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Atatürk şark vilayetlerimizde bir 
tetkili seyahatine çıkblar 

,, • _J 

Atatürk,, esennaen 
Bazı istinsahlar 

, Jltatürk ve yeni Türkiye hakkın • 
Cla bütün li.aanlarda bir çok kitablar 
hıefreclilmiftir. Bunlardan bir kr.smı 
RÜnün hadile meraklılarına ceı.ıab 
vıermqtir. Daha büyük bir tedkih 
frlahsulü olan diğer bir kısmı ise po• 
~it.ika ve edebiyat tarih killiyatları 
ıçınde kıymetlerini muhafaza ederek 
3'afayacaklardır. 

Bu silsile arasında en son neşrolu· 
nan eser, alman tarihçisi Herbert 
Melzig'in "Atatürk,, unvanlı üç yüz: 
•ayfalık kitabıdır. Bay Mel:zig eski· 
denberi osmanlı ve türk tarihi ile 
ll~raııyor. Kanuni Süleyman senele· 
rı hakkında gayet genif etüdler yap
h'lıftır. Melzig türkçe bilir. Gerek 
rrıemleketimiain gerek bafka mem • 
leketler evrak ha%nelerinde ve kü· 
fübhanelerinde bulunan türkçe me· 
tinlerden istifade etmiştir. Geçen· 
lerde onun yeni eserini takdim etti • 
iinıiz vakit söyldiğimiz gibi, yeni 
''Atatürk,, kitabı, Atatürk'ün eşsiz; 
f!f-haiyetile onun eseri olan kurtulu§ 
harbınt ve büyük türk inkliôbını, 
kuvvetli bir tarihi ve politik görüşle 
anlatmakta, inkıliibırnızın huswi· 
)etlerini ve mucib sebeblerini etraflı 
bir şekilde anlatmaktadır. 

Melzig'in eseri hakkında bir fikir 
edinmeleri için, bugün "Ulus,, okur· 
larına rcutgele ba~ı paaajlar istinsah 
•diyorusz 

• 19 mayısta Mustafa Kemal Mira· 
laylığa terfi etti. Arrburnundaki mu· 
barebeler temmuz sonuna kadar sür
dü. İngilizler, muharebeye, yeni ve 
büyük kuvvetler sokmağa devam edi
torlardı. Ağır havan toplarını da ka
raya çıkarmış olduklarından, türk 
h:ıevzileri, ingiliz kara ve deniz ba· 
taryalarının devamlı ve imha edici 
ateşi altında idi. Mustafa Kemalin 
19 uncu fırkasından maada, takviye 
İçin daha başka fırkalar da getiril· 
ı:rıişti. Cephe, şimal grupunun kuman· 
dası altında olan her iki Anafarta sa
~asma doğru, yani, şimal istikame
tınde uzanıyordu. 

Mustafa Kemal, İngilizlerin, ken
di cephesine katt darbeyi bu nokta
dan indirmeğe kalkışacaklarını önce· 
den tahmin etti ve muhtelif kuman
danlıkları grup kumandanlığında bir
leştirmek lüzumu olduğunu derhal 
gördü. 

Üçüncü kolordu kumandanı bu 
zarureti kavrıyamadığından, onu i~· 
na edinceye kadar çok zahmet çektı. 
lık takviye kuvvetlerine kumanda e
den ve kendisine, birlikte hareket e
debileceklerini söyliyen bir alman 
?1iralayına, kısaca ve kati bir ifade 
tle: 

- Her şey yolundadır'. _A~a~iyi 
\re düşmanı sizden daha ~·ıyı bılıyo
rurn B k ı:nanda edecegıml,, ceva-. en u • 1 bın1 verdi. Miralay da bun~ kanı o · 
duğu için, bu kararı .u~u~ı kararga
ha bizzat telefonla bıldırdı . 

• O, eski kuvvetleri ihya etın~ğe ve 
f 'k· · k'l vermege az· ı ırlere yeni hır şe ı . . 
tnetti. "Hal" de ne varsa hepsını re~· 
dett• 1 "tiyi osrnanlı devleti· 

ı \re ya nız a , t" · A dolunun u· nın enkazı altından, na b 1 
k l · le es e· 

crunez kuvvet kaynak arıy 
nen ·ıı' b' t"rk devleti kurmak mı ı ır u . 1 .. i 
emelini takib etti. O, türk rnıl eAtı ıdç n 
b. . . . k"' olan na o-
ırıcık kurtuluş ım anı , , 

1 f·krını şu-
unun yeniden canlanması 1 

' 
urunda milli bir sır olarak taşıdı . 

