dans öğrenmek isti
yenlere iyi bir fırsat; 20günde mükem
mel dans öğrenmek istiyorsanrz Ulus• -
ta B. G. rumuzuna mektupla müracaat 
ediniz. Ders evlerinizde verilir. 7852 

1ı Anyor - Ticaret lisesinden me • 
zun banka muamelatı ve bütün usule 
aşina ingilizce bilen bir genç iş ara • 
maktadır. Ulus'da A rumuzuna mek • 
tupla müracaat edilmesi. 7861 

iş verenler : 

Bedia terzihanesi için - Dikiş bilen 
4 bayana ihtiyaç vardır. Yenişehir Ha
vuzbaşı Çankaya Cad. Kxnacı Ap. dai-
re 3 müracaat. 7891 

Aranıyor : 

Aranıyor - Aile nezdinde veya m~ 
takil boş bir oda aranıyor. Samanpa -
zarı ile Ulus meydanları civarları ter
cih edilir. Müracaat: telefon : 2089 

7859 
Aranıyor - Bir bay için aile nez -

dinde yahut müstakil me>bilyah ve 
konforlu 2 - 3 odalı veya bir oda bir 
salon kaloriferli şayanı tercihtir. Kira• 
ya vermek istiyenlcrin sekizden ona 
kadar 3840 Ekrem adına telefon etme-
leri. 7922 

Satılık 

Satılık - Ankara'run her tarafında 
parsellenmiş a~salar beton ahşap ev 
aprtıman alıp satmak istiyenlere Tl: 
3563 Ali Cengiz Bayram Cad. No. 1 

6902 

Satdık ucuz otomobil - Kapalı, te
miz bir otomobil acele satilıktır. Işık
lar Menekşe apartımanı No. 9 da İs -
mail'e müracaat. 7710 

Satılık piyano - Alman markalı 
iyi kullanılmış bir piyano müsait fiat· 
le satılıktır. Yenişehir Karanfil sokak 

Satılık ve kiralık - Çankaya'da 
Irak sefareti civarında vasi arazili ka
gir hane. Çankaya postanesinden so -
rulması. 7795 

Satılık - Çok az kullanılmış, her 
şeyi tamam ve radyolu, lüks, kapalı bir 
otomobil. Telefon 3480/17 7868 

Satılık - Azimet do]ayxsiyle çok 
az kullamlmış ev eşyası Opel marka 
kapalx temiz•bir otomobil VP devredi • 
lecek telefon. Baltkpazarr Kuyumcu • 
lar çarşısında gözlükçü M. Halkacı' • 
ya müracaat. 7918 

Satılık - Kücük Esatta içinde çeş
mesi bulunan mamur on dönüm bağ 
acele satılıktır. Ti: 2487 Vahdi Doğ-
ruer. 7919 

Satılık arsa - Maltepe civarı ve 
jandarma mektebi arkasında ucu~ fiat
la satılık arsalar, aynı mah;:ılde inşaat 
sahibi Feyzullah'a müracaat. 7955 rindeın birini doktor getirmiye yol a - Qüneıı: (i 20 Ak!illlD: 17. 17. 

dı; yavaş yavaş kadın kendine geld_i_. ~zı_ı_ar_ı_b_u_ı_u_n_m_u_ş_ıu_r_.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~------
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Matbaacılara 
Maliye Vekaletinden : 

Adet 
26.000 Muhtelif ebatta koçan 

650 Muhtelif ebatta bez kaplı 
defter 

4.000 Muhtelif ebatta cetvel 
ı - ıS43 lira 29 kuruş muhammen 

bedelli yukarıda yazılı evrakı matbu -
anın müteahhidi taahhüdünü ifa et
memesine mebni 18. 10. 938 tarihin
den itibaren ıs gün müddetle tekraı 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Malzemesi vekaletten verile
cektir. 

3 - İhale 2. il. 938 çarşamba günü 
saat 15 de levazım müdürlüğünde mü
teşekkil komisyonda yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi levazım müdürlü· 
ğünden, İstanbul'da Dolmabahçe"de 
vekalet matbu evrak ambarı memurlu· 
ğundan alınabilir. 

5 - !haleye iştirak etmek istiyen
lerin belli gün ve saatte 116 liralık 
muvakkat teminatları ve kanuni bel· 
geleriyle birlikte komisyonda hazır 

bulunmaları. ( 4360) 7733 

Kanaviçe alınacak 
Maliye Vekaletinden : 
ı - Açık eksiltmeye konularak a

lınacağı il3.n olunan yirmi bin metre 
kanaviçeye istekli zuhur etmemesin
den dolayı nümune ve şartnamesi de
ğiştirilerek 4. il. 938 cuma günü saat 
15 te levazım müdürlüğündeki ek
siltme komisyonunda ihalesi yapıl

mak üzere tekrar ıs gün müddetle a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli üç bin 
ve muvakkat teminatı iki yüz yirmi 
beş liradır. 

3 - Şartnamesi levazım müdürlü
ğünde ve Istanbul'da Dolmabahçe'dc 
maliye evrakı matbua ambarı memur
luğunda görülebilir. 

yikli SOO adet sırt pülverizatörü satın 
alınacaktır. 

2 - Hepsinin muhammen bedeli 
17.000 lira muvakkat teminat ı27S lira
dır. 

3 - Münakasa müddeti 24. ı8. 938 
den itibaren 4S gündür. Münakasa 8. 
ı2. 938 tarihine müsadif perşembe gü
nü saat ıs te Ziraat Vekaleti binasın
da satın alma komisyonunda yapıla

caktır. 

4 - Şartname, Ankarada Ziraat Ve
kaleti satın alma komisyonundan 1s
tabulda ziraat müdürlüğünden parasız 
olarak verilir. 

S - Bu işe taliplerin muvakkat te
min1t mektupları veya makbuzları ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. üncü mad
delerinde yazılı vesikaları ve teklif 
mektuplarını havi kapalı zarflarını 

münakasa saatinden bir saat önceye 
kadar komisyona vermeleri ve saat 15 
te de komisyonda hazır bulunmaları. 

(4463) 79S7 

Bayındırlık Bakanlığı 

Yapı işle ri i lônı 
Nafıa Vekaletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Anka. 

rada jandarma subay okulu arkasında
ki jandarma matbaası ikmali inşaat -
dır. 

Keşif bedeli: ı97S7 lira SO kuruş
tur. 

2 - Eksiltme ı.ıı.ı938 salı günü sa
at 11 de nafıa vekaleti yapı işleri ek -
siltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin ı481 lira 8S kuruş muvakkat 
teminat vermeleri 13.zımdır. 

4 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak bir lira bedel muka -
bilinde yapı işleri umum müdürlüğün
den alınabilir. 

5. İstekliler teklif mektuplarını i -
hale günü olan 3.11.938 perşembe gü -
nü saat ı4 e kadar eksiltme komisyo • 
nu reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (43ı8) 7763 

Yerli kok alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 

8 • ikinci teşrin 938 salı günü saat 
11 de Ankarada vekalet binasındaki 

malzeme müdürlüğü odasında topla -
nan malzeme eksiltme komisyonunda 
S934 lira muhammen bedelli 230 ton 
yerli kokun kapalı zarf usulü ile ek
siltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak vekalet malzeme mü -
dürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 44S.OS liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını, 

şartnamesinde yazılı vesaik ile birlik
te aynı gün saat ıo a kadar makbuz 
mukabilinde mezkUr komisyon reisli
ğine vermeleri lazımdır. ( 4438) 7878 

Kanal ve sı nai imalôt 

eksiltmesi 
Nafıa V ekaletinden: 

Eksiltmeye konulan iş : 
ı - Nazilli'de Çürüksudan Saray

köy ovasının sulanması için açılacak 
kanal ve sınai imalat, keşif bedeli 
( 400008) liradır. 