• Ş • . k" halledecekti? 
ark meselesını ırn f 

Türkiyenin de başta bulunan f~· 
k. . k" l"k ve ı· 
ır adamları, siyasi bıt ın 1 b 

kir kausu ortasında bu suale ce\1'8. 
bulmak için kafalarını yoruyorlardı. 
Bunun, türk görüşüne göre cevabını 
Yalnız bir kişi biliyordu. 0, bu ce· 
vahı şuurunda milli bir sır olarak ta
tıdr. 

ni yalnız bir tek kiti biliyordµ. Os- · 
manh tarihinin geçmi,teki asırlarını, 
yalnız o tahlil ve tefsir ederek tari
hin gizli kararına muttali olmu,tu. , 

1908 ihtilali, onun için, osmanlı 
anayasa tarihinin facialı kornediıin
de sadece bir sahne idi. 

• Mustafa Kemali yüksek kuman· 
danlarxn çoğuna üstün kılan vaııf, 
ölümü istihkar etmek ve 'ecaat gös· 
termek hususunda askerlerine en bil· 
yük örnek olmasıdır. 

• Mustafa Kemal, genel kurmayla 
münasebetini muhafaza etti: bir ta· 
raftan orduda artmış olan kısımların 
en ufak hareketlerini takib ederken, 
diğer taraftan, düşmanların ıiyasi 
entrikalarını ve millette gittikçe kuv· 
vetli bir şekil alan reaksiyon tezahür· 
lerini gözü önünden ayırmadı. Gerek 
askeri gerekse siyasi vaziyet hakkında 
tam bir intiba hasıl etti ve bu intibamı, 
dünya harbı sonundaki cihan h~disele
riyle mezcetti. O, o gilnlerde, tıpla bü
yük bir meydan muharebesinin arife
sindeki ruh haleti ile yaşryarak, so· 
ğukkanhlıkla, büyilk devletlerle hali
feye karşı stratejisini hazırladı. He
defini can ve yürekten tcsbit etti. 
Bu hedef: ''Hürriyet ve vatan!° idi 
ve ondan sonıra da ruhundan kopan 

(Sonu S. inci sayfada) 

Kadrolar 

'Atatürk hareketlerinden evvel hususi vagonlarında 

Atatürk'ün hareketleri 
Ankara, 12 (A.A.) - Rcisicüınhur Atatürk beraberlerinde 

Başvek!l Celal Bayar, Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, Nafıa Vekili 
Çetinkaya olduğu halde bu ektam saat 17.50 de hususi trenle 
§ark vilayetlerinde bir tetkik seyahati yapmak üzere şehrimiz· 
den ayrılmı§lardır. 

Reisicümhur, istasyonda B. M. Meclisi Reisi Abdülhalik 
Renda, bütün Vekiller, Müsteşarlar, Mebuslar, Generaller, An
kara Vali ve Belediye Reisi, Vekaletler yüksek memrulan, An· 
kara Garnizon ve Merkez Kumandanları tarafından uğurlan
mışlar ve istasyonda toplanmış olan kalabalık bir halk kütlesi 
tarafından alkışlanmışlar ve selamlanmışlardır. 

B. Menemencioğlu Beyrutta 

Muhtelif meseleler üzerinde 
müzakereler yapılacak 

Adana, 12 (Husuıf Muhabirimizden) - Benıt'tan bildlrlJI. 
yor: Franıanm Suriye Fevkalade Komi.eri Kont dö Martel dün 
gece Türkiye Dıt itler Siyaıi Müıte!&rı B. Numan Menemenci. 
oğlu terefine büyük bir ziyafet verdi. 

Ziyafette konsoloslarımız, Lübnan ve Suriye devletleri erkl
nı ve Hatay seçimini kontrol edecek olan Milletler Cemiyeti he. 
yeH reiıi ile sekreteri hazır bulunmutlardır. 
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Toros yolcuları 
Toroa Expren'in yemek vagonu dolu idi. Ufak masalardan birinde 

ark yaılannda bir İsveçli ile pnç kansı yemek yiyorlardı, Hava karar· 
nı§tı . Polatlı arkalarda kalmqtt. Tren Ankara'ya doğru yol alıyordu. 

lsveçli çift, Türkiye hakkında konuıuyorlardı. lıveçli Kemaliat 
rürkiyeden, trenle, birkaç defa geçmiı. hatti iti düıtülü için lzmir, 
~nkara ve Adanada kalmıftı. Fakat genç kansı, Türkiye'yi annesinin 
anlattığı masaJlardan tanıyordu. Evlenmezden az önce, yani orta tahıi· 
üni ve pensiona terbiyeaini bitirdikten sonra, Türkiyeye dair olan ma· 
lumatmı bir mikdar daha tamamlamııtı. 