2 - Eksiltme ı6-ll-938 tarihine 
rastlıyan çarşamba günü saat ( ı S) de 
Nafia Vekaleti Sular Umum Müdür -
lüğü su eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme aşrtname -
si, mukavele projesi, bayındırlık işle -
ri genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (20) lira mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (ı97SO) lira (22) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt -
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün eve! ellerinde bulunan bütün ve -
sikalarla birlikte bir istida ile Veka -İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 

ve 3 üncü maddelerinde yazılı belge
ler ve muvakkat teminat makbuz ve
ya banka kefalet mektubiyle birlikte 
belli gün ve saatte komisyona gelme-

lete müracaat ederek bu işe mahsus ol
Postada olacak gecikmeler kabul mak üzere vesika almaları ve bu vesi-

edilmez. ( 4303) 7698 

5 - İsteklilerin teklif mektupla -
rını ikinci maddede yazılı ·aattan bir 
saat cveline kadar yapı işleri eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz muka
bilinde teslim edeceklerdir. 

leri. ( 4384) 7790 

Tarım BakanlıQı 

Orak, çayır makinesi, pulluk 
ve diğer altı kalem ziraat 
alalı ve muhtelif sebze 
tohumları alınacak 

Ziraat Vekaletinden : 
ı - On adet dolaplı orak makine

sinin muhammen fiyatı (1700) lira ve 
ilk teminat parası ( 128) liradır. 

2 - On beş adet taraklı orak maki
nesinin muhammen fiyatı (277 S) lira 
ve ilk teminat parası (209) liradır. 

3 - Uç adet çayır ve üç alet el ot 
balya makinesinin muhammen fiyat
ları (810) lira ve ilk teminat parası 
-(6ı) liradır. 

4 - !ki yüz adet oliver sistemi yer
li döner kulaklı pulluğun muhammen 
fiyatı (4000) lira ve ilk teminat pa
rası (300) liradır. 

5 - Yetmiş beş adet pülverizatörün 
muhammen fiyatı (lOSO) lira ve ilk 
teminat parası (79) liradır. 

6 - !ki yüz elli adet madeni yayı
ğın muhammen fiyatı (2SOO) lira ve 
ilk teminat parası (ı88) liradır. 

7 - Bin beş yüz adet budama ma
kası ve bin beş yüz adet aşı çakısı
nın muhammen fiyatları (4SOO) lira 
ve ilk teminat parası (338) liradır. 

8 - Uç adet petek yapma kalıbının 
muhammen fiyatı (96) lira ve ilk te· 
minat parası (8) liradır. 

9 - Beş yüz altmış kilo muhtelit 
sebze tohumlarının muhammen fiya
tı (810) lira ve ilk teminat parası (6ı) 
liradır. 

10 - Yukarıda isim miktar ve mu
hammen fiyatları yazılı malzeme kı 
sım kısım, açık eksiltme ile alınacak
tır. 

11 - Bu malzemelerin şartnamesi 
ayrı. ayrı olarak ziraat vek5.leti zira· 
at umum müdürlüğünden parasız ve
rilir. 

ı2 - Münakasaya iştirak etmek is· 
tiyenlerin, münakasa gunu olan 
2. 11. 938 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat IS e kadar ilk teminat mek
tuplariyle satın alma komisyonunda 
hazır hlı1ıınmaları ilan olunur. 

(4361) 7734 

500 pülvarizatör alınacak 
Ziraat V ekaleti Satın A lma Ko-

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzu· 
rum'da grup inşaatının ikmali işidir. 

Keşif bedeli: 245.983 lira 49 kuruş
tur. 

2 - Eksiltme 2. 11. ı938 çarşamba 
günü saat ıs de nafıa vekaleti yapı 
işleri eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak altı lira ı5 kuruş be
del mukabilinde yapı işleri umum 
müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin ı3.S49 lira ı 7 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve nafıa ve
kaletinden alınmış ehliyet vesikası 
göstermeleri lazımdır. Bu vesika ek
siltmenin yapılacağı günden en az se
kiz gün eve! bir istida ile nafıa veka
letine alüracaatları ve istidalarına en 
az bir kalemde ıso bin lira kıymetin
de bu işe benzer bir iş yaptığına dair 
işi yaptıran idarelerden alınmış vesi
ka iliştirilmesi muktezidir. Bu müd· 
det zarfında vesika talebinde bulun
mıyanlar eksiltmeye giremiyecekler
dir. 

s - lsteklilerin teklif mektupları
nı ihale günü olan 2. 11. ı938 çarşam
ba günü saat ı4 e kadar eksiltme ko
misyüonu reisliğine makbuz mukabi
linde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (43ı7) 7724 

Yapı işleri ilônı 
Nafia V ekfiletinden : 
ı. Eksiltmeye konulan iş: Ankara 

hukuk fakültesi ikinci kısım in~aatı -
dır. 

Umumi keşif bedeli 8SO.OOO lira 
olan işir_ va.nidi fiat esası üzerinden 
784.000 liralık kısmıdır. 

2. Eksiltme 3.ll.ı938 perşembe gü • 
nü saat ıs de nafıa vekaleti yapı işleri 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna mü
teferri evrak 39 lira 20 kuruş bedel 
mukabilinde yapı işleri umum müdür
lüğünden alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için istek
lilerin 3S.110 liralık muvakkat temi -
nat vermeleri ve nafıa vekaletinden a
lınmış ehliyet vesikası göstermeleri 
Jazımdır. Bu vesika eksiltmenin yapı
lacağı günden en az sekiz gün evci bir 
istida ile isteklilerin nafıa vekaletine 
müracaatları ve istidalarına en az bir 
kalemde 400.000 lira kıymetinde bu i
şe benzer bir iş yaptığına dair işi yap
tıran idarelerden alınmış vesika iliş -
tirilmesi muktazidir. Bu müddet zar-

misyonundan : fında vesika talebinde bulunmıyanlar 
1 - Kapalı zarf usulü ile hava taz- eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

kayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müd -
det içinde vesika talebinde bulunmı • 
yanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

S - İsteklilerin teklif n:!ektupları· 
nı ikinci maddede yazılı saatten bir sa
at eveline kadar Sular Umum Müdür
lüğüne makbuz mukabilinde vermele -
ri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e -
dilme (4382) 79S9 

. . Sıhat Bakanlıgı 

Müslahzır yeliıfirmek için kurs 
aç ı lıyor 

Cümhuriyet Merkez Hıfzı111hha 
Müessesesi Direktörlüğünden : 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mües
sesesinde mustahzır yetiştirmek üze -
re bir kurs açılacaktır. Kurs her biri 
dört ay devam etmek üzere kış ve yaz 
sömestresi olarak iki sömetredir. 

Tedrisat 3.meli, nazaridir. Parasız 

ve niharidir. 
Tedrisata ı - ikinciteşrin - 938 de 

başlanacaktır. Sene nihayetinde yapı
lan ameli ve nazari imtihanlarda mu -
vaffak olanlara müstahzır sertifikası 

verilecektir. Kayıt olmak istiyen kız 
ve erkek namzetlerin aşağıdaki evra -
kı bir istida ile Ankara merkez hıf -
zıssıhha müessesesi direktörlüğüne 
30 - ilkteşrin - 938 tarihine kadar ge -
tirmeleri lazımdır. 

ı - Nüfus tezkeresi veya tasdikli 
sureti. 

2 - Orta mektep şahadetnamesi ve
ya maarifçe muadil olduğuna dair 
musaddak bir mektep vesikası veya 
tasdikli sureti. 

3 - Mahalli zabıtadan alacakları 

hüsnühal mazbatası. 
4 - İki hekim tarafından müşterek 

imzalı sıhhat raporu. 
5 - Aşı vesikası. 

6 - 4,5 x 6 ebadında 8 adet fotog -
raf. 