Mesela biliyordu ki, Türkiye'yi batarken kurtaran Şefin adı Ke
mal Atatürk'tür. Türkiye' de kadın'ın artık harem kümesine kapatılmıt 
bir tavuk olmadığını ve Avrupadaki gibi, hayatın birçok sahalannda İf 
tutmaia batladığmı da duyrnuftU. lstımbuldaki iki günlük ikamet, o
nun bu bir avuç malumatını bir mikdar daha çoğaltmıftı. 

Kocası kendisine, ıu esnada, Türkiyenin seri realizaıyonlar memle
keti olduğunu ve bu itibarla biraz eeki Amerikayı hatırlattıiını anla
tıyordu. Genç kadın, tordu: 

-Ankara'da biraz inip gezer miyiz) 
- Yok. Çünkü ıehir biraz uzaktadır. Gece Jı.vatı da henüz ı..Ja. 

mamıftn'. Bundan batka, tren de çabuk kaçar. 
- Öyle iııe inip garda dolaıınz. 
- Hangi garda) Ankara'nm bir büyük kuıuru var•, o da henüz 

bir pra malik olmamaaıdır. 
- Nasıl olur) Bu kadar binalar yapılıyor diyomın.. Mantar aibi 

binalar irkar diyorsun. 
- Oyle ama gar binan diye bir teY yoktur. Baait bir köy iıtuyo

nunda inip ne göre<:ekıin ve ne içecek.in. Yatanz, daha iyi. 
Bir müddet eonra heublar görüldü. Çift kalkıp yatakbdaki kom· 

partimanma gitti. Gerçekten, yatmak daha doiru idi. Beyruta sidiyor· 
larclı. Daha yolculuk uzun ve yorucu gözüküyordu. 

Erkek eoyundu ve yattı. Fakat genç kaclm, koridorda bir müddet 
oturmak iıtedi. Step'in havan, uykuyu, ıenç ve canlı mavi sözlerden 
ıilmifti. 

Birden, tren bir tehre yaklapr 11'bi oldu. Uzakta birçok 11rk belireli 
ve tren ıüratle mak.ulan atlayarak muhtetem bir "pr" m önünde 
durdu. 

Genç kaclm pfmh. Hemen kompartimanm kap11mı açtı ve kitab 
okuyan kocaaına: 

- Kalk kalk, bir büyük tehre pldik ve enfea bir .. pr"' m içinde
yiz dedi. Adamcağız, kannnm aözlerinden pb yapmacbiuu anladı ve 
1abehlığmı giyerek koridora çıktı ve 

- A .... Bu da ne) dedi. 
O sırada geçen kondöktör, sorulan ıuale 
- Ankara'dayrz, cevabmı verince, İsveçli güldü ve kanıma 
- Emin ol karıcığım geçen aene bu "gar" burada yoktu, teminatını 

verdi. Genç iıveçli kadm, dütünclü ve kocaıma hak verdi: Türldye'de 
binalar, mantar gibi yerden biter ve Atatürk, lıveç'de iken itittiğinden 
ele bUyük ve §ftftrtıcı bir adamdır. -B. 

[:::::::::::;:~~:~:~:~!.:~:: ·:::::::~::ı 
İk.J eerarket yakalandı 

Çankırı caddealnde dolafftl&kta o
lan Said otlu Tahıin ile arkadatı 
Mehmed ollu Kadlrln vuiyetlerl po
Uı taraf ındaı ,uphell stirUlmilf Ye l
lri arkadaf merkeze gC5tUrUlmüttth'. 
Uıtleri aranınca Tahainin il.zerinde 
10 ıram earar çrkmı9tır. Tahıin bu 
eerarr arkada9r Kadirden aldıfını 
~yleml9tir. PoUı her Udıl hakkında 
tahkikata bıtlımı9tır. 

lıtanbulda hal tarifesi 
!atıanbul, 12 (Telefonla) - Mey· 

ft \'t ıebıe halinin ücretlerinin pa· 
halı oldufu hakkında bası kabsımal
lar tiklyette bulunmuılardı. Beledi
ye yıptıfı tahkikat neticeıinde tari
feyi daha faslı indirmel• imkan ol
madılı, tarif enin yeni haftan tetkiki 
lbnnıeUne ücretlerin indirilmek 
defil, arttm1maaı lbımreleceği neti· 
ceaine vırmıJtır. 