(4417 ) 780S 

Hava Kurumu 

Münakasa temdidi 
T iirk H a va Kurumu Bolu Şube 

sinden : 
999ı lira S7 keşif bedeli olan ve U

lus gazetesinin 22, 23, 25 eylül 938 ta
rihli nüshalarındaki şartlar dahilin
de eksiltmeye konan şube binası in
şaatına talip çıkmadığından inşaatın 
26 eylül ı938 tarihinden itibaren b ir 
ay içinde pazarlıkla ihale edileceği 
ilan olunur. 7592 
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Planör hangarı yaptırılacak 
TürkkU§u Genel Direktörlüğün

den : 
lnönünde "C" tepesinde yapılacak 

pl§.nör hangarı inşaatı kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 46259 lira, ilk temi • 
natı 3.469.42 liradır. 

Buna ait pliln, proje, umumi şart
name lahikası mukavele müsveddesi, 
keşif evrakı ve münakasa şartnamesi 
7 lira bedel mukabilinde Türkkuşu le
vazım bürosundan alınabilir. 

Eksiltme 7-11-938 pazartesi günü 
saat ı 5 de yapılacaktır. İsteklilerin 
belli günde eksiltme saatından bir saat 
eveline kadar usulü dairesinde kapatıl
mış zarflarını makbuz mukabilinde 
Türkkuşu levaı;un bürosuna teslim et· 
miş olmaları llzımdır. 

Gümrük ve in. B. 

10 adet ispirto ta n kı 

alınacak 
lnhiaarlar Umum Müdiirlüğün

den : 
ı - ldaremizin Paşabahçe fabrika

sında monte edilecek bir adet 400.000 
litrelik, beş adet 200.000 litrelik, 2 a
det 100.000 litrelik ve 2 adet 50.000 
litrelik ceman ıo adet ispirto tankı
nın şartname ve resmi mucibince ima
li kapalı zarf usulile eksiltmeye kon
muştur. 

II - Heyeti umumiyesinin muham
men bedeli sif İstanbul 32.SOO lira ve 
muvakkat teminatı 2.437.SO liradır. 

III - Eksiltme ı8-XI-938 tarihine 
rastlıyan cuma günü saat ı5 de Ka
bataş'da Levazım ve mübayaat şube -
sindeki alım komisyonunda yapıla -
caktır. 

IV - Şartname ve resimler 1.63 li
ra bedel mukabilinde İnhisarlar U -
mum Müdürlüğü Levazım ve rnüba -
yaat şubesi le Ankara ve İzmir Baş -
m''-lürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isti
yenlerin fiatsız fenni teklif mektu
bunu verilecek malzemeye ait bütün 
tefcrrüat ve detay resimlerile imalilt 
resimlerini ve bilhassa hava çıkış ve 
girişi süpaplarını detayye pliinlarını 
ve montajdan sonraki vaziyet planını 
ihale gününden en geç ıo gün eveline 
kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü 

müskirat fabrikalar şubesi müdürlü -
ğüne vermeleri ve tekliflerinin kabu .. 
!ünü mutazammın eksiltmeye iştirak 
vesikalarını münakasa gününden bir 
gün evvel mezkQr şubeden almaları 
lilzımdır. İştiriik vesikası almıyanlar 
münakasaya kabul edilmiyeceklerdir. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesika ile S inci maddede ya
zılı müskirat fabrikalar şubemizden 
alınacak eksiltmeye iştirak vesikası 
ve % 7 ,5 güvenme parası makbuzu ve
ya banka teminat mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı zarfların eksiltme 
günü en geç saat ı4 de kadar yukarda 
adı geçen alım komisyonu başkanlı
ğına makbuz mukabilinde verilmesi 
lazımdır. (7038-4118) 7248 

3 Mem ur evi yaptırılacak 
lnhi&arlar Umum Müdürlüğün

den : 
ı - İdaremizin Çankırı tuzlasında 

şartname ve projeleri mucibince yap -
tırılacak 3 memur evinin inşaatı ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuş-
tur. 
il - Keşif bedeli ı28ı 7 lira 66 ku

ruş ve muvakkat teminatı 961.33 lira
dır. 

III - Eksiltme 31.X.938 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat 15 de 
Kabataş'ta levazım ve mubayaat şu -
besindeki ,alım komisyonunda yapıla
caktır. 

IV - Şartnameler 64 kuruş bedel 
mukabilinde inhisarlaJ umum müdür
lüğü levazım ve mubayaa! şubesiyle 

Ankara başmüdürlüğünden ve mahal
li inhisar idaresinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isti
yenlerin bir mukavele ile yaptıkları 
iş bedelinin ıo.OOO liradan aşağı olma
ması ve kendileri bizzat mimar veya 
mühendis olmadıkları takdirde fenni 
ehliyet ve iktidarları inşaat şubemiz
ce tanınmış bulunması ve fenni evrak 
ve vesaikini eksiltme gününden bir 
hafta eveline kadar inhisarlar umum 
müdürlüğü inşaat şubesine ibraz ede
rek ayrıca fenni ehliyet vesikası al • 
maları ıazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaik ile V ci maddede yazı
lı inşaat şubemizden alınacak ehliyet 
vesikası ve % 7.5 güvenme parası 
makbuzu veya banka teminat mektu • 
bunu ihtiva edecek olan kapalı zarfla
rın eksiltme günü en geç saat 14 de 
kadar yukarıda adı geçeın alım komis
yonu başkanlığına makbuz mukabilin
de verilmesi lazım<lır. (7360/4280) 

7604 

Muhtelif eşya alınacak 
İnhi&arlar Umwn Müdiirlüğün

den : 
1 - Tefrişi takarrür eden Balıke

sir, Bursa, Edirne, Erzur um, I zmir, 

Konya, Akhisar, Afyon ve Yalova 
idareleri için idaremizce kabul edi
len tipler dahilinde ve şartnameleri 
mucibince yaptırılacağı ve 22. 8. 938 
tarihinde ihale edileceği evelce illin 
edilen ı348 parça eşya ihale edileme· 
diğinden yeniden kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konmuştur. 

2 - ı348 parça eşyanın muhammen 
bedeli (30776) lira (6ı) kuruş ve mu
avkkat teminatı (2308.25) liradır. 

3 - Eksiltme 1. ıı. 938 tarihine 
rasthyan salı günü saat ıs de Kaba
taş'ta levazım ve mübayaat şubesin
deki alım komisyonunda yapılacak

tır. 

4 - 1348 parça eşyaya ait yeni müf
redat listeleri ile şartname ve resim
leri ı53 kuruş bedel mukabilinde 1s
tanbul'da adı geçen komisyondan, 
Ankara ve lzmir başmüdürlüklerin

den alınabilir. 
S - ı348 parça eşya eksiltmesine 

iştirak etmek istiyenlerin bir defada 
asgari 20.000 liralık böyle bir işi mu
vaffakiyetle yapmış olduklarını gös
terir vesikayı İnhisarlar inşaat şube
sine ibraz ederek ayrıca bir fenni eh
liyet ve eksiltmeye iştirak vesikası 

almaları 13zımdır. 
6 - Mühürlü teklif mektubunu ka

nuni vesaik ile S inci maddede yazılı 
inşaat şubemizden alınacak eksiltme
ye iştirak vesikası ve % 7,5 güvenme 
parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
zarfların ihale günü en geç saat ı4 de 
kadar yukarıda adı geçen alım komis
yonu başkanlığına makbuz mukabi
linde vermeleri ıazımdır. 

(7438/4333) 7673 

Askeri Fabrikalar 

305 kalem makkap, eğe, 
testere, freze erkek ve pafta 

alınacak 
A•keri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli 92.957 lira o
lan yukarıda mikdarı ve cinsi yazılı 
malzeme askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satın alma komisyo
nunca s.ı2 938 pazartesi günü saat ıs 
de kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (4) lira (6S) kuruş mukabi
linde komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
( S897) lira (8S) kuruşu havi teklif 
mektuplarını mezkQr günde saat 14 
de kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mez- , 
kfir gün ve saatte komisyona müra 
caatları .(426ı) 7696 

17 kalem ateş tuğlası 
ilônının iptôli 

A&keri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komi&yo
nundan: 

30.ıl.1938 çarşamba günü saat ıs de 
kapalı zarfla ihale edileceği 10 ve ı2 
teşrinievel ı938 tarihlerinde ilan edi
len ı 7 kalem ateş tuğlasının şartname
sinde tadilat yapıldığından bu tuğla
lara ait mezkQr günlerde çıkan ilan-
lar hükümsüzdür. ( 44S2) 7883 

97 kalem ateş 

tuğlası alınacak 
Askeri Fabr ikalar Umum Müdiir

lüğü Mer kez Satın A lma Komi&yo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (ı3.000) lira 1 
olan 97 kalem Ateş tuğlası askeri fab- , 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa~ 
tın alma komisyonunca 8 . ı2.ı938 per
şembe günü saat ıs de kapalı zarfla i
hale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (97S) lirayı 
havi teklif mektuplarını mezkur gün
de saat ı4 de kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa
ikle mezkllr gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (44S3) 7884 

Memur alınacaktır 
Askeri F abrikala r Umum Müdür 

lüğünden : 
Umum müdürlük münhallerine üc

-retle memur alınacaktır. Kabul şart -
larını öğrenmek istiyenlerin bizzat ve
ya istida ile en geç ı5 - 2- teşrin. 938 
tarihine kadar müracaattan. (45ı5) 

7962 

İnşaat mühendisi alınacaktır 
A •k eri F a brikalar Umum Müdür

lüğünden : 

· C. H. ,Partisi 
Satılık otomobil 

C. H. P. Genel Sekreterliğinden : 
Partiye ait açık (Kraysler) mar 

otomobil açık arttırmaya konul 

dır. 

2 - Otomobili görmek istiye 
her gün Parti kalorifer memuru K1 
zım Yay'a müracaat etmeleri. 

3 - İhale 8.ı ı.ı938 salı günü 
ı 6 da Parti Genel Sekreterlik binasın
daki komisyonda yapılacaktır. 

4 - İhaleye iştirak etmek isti.yen. 
!erin belli gün ve saatte on dokuz li 
ralık muvakakt teminatlariyle konria 
yanda hazır bulunmaları. 77'84 

Ankara Valiligi 

Bina yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli 78ı5 lira 54 kuruştan 

ibaret bulunan Etimesgutta metcoro • 
loji istasyon binasının inşası, s.ıı.ı938 
cumarte.si günü saat ıo da Vilayet bi
nasında toplanan nafia komisyonunda 
ihalesi yapılmak üzere açık eksiltme • 
ye konmuştur. 

Bu inşaatın 4800 liralık kısım 938 
mali yılı bütçesinden ve geri kalıın 
kısmı da 939 mail yılı bütçesinden ö
denecektir. 

Muvakkat teminat miktarı 656 li
ra ı 7 kuruştur. İstekliler muvakkat te
minat mektubu veya makbuzu ve ti ... 
caret odası vesikası ile birlikte sözü 
geçen gün ve saatte Nafia komisyonu
na gelmeleri. 

Buna ait keşif ve şartname her gün 
Nafia Müdürlüğünde görebilirler. 

(4395) 7776 

Kalorifer tamir ellirilecek 
Ankara Valiliğinden : 
ı - Etimesğut yatı okulunun ka • 

lorifer tamiri (4ı39) lira (S) kuruı 
keşif bedeli üzerinden açık eksiltme• 
ye konulmuştur. 

2 - İsteklilerin şartnameyi gör • 
mek üzere her gün kültür direktörlü • 
ğüne ve ihale günü olan 3ı-rn-938 pa • 
zartesi günü saat ı5 de ve %7,5 temi• 
nat akçesini hususi muhasebe vezne • 
sine yatırarak vilayet daiıni encüme • 
nine müracaatları. 

(442ı) '8()8 

Jandarma 
Kuru ol ve saman alın1<ak 
Jandarma Genel Komutanlığı Anka

ra Satmalma Komisyonundan : 

ı - Bir kilosuna dört buçuk kurut 
fiyat biçilen elli bin kilodan yetmiş 
bin kiloya kadar kuru otla bir kilosu
na bir buçuk kuruş fiat tahmin edilen 
kırk bin kilodan altmış bin kiloya ka
dar samana ait açık eksiltmesinden 
pazarlığa tahvilen 4. ikinci teşrin ı938 
cuma günü saat onda satın alınacak ... 
tır. 

2 - Şartname parasız komisyon • 
dan alınabilecek olan bu pazarlığa gir
mek istiyenlerin (303) lira (7S) ku • 
ruşluk teminat makbuzu veya banka 
mektubu ve şartnamede yazılı belge -
!eri ile komisyona baş vurmaları. 

(43S9) 7765 

· Posta, Telgraf ve T elelon 

N işadı r a lı nacak 
P. T . T . Levazım Müdürlüğünden ı 

ı - İdare ihtiyacı için satın alına
cak on ton nışadır açık eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (2000) lira, 
muvakkat teminat (ıSO) liradır_ 

3 - Eksiltme 7.ıl.1938 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat (ıs) de An
kara'da P.T.T. umumi müdürlüğü bi
nasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin, muvakkat teminat 
makbuzu ile kanuni vesaiki ha:nilen 
mezkur gün ve saatte satın alma ko
misyonuna müracaatları. 

5 - Şartnameler, Ankara P.T.T. le
vazım; İstanbul'da Beyoğlunda P.T. 
T. levazım ayniyat şubesi mfüiürlük
lerinden parasız verilir. (3799) 6789 

r. Nejad Kulakçı 
Alınacak inşaat mühendisinin her 

türlü statik hesaplarda, betonarme ve Harbiye hastanesi kulak, burun 
mimaride mütehassı,s olması şarttır. ve boğaz hastalıkları mütehassısı 

İsteklilerin şimdiye kadar ne gibi Paris kliniklerinde uzun müd-
işlerde çalıştıklarını gösterir vesikala- det yaptığı tetkikten dönerek 
lariyle Nafia Vekaletinin ruhsatname - ı Atatürk Bulvarı Kızılay biti. 
)erini birer istidaya bağlıyarak umum şiği_ Sönmez Ap. S Ne: de hasta-

müdürlüğe müracaatları lüzumu ilan iiımıl•a•rı•n•ı•k•ab•u•l•e•b•a•şl•a•m•ılİş•tı•r•. llİ7İi8ıiı38ıiııl; 
olunur. (4S l6) 796 7 
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ı-;~;;~ .. ~vaıım Amirliği ... 
Kuru fasulye alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri eratı için 125 ton kuru fa
sulyanın kapalı zarfla eksiltmesi 15 
2. ci Teşrin 938 saat 15 de Ankara Lv. 
amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 15625 lira 
ilk teminatı 1171 lira 87 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görülür. Ka
nuni vesikalarda bulunan teklif mek
tuplarının saat 14 de kadar komisyo-
na verilmesi. (4351) 7729 

Pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - Ankara garnizon birlik ve mü· 

esseseleri eratı için 110 ton pirincin 
kapalı zarfla eksiltmesi 14 2. inci 
Teşrin 938 saat 15 de Ankara leva
zım amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 22000 lira 
ilk teminatı 1650 liradır. Ş:ırtrıanır.si 
ve nümunesi komisyonda g:>rülür. 
Kanuni vesikalarda bulunan teklif 
mektuplarının saat 14 de kadar ko
misyona verilmesi. ( 4352) 7730 

Gaz yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri için 10000 kilo gaz yağı
nın açık eksiltmesi 12 2. ci Teşrin 
938 saat 11 de Ankara Lv. amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2070 lira ilk 
teminatı 155 lira 25 kuruştur. Şartna· 
mcsi komisyonda görülür. Kanuni 
vesika ve teminatla belli vakitte ko
misyonda bulunulması. 

7731 (4353) 

Ekmeklik un ahnacok 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - Sıvas'taki birlikler ihtiyacı i -

çin 363500 kilo ekmeklik un kapalı 

zarf usuliylc eksiltmeye konulmuş · 
tur. 

2 - Bedeli 50890 lira ve muvakkat 
teminatı 3816 lira 75 kuruıtur. 

3 - 8 - 2. ci teşrin - 938 aalı gUnU a&• 

at 15 de Sivas tümen komutanlık bina
sındaki tüm satın alma koıniıyonunda 
ihale edilecektir. 

4 - Şartnamesi her gün komisyon
da görlilebilir. İstekliler kanunun iki 
ve üçüncü maddelerindeki vesaik ve 
muvakkat teminat makbuzlarını ve 
teklif mektuplarını havi zarfı kanu -
nun 32 ve 33 üncü maddelerindeki ta
rifat dairesinde hazırlıyarak ihale gü
nü saat 14 de kadar komisyona vermiş 
bulunma\ıdır. 

(4387) 7772 

Sade yağı olanacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
ı - Sivas'taki birlikler için 17500 

kilo sadeyağ kapalı zarf usuliyle ek -
ıiltmeye konulmu9tur. 

2 - Bedeli 17237 lira 50 kuruş olup 
ilk teminatı 1292 lira 82 kuruştur. 

3 - 7 - 2. ci tcş. - 938 pazartesi gü
nü saat 15 de Sivaıı'ta tümen komutan
lık binasındaki tüm satın alma komis
yonunda ihale edilecektir • 

4 - Şertnamesi her gün komisyon
da görülebilir. İstekliler kanunun 2 

ve 3 üncü maddelerindeki yazılı ve -
sikaları ve ilk teminat makbuzlarını 
ve teklif mektuplarını havi olan zarfı 
kanunun 32 ve 33 üncü maddelerinde
ki sarahat dahilinde tertip ederek i • 
hale günü saat 14 c kadar komisyona 
vermiş bulunmalıdırlar. 

(4388) 7773 

BuGday öğüff ürüle<ek 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al· 

ma Komisyonundan : . . .. 
ı - Ankara garnizon v_e bır~~~ .. ı;~· 

e11eseleri için 600 ton bu~da1 °.gu u -
mesinin kapalı zarfla eksıltmesı 3 - 2· 
ci tcş. - 938 saat 15 de' Ankara levazım 
amirliği satın alma komisyonunda ya -

pılacaktır. . 'lk 
2 _Muhammen bedeli 9000 Iı.ra 1 

teminatı 675 liradır. Şartnamcsı ko · 
ınisyonda görülür. Kanuni vesikalarda 
bulunan teklif mektuplarının saat 14 
e kadar komisyona verilmesi. 

(4390) 7775 

Sade yağı ahnacok 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu11daT" : 
ı _ h:mir müauıhic~m mevki mer· 

kez kıtaatınıı:t 27i00 kilo sade ya~ı ih
tiyacı kapaiı z::ırf u•ı..livl~ ck•iltmeye 

konmustur. 
2 _ihalesi 7/2. ci teşrin /938 pa

zartesi giinü saat 15 buçu.kta kışlada 
ı zmir miistah kt"m mevkı satınalma 
komisvonıında yapılacaktır. 

3 _. Tc:.hmin cclill'n tutarı 26315 Ji. 

radır. 
4 - Teminatı muvakkatc akçesi 

1974 liradır. 

ur us 
5 - Şartnamesi her gün komisyon

da görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında ka

yıtlı olduklarına dair göstermek mec
buriyetindedirler. 

1 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü mad
delerinde ve 'artnamesindc yazılı ve
sikalariyle teminat ve teklif mektup
larını ihale saatinden en az bir saat 
evci komisyona vcrmi§ bulunacaktır. 

(4415) 7803 

Et alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - İzmir müstahkem mevki mer

kez kıtaatının 107000 kilo kesilmiş sı
ğır eti ve yahut koyun eti veya burul
muş keçi eti ihtiyacı kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 8/2. ci teşrin/938 salı 
günü saat 16 da İzmir müstahkem 
mevki satınalma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 28890 li
radır. 

4 - Teminatı muvakkate akçesi 
2167 liradır. 

5 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

6 - İstekliler ticaret odasında ka
yıtlı olduklarına dair vesika göster
mek mecburiyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad· 
delerinde ve şartnamesinde yazılı ve
sikalariyle teminat ve teklif mektup
larını ihale saatinden en az bir saat 
evvel komisyona vcrmiı bulunacakt·r. 

(4416) 7804 

Un, arpa ve sade yağı 
alınacak 

Ankara Levazım Amirliii Satın 
Alma Komiayonun~an ı 

Alayın bir senelik ihtiyacı için ka
palı zarf u.suliyle 240.000 kilo un 
146.000 kilo arpa 5650 kilo sade yağı 
satın alınacağından talip olanların te
minat makbuzlariylc birlikte 15 - 2. 
ci teşrin - 938 saat 16 da alay satın • 
alma komisyonuna müracaatları. 

(4512) 7961 

Devlet Hava Yolları 

Su deposu yaptlnlacak 
Devlet Hava Yolları Umum Mü

dürlüiünda ı 
1 - Devlet Havayolları Ankara 

Tayyare meydanında su deposu inşa
ıı ve kuyudan tcrfiile su iaalcsi iti 
pazarlık suretiyle eksiltmeye kon -
muştur. 

Bu işin kcgif bedeli 4528 lira 13 
kuruştur. 

2 ·- Talipler, keşif cvrakiylc şart
name ve projeleri Havayolları umum 
müdürlüğünde görebilirler. 

3 - Ekıiltmc 5-11-938 cumartesi 
gilnU saat 11 de Umum Müdürlük bi
nasında alım satım komisyonu oda -
sında yapılacaktu. 

Taliplerin vesaiki ile birlikte vak· 
tinde Umum Müdürlilkte bulnumala-
rı ilan olunur. (4455) 7847 

Kok kömürü 

alınacak 

aatm 

Devlet Ha.va Yolları Umum Mü
dürlüğünden : 

1 - İdarenin ihtiyacı i~in eksiltme
ye konulan (60) ton kok kömürü talip 
zuhur etmediğinden yeniden eksilt
meye konulmuştur. 
2- Muhammen bedeli (1548) lira

dır. Muvakkat teminat (116) lira (10) 
kuruştur. 

3 - Mukavele ve prtnamesi Anka
ra'da posta, telgraf ve telefon U. mü
dürlüğü binası dahilindeki gişemizde 
görülebilir. 

4 - Eksiltme 8.11.1938 tarihinde 
salı günü saat 11 de Nafıa Vekaleti bi
nasında yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin eksiltme gün ve sa
atinde Nafıa vekaleti malzeme mü
dürlüğünde toplanacak komisyona 
gelmeleri ilin olunur. (4454) 7885 

Orman Koruma 

Saflhk ~am tomruklara 
Devlet Orman ltletmeai Karabük 

Revir amirliğinden : 
1 - Karabük'te köprü başındaki de

poda istif edilmiş 1425 adet muadili 
824 metre mikap 067 desimetre mikap 
çam tomruğu açık arttırma ile satıla
caktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kes -
me payları mevcut ve kabukları so -
yulmuş olup hacim kabuksuz orta ku
tur üze: i'luen hesaplannıt~tır. 

3 -Tomruklara ait satış şr.rtnamesı 
Ankara'da orman umum müdürlü-
ğünde ve orman baş mühendisliğinde 
İstanbul ve Zonguldak'ta orman baş . 
miihendisliklerinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli 
l :: lira 35 huruştuı 

5 - İsteklilerin yüzde yedi buçuk 
muvakkat pey akçesiyle 1 - 11 - 938 
günü saat on beşte Karabük'teki revir 
merkezine müracaatları. 

(7598 - 4434) 7812 

1
1111111 .............. il ................. =ı 

Vilôyetler .................................................... 
Bronz tel alınacak 

lıtanbul Telefon Müdürlüğün
den : 

Muhammen bedeli 24.000 lira olan 
200 kilometre kapalı Bronz tel 14-11-
938 pazartesi günü saat 15 de kapalı 
zarf usuliyle müdüriyet binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıtiyenlerin 1800 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
havi kapalı zarflarını aynı gün saat 
14 de kadar komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameleri her gün Levazım dai-
remizde görülebilir. (4017) 7077 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -= KONTES V ALEVSKA :E 
: G. Garbo - Charleıı Boyer -- -.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;: 

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 

Muhammen % de 7,5 
Cinai Mikdan Tutarı Teminatı ihale tarihi 

Fabrika unu 200,000 27000 2025 25 • ı O • 938 
1 - Tabur 938/939 senesi ihtiyacı için 3.10.938 P. ertesi günü eksiltme 

yapılan 200.000 kilo fabrika ununa teklif edilen fiyat pek yüksek olduğun
dan kanunun 40. cı maddesi mucibince 25 1. ci teşrin 938 salı günü saat ıs de 
ihalesi Birecik hudut taburu satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

(4239) 7488 

Pirinç ah nacak 
An~ara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
Mıkdarı Tahmin bedeli İlk teminatı 

Kilo Cinsi Lr. Kr. L K r. r. 

33000 Pirinç 7260 00 544 50 
~ - Tümenin Elazığdaki birlikleri için mikdarı, cinsi, tahmin bedeli 

ve. ılk teminatı yukarda yazılı 33000 kilo pirinç Elazığ tüm satrnalma ko -
mısyonunda 5-11-938 cumartesi günü saat 11 de kapalı zarf cksiltmesile 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesi salı, perşembe ve cumartesi günleri mesai dahilinde adı 
geçen komisyonda görülebilecektir. 

3 - isteklilerin eksiltme günü saat 10 a kadar kanun ve şartnamesine 
hazırl~yacaklar~ te.kl.if mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona ver
mclerı ve kcndılerının de mezkur gün ve saatinde komisyona müracaatları. 

(4405) 7797 

Bulgur alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 
Mikdarı Tahmin bedeli tık teminatı 

Kilo Cinsi Lr. Kr. Lr. Kr. 

88000 Bulgur 7920 00 594 00 
1 - Tümenin Elazığdaki birlikleri için mikdarı, cinsi, tahmin bedeli 

ve ilk teminatı yukarda yuılı 88000 kilo bulgur Elazığ tüm satmalma ko
misyonunda 5-11-938 cumartesi günü saat 10 da kapalı zarf eksiltmeıiylc 

alınacaktır. 
2 - Şartnamesi salı, pertembe ve cumartesi günleri mesai dahilinde adı 

geçen lromisyonda görülebiltcektir. 
3 - İsttklilerio ekailtme günü saat 9 a kadar kanun ve şartnamesine 

hazırlıyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona ver
meleri ve kendilerinin de mezkftr gün ve saatinde komisyona müracaatları. 

(4406) 7798 

Kapah zarf uauliyle 

münakasa il&nı 
Amasya Belediye Reisliğinden: 

Amasya elektrik santralına konu -
lacak ikinci lokumapil grupu için 
Ulus gazetesinin 16, 21, 26, 31 ağus
tos 938 ve Akşam gazetesinin 18. 23 
28 ağustos 938 ve 2 cylUl 938 tarihli 
nüshalariyle ve kapalı zarf usuliylc 
ilan edilen münakasaya talip zuhur 
etmediğinden münakasanın yenilen
mesine ve ihalenin 16 - teşrinisani • 
938 tarihine rastlıyan çarşamba günü 
saat 15 de yapılmasına belediye en . 
cümenince karar vc:ilmiş olmakla e· 
vclki şerait dairesinde bu işe talip 
olanların ihale günü muayyen zaman
dan bir saat evcline kadar teklif 
mektuplarını Amasya belediyesine 
vermeleri lüzumu ilan olunur. 

(7361 - 4281) 7640 

Kapalı zarf uıuliyle 

eksiltme ilanı 
Muğla Vilayetincıen: 

1 ·- Eksiltmeye konulan iş: Ula'
da yaptrrılacak 19776 lira 27 kuruş 
keşif bede]Ji Ula ilk okul inşaatı 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıka
rılmııtır. 

2 - İstekliler eksiltme şartname
si ve buna mütefcrri diğer evrakı 
Muğla nafıa müdürlüğünden görebi
lirler. 

3 - Eksiltme 31-10-938 pazartesi 
günü saat 17 de Muğla vilayet daimi 
:ncümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 1483 lira 
22 kuruştur. 

6 - İsteklilerin aşağıda yazılı ve
saiki ibraz etmeleri lazımdır. 

A - Ticaret odasına kayıtlı bu -
lunduklarına dair, 

B - Vilayet makamından ehliyet 
vesikası almak için ihale gününden 
sekiz gün evci resmen müracaatla 
bu iş için vesika almaları lazımdır. 

7 - Teklif mektupları 3 üncü mad 
dede yazılı saatten bir saat evetine 
kadar Muğla vilayet daimi encümen 
reisliğine makbuz mukabilinde veri
lecektir. 

Posta ile gönderilecek mektuplar 
3 üncü maddede yazılı saate kadar 
gelmif olması ve bu zarfların üzeri 
mühür mumu ile iyice kapatılmış ol
ması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 

(3757 - 4335) 7658 

Tayyare meydanı 

tesviye ameliyah 
Seyhan Nafıa Müdürlüğünden 

1 - Adana tayyare meydanı tesvi· 
ye ameliyesi keşif tutarı olan 17116 
lira 48 kuruşla ve kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 5-11-938 tarihine mü
sadif cumartesi günü saat on birde 
nafıa dairesinde yapılacaktır. 

3 - lstiyenler keşif evrakını gör
mek üzere nafıa dairesine müracaat 
edebilirler. 

4 - isteklilerin 1238 lira 74 ku
ruş muvakkat teminat vermesi ve i
haleden sekiz gün evel vilayete mü
racaatla alınacak ehliyet vesikasının 
gösterilmesi mecburidir. (7617-4459) 

7848 

Münhal müdürlük 
Kastamonu Valiliğin-den : 

Vilayetimiz Hususi muhasebe vari
dat müdürlüğü açıktır. 

Halen Hususi Muhasebe veya ma
liyede müstahdem ve varidat işleri

ne ihtisas sahibi taliplerin tahriren 
vilayete müracaatları ve vesikalarını 
göndermeleri icap eder. 

Bu vazifenin kadro maaJı kırk lira
dır. Tayin edilecek zata teadül kanu
nu hükümlerine göre maaş verilecek-
tir. (7620-4460) 7849 

Kapalı zarf usulile 
eksiltme ilônı 

Kayseri Belediyesinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş Kayıe -

ri'de yeniden yapılacak olan mezbaha 
inşaatıdır. Ketif bedeli 100471 lira 43 
kuruştur. 

2 - ı, vahit fiyat üzerinden verile
cektir. 

3 - Bu ite ait prtnameler ve evrak 
ve saire apğıda yazılıdır. 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Eksiltme prtnamesinc ek şart

name 
C - Mukavele projesi 
D - Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 
E - Fenni prtnamc 
F - Keşif ve silsilei fiyat cetvelle

ri ve metraj cetve11eri 
G - Proje ve sair evrak 
4 - Münakasaya iştirak edebilmek 

için yukarıda yazılı proje, ,artname, 
keşifname ve sair evrakı belediyeden 
almaları mecbud olup bedeli bet lira
dır· 

5 - Muvakkat teminat miktarı 6273 
lira elli kuruıtur. 

6 - Nafıa müdürlüğünde müte,ck
kil komisyona sekiz gün cvel müraca
at ederek bu işi yapabileceğine dair 
ehliyet vesikası ve ticaret odaaından 
senei cari vcsikaaı almıı olmaları ve 
ibraz etmeleri ve inşaatın devamı 

müddetince bir mühendis veya mimar 
ve yahut bir fen memuru kullanmaları 
mecburidir. 

7 - Teklif mektupları yukarıda 
yazılı günde ve ihale saatinden liakal 
iki saat evci belediye encümen riyase
tine makbuz mukabilinde verilmiş o -
Jacaktır. Postada geçecek vakit zıyaın
dan dolayı geç gelen mektuplar encü
mence nazarı itibara alınmaz. 

12. 9, 938 tarihinde ihale edilmek 
üzere münakasaya vazcdilmi§ olan 
Kayscride yapılacak fenni mezbaha 
inşaatı 2. ıı. 938 tarihine rastlıyan 
çarşamba günü saat 14 tc kapalı zarf 
usuliyle ihale edilmek üzere tekrar 
münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin 
yukardaki şartları nazarı itibara ala
rak belediyemize müracaatları ilan o-
lunur. 7855 

Mim Müdafaa Bakanlığı. "I 
3 pavyon yaptırılacak 

M. M. VekiLti Satın Alma Ko
misyonundan : 

l - İzmirdc üç erat pavyonu inşa
sına 10.10.938 günü istekli çıkmadı -
ğından tekrar kapalı zarfla eksiltme· 
ye konulmuştur. Muhammen bedt:li 
68787 lira olup ilk teminatı 4490 lira
dır. 

2 - Eksiltmesi 2.11.938 çarşamba 
günü saat 15 de vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktu. 

3 - Şartnamesi 344 kuruş mukabi · 
linde alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun emrettiği 
vesaikle birlikte teklif ve teminat 
mektuplarını belli saatten bir saat e
vetine kadar komisyona vermeleri la-
zımdır. ( 4278) 7603 

Hangar yaptırılacak 
M, M. Vekileti Sabn Alma Komis

yonundan : 
ı - Kayseri tayyare fabrikasında 

yapılacak hangara 14.10.938 günü ta · 
lip çıkmadığından yeniden kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu· 
hammen bedeli (87369) lira (20) ku
ruş olup ilk teminat mikdarı 5618 li
ra 50 kuruştur. 

2 - İhalesi 7.11.938 pazartesi günü 
saat 15 de vekalet satın alma komis -
yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 438 kuruş mukabi -
linde ahnaıbilir. 

r 4 - İsteklilerin ihale aaatından bl 
saat eveline kadar kanunun emrettii 
vesaikle teklif mektuplarını ve ilk te 
minat mektup veya makbuzlarını ko 

i 

-
-

misyona vermeleri lazımdır. 
(4344) 7764 

Kalorifer 

ateşçisi 

ustası ve 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
Ankara riyaseti cumhur müzik oku· 

lu binasının kalörifcr tesisatını idare 
etmek üzere aylık ücret olarak 98 lira 
ile bir kalörifer uıtasına ve 84 lira üc
retle d.: bir kalörifer ateşcisine ihti -
yaç vardır. 

Binaenaleyh alınacak kalörifercile-
rin: 

1 - Türk olmak. 
2 - Ecnebi bir kadınla evli olma· 

ınak. 
3 - Sanat okulundan mezun olmak. 
4 - Askerliğini bitirmiş bulunmak. 
5 - Kalörifer tesisatını idareye 

muktedir olmakla beraber icabında 
zuhur edecek arızaları da tamir ede · 
bilecek kabiliyette olmaları ve batlı 
başına mesuliyeti deruhte edebilme
leri için de lüzumlu olan nazari ve a
meli bilgiye de sahip bulunmak. . 

Talip olanların evrakı müsbiteleri
lc birlikte 2 ikinci tetrin 938 tarihine 
kadar Ankara'da M. M. vekaleti cma
kin inşaat tubesine müracaat etmele
ri ve taliplerin imtihanları da fen ve 
sanat umum müdürlüğünce tesbit e
dilecek günde yapılacağı ilin olunur. 

(4430) 7876 

İnşaat yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Ketif bedeli 799896 lira olan 

Sığır eti 

-11-

muhtelif mahallerde muhtelif inpat 
yaptırılacaktır. 

2 - Bu in§Clat üç grupa ayrılmış • 
tır. Gruplardan üç tanesi bir müteah -
hide ihale edileceği gibi her grup ayn 
ayn müteahhitlere veya iki grup bir 
müteahhide ihale edilebilecektir. 

3 - Mezkur inşaatın ne~lerde ya
pılacağını ve buhusustaki şartları öğ
renmek üzere taliplerin 1-11-938 tari
hine kadar M. M· V. inşaat şubesine 
müracaatları. ( 4486) 7958 

Elektrik tesisafl yaphnlatak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Keşif bedeli 2159 lira 12 kuruı 

olan Cebeci hastanesi pavyonları elek
trik tesisatı açık eksiltmeye konmuş -
tur. 

2 - Eksiltmesi 9-11-938 çarpmba 
günü saat 11 dedir. 

3 - İl ktcminat 162 liradır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin ka -

nuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 
2, 3 maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte muayyen gün ve vakitte M.M.V. 
satın alma komisyonunda bulunmala-
rı. (4507) 7960 

~~-. Bankalar ,.~.-.. 

Müsabaka 
imtihanında 
kazananlar 

Sümerbank Umum 
Müdürlüğünden : 

Avrupa'da mühendislik tahsi
li için bankamız tarafından açı· 
lan müsabaka imtihanında af& • 
ğıda numara ve isimleri yazılı 
namzetler muvaffak olmuşlar 
dır : 

Kendilerine ayrıca muf aasal 
tebligat yapılacaktır. 
No: isim 

134 
164 
145 
115 
140 
17 

171 
167 
125 
170 

6 
135 

Cihat Evren 
Hamit Geriş 
İsmail Tiner 
F ahrettin Ergüvenç 
Feyyaz lnceer 
N' D r manb ıyazı e ıor 
Ali Haydaroğlu 
Raşit Tolun 
Orhan Bayramgil 
Bahri Erıöz 
Selahaddin Akyol 
Mahmut Erdoğan 

7915 

Sayın halkımıza 
Adliye ka1111ında iMREN 
Manifatura mağazasını gez-
meği unutmayınız. 

Menfaatiniz icabıdır. 7831 

DIŞ TABIBt 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün ba .. 
talanm kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartımaru No. 1 

v~ 
ULU S - 19 uncu yıl - No.: 6191 

lmtıyaz Sahibi 
Nuretbn·Kiınil SUNER 

Umumı Neıriyatı idare Eden 
Yazı işleri MUdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Baaımevi : ANKARA 
Mıtbu Mtidürü: Ali Rıza BASKAN , 

ah nacak 
Bayramiç Askeri Satın Alma Komisyonu Baıkanhğından : 

Teminatı 
Mikdarı Tutarı muvakkatcsi İhalenin 'ekli ve günü 

Cinai Kilo Lira Lira Günü Saati Şekli 

Sığır eti 113000 30110 2289 14-11-938 Pazartesi 14 açık eksiltme 
1 - Yukarda cinıi, miktarı ve teminatı yazılı 113000 kilo sığır eti 2490 

sayılı kanunun 40 ıncı maddesine göre bir ay içinde pazarlıkla alınmasına 
karar vcrilmit ve komisyonda tekrar 14-11-938 pazartesi günü saat 14 de 

toplanacaktır. 

2 - Komisyon da Bayramiç askeri garnizonunda toplanacaktır. 
3 - Taliplerin 14-11-938 pazartesi günü saat 14 de kanunun 2, 3 üncü 

maddelerindeki vcaikalariyle birlikte komisyonumuza müracaatları ilin 
olunur. (7621-4461) 7850 



RADYO Endüstrisinde BAŞI TUTAN İki Alman markası: 

HORNYPHON ve BRAU 
1 - Sesde sadakat 
2 - 6 ses ayarı 
3 - Kalın ve ince sesde aynı 

berraklık 

4 - Sarfiyatta · tasarruf sis-
temi (% 30) 

5 - Munzam oparlör tertibatı 
6 - Gramofon için tertibat 
7 - Çift sür'atli ayar düğmesı 
8 - Paraziti kesen hususi top· 

rak prizi 
9 - Yeni sistem termik si

gorta 
10 - Işıklı ve isimli istasyon 

ayarı 

11 - Dört dilimli sihirli göz 
12 - 13 metreden itibaren kısa 

dalga. 
13 - Kısa dalgada yüksek ran· 

dnnanlı anti feeding ter
tibatı 

14 - Motörlü tiplerde 10 oto
matik istasyon 

Umumi Vekili 
İstanbul, Havuzlu Han 

Rikardo Levi 

GARANTİLİ BİR RADYO, 
ÇÜNKÜ: 

l - Yedek aksamı tamamen 
mevcuttur. 

2 - Mükemmel tamir atölye
si müşterilerin emrine 
amadedir. 

• • • 
muessesesı 

İstanbul Umumi Acentası: 
Türk Elektrik Tesisat ve Ticaret İşleri Müessesesi 

OSMAN SAKAR 
Galata Mağazası: Bankalar caddesi, No. 47 Voyvoda 

Han, Zemin kat 
Beyazıt Mağazası: Üniversite caddesi No. 28 

Elektrik idaresi karşısında 
Kadıköy mağazası: Muvakkithane caddesi No. 33/2 

BÜYÜK BiR SÜRPRiZ 
1 Nisan 1939 a kadar satılan 

1939 modeli HORNYPHON ve 
BRAUN radyoları sahiplerine 
büyük bir sürpriz olmak üzere 
gayet zengin bir eşya piyango
su tertip edilmiştir. 500 numa
raya isabet vaki olacdktır. 

Lira 
1 ciye bir pırlantalı platin 

kol saati 165 
2 ciye 14 ayar altın cep 

saati 100 
3 cüye Perpetüüm P. S. 

otomatik gramofon 55 
4 cüye Perpetüüm P. S. 3 

otomatik gramofon 40 
5 ciye Doksa marka altın 

14 ayar kadın kol saati 50 
Bunlardan b3$ka 495 numaraya 

muhtelif hediyeler . 

Ankara'da: S. ve N. kardaş ~?ı.~~!,~~~ü~ek~!h.~~~m~~ 
Vilayetlerde sah§ yerleri daha zarif modellerde piyasaya çıkmıştır. 

lzmirde 
Eskişehirde 

Bursada 
Trabzon da 
Samsunda 
Kırklarelinde 

Pannetti ve Pariente HORNYPHON RADYOLARI 
ı: İbrahim Ener 1939 modellerinin fiatları: L. Vade 

ı: İsak Şoef Tipi Prinz: 8 Lll.mbaya muadil 4 L. 135 12 Ay 
ı: Hakkı Atmaca ,, Lord: 12 ,, ., 5/ 6 L. 185 12 Ay 
ı: AJaeddin Saatçi ,. Reks: 12 Lambaya muadil 5/ 6 L. 215 12 Ay 

Fehmi Akay motörlü otomatik 
Lüleburgazda t: Ali Şefik Şimşek ,, Olympik: 16 Lambaya muadil 8 L. 285 12 Ay 
Edremitte c Fereli M. Öner motörlü otomatik 
Erzurumda 
Kon yada 
Ereğli de 
Zonguldakta 

ı: Neş'et Solak BRAUN RADYOLARI 
ı: Mumca Kardeşler 6 Yambalı Model Süper 165 12 Ay 
ı: Atamer Kardeşler 6 ,, Model Süperlüks 195 12 Ay 
r: M. A. Gürol 6 " Üstte gramofonlu 250 12 Ay 

PERPETÜÜM GRAMOFONLARI 
Kendiliğinden 8 Plak Deiittiren Elektrikli Gramofon Mobilyaaı Muhtelif otomatik pikup modelleri 
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AMPULLARI 
AEG 

Türkiyc _Vckjllcri: 
Elektron 

Türk Anonim Elektrik Şirketi Umumiyesi 

İSTANBUL. P.K. ~ 1449 
Türk Anonim Şirketi 

İSTANBUL . P. K. i144 

Modellerini dinleyiniz 
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Türkiye 
vekili Ec·p ERSES 

Zülfaris sokak ve Hezaran caddesi N. 121 

Galata 

Sesli han 

ANKARA ACENT ASI HALİL NACİ MIHÇIOOLU 

Sonbaharın vücutlarda tevlid ettiği düşkünlüğe karşı 

KAN, KUVET, İŞTAH ŞURUBU 
& birinci devadır. Mevsim değişmesi vücutlarda bir düşkünlük husule getirir. Fazla veya az bir zafiyet 

hissederiz. Bazılarımızda iştah değişiklikleri görülür. Bu gibiler ancak zorla yemek yiyebilirler. Bazıla
rımızın ise sinirleri bozulur çok hassas olurlar. Vücudu tamir eden uyku ise bu gibi hassas insanlardan 
uzaklaşır. Uyuyamazlar. Bu sebepten gevşeklik, yorgunluk, cesaretsizlik, faaliyetsizlik baş gösterir. 

Bu hallere kartı derhal bir FOS FARS OL tedavisi yapmalıdır. FOS FARS OL 
bütün dünya doktorlarının müttefikan kabul ve binlerce vatandaıa itimadla tavsiye et
tikleri en mükemmel kan, kuvvet, ve iıtah ıurubudur. 

F O S FA R S O L 'un diğer bütün kuvvet ilaçlarına tefevvuku doğrudan doğruya kan, kuv
vet ve iıtah temin etmesi ve azami 8 gün içerisinde tesirini göstermesidir. 
FOSF ARSOL kanı tazeleyip çoğaltır, Derhal vücude gençlik ve dinçlik verir. Hafızayı yükseltir. 

Adele ve sinirleri kuvvetlendirir. Mide ve kalın barsağı tenbih ederek muannid inkıbazları geçirir. 

FOSFARSOL kullananları nezle, grip. ve bunların neticesi olan zatürre'e ve emsali korkunç hastalık
lardan korur. 

Bel gevşekliği ve ademi iktidarda büyük rol oynıyan FOSF ARSOL güneı gibi girdiği yuvalara hastalık 
tenbellik vermez. Çünkü daima azim, irade ve faaliyet yaratır. Her eczanede bulunur. 7968 
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Dr. Muıaff er San de~ Halk lôboratuvar1 
Cebeci Hastanesi 

Göz Hastalıkları Mütehassısı Belediye sırası, Talas apartıman 

Harp Okulu Hastanesi 

Asabiye Mütehassısı 

Doktor Halil Ulaı 
Adliye Sarayı Sırası, 1 No. ya nakletmiştir. ~~~~ 2972 

Sarraf Hakkı Apartmanı :mııııııııııı:ıııııımıım::mıııuıı::ıı111ıımu 

Adliye Sarayı köşesi sarraf 
Hakkı Ap. Saat 3-7 Ti: 3912 ..................... 
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YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GECE 

Mevsimin en nefis fransızca sözlü 
komedilerinden 

SOKAK ŞARKICISI 

Baş rolde: 

FERNANDEL 

Gündüz: 2,45 - 4,45 - 6,45 seanslarında 

YANIK GÖNÜLLER 
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BU GON BU GECE 

Mevsimin en heyecanlı macera ve 
heyecan filmi 

ZEPLİNİN ÖLÜMÜ 

Baş rollerde: 

Dorotty Vilson - R. Armstrong 
Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 gece 21 de 

Halk Matinesi 12,15 de 
SARIŞIN KUKLA 
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KAZIM RÜŞTÜ 
Ankara Adliye Sarayı caddesi 

Genç Ağa aoartımanı No: 6 
J elefon : 2208 7707 