Adliyede tayinler 
55 Ura ma&flı Aydm ıulh hakim· 

lifine htanbul ıulh h.lklml BB. in· 
ki, 40 lira muıh latanbul ıulh hl· 
ldmliline Aydın ıulh hiklml Mu· 
hiddin, 30 lira maa9h tamir icra me
murlutuna hlldm numedl Bn. Utlye 
Handan tayin olunmuflardır. 

uı.:us 

Avrupada 
tahsil için 

Açdan imtihanlarda 
kimler kazandı 

Kültür bakanlığında bu yıl bakan
lıklarla, latatlıtlk genel direkt'5r1Ufii 
tarafından Avrupaya gönderilecek ta
lebe, imtihanına girmiş olanlarm im
tihan evrakları tetkik edilmektedir. 
Bakanlık timdiye kadar yalnız Finans 
bakanlığı ile istatiıtik genel dlrektör
lüiU tarafından Avrupaya gönderile
cek talebenin imtihan evrakını tetkik 
etmittir. İıtatiıtik genel direktörlüğü 
tarafından açılan imtihana giren 15 
gençten, imtihanı yalnız BB. Bülend 
Sirmen ve Vedad Dicleli kazanmıılar
dır. Fi nanı bakanlığı tarafından açılan 
imtihana ıiren 37 gençten 11 i kazan
mıf tır. Bunlu BB. Turgud Aytuğ, A
sla K6klll, Şerif Doıdotru, Mazhar 
Şener, Fehmi Yavuz, Oktay Rifat, 
Ekmel Onkulık, Şevki Bilge, Bedri 
GUnoy, Ekrem AH Can. Münir Mu
tar. 

Ankara imar 
müdUrlütü 

Ankara belediyeıi İmar MUdUr
lUlüne Belediye Mecllıi uuından 
ve milhendiılerimi.ıden Bay MuJıliı 
Sertel tayin edilmit ve tayininin de 
VeklUer Heyeti kararına iktiran et· 
mit oldufunu Sfrendik. 

Bay Muhliı Sertel mühıendlılik 
tahıilinl Belçlkada tamamlamıf, tim
diye kadar bulundufu itlerde iktlda
rmı iıpat etmi9, muhitine hürmet tel· 
kin etmlt delerll bir fen adamıdır .. 

Yeni memuriyetine dün batlamıf 
olan Bay Muhllı Sertel'e baf&nlar 
dilerlı. 

Silifke'de nufus 
sayımı yapılacak 

Geçenlerde Silifke kazası hükU
met konafında bir yangın çıkmı,, ko· 
nak içinde hiç bir ter kurtarılaını· 
dan yanmıttı. lç Bakanlık bu yangın· 
da tamamen yanmı9 olan nUfuı ka
yıdlarının yeniden teılai için lUzum
lu tedbirleri almıt bulunmaktadır. 
Bakanlık kaza içinde yeniden bir nU
fuı aayımı yapmağa karar vermlı ve 
kazaya ıayım için lüzumlu fi9leri, 
kayıd def terlerini, ana kütiiklerl 
gijndermiıtir. Sayımın ıUnU Bakan
lıkça teabit olunarak bugünlerde kay
makamlığa bildirilecektir. 

Milli bir müessesemiz 

hariçte de takdir edildi 
12 nd Entem11yonal Sellnllr fuarın· 

da en yüksek ve en mümtu allka ile 
karfdanan Çapamarka pirine unu Yt· 

uir çocuk cıdaları fabrikasının 
"Orand prix hon concoun" mUklfatı 
Ut taltif ve takdir edlldifinl llrtınd 
veklleti fabrikayı tebrik etmek ıure
tiyle rnmen blldirml9tir. 

Ankara' da 
yapılacak 
mektebler 
Kültür Bakanlığı Ankarada yeni

den 3 orta mekteb inşasına karar ver
mittir. Bu mektebler kurtuluı ma
halleıinde birinci orta mekteb yanın· 
da, Hamam8nünde odun ve kömür de
polarının bulunduğu yerde MUdafaai 
Hukuk caddesinde yapılacaktır. Her 
üç mekteb için lüzumlu olan arsala
rın iıtimlak edilmesine 'imdiden 
ba9lanmıttır. Mekteblerin inşasına 
8nUmUzdeki ilkbaharda ba9lanacak 
ve mektebler gelecek ders yılına yetft
tirilecektir. Kurtuluşta yapılacak or
ta mekteb binası ikmal edildikten 
aonra birinci orta mekteb bu binaya 
naklolunacak, timdiki bina iae kur
tulut ilk mektebi olauktır. 

Emniyet 
tayinleri 
İzmir Emniyet direkt6r1Ufü be

tinci ıube muavini BB. Yunuı Veh· 
bi emniyet genel direkt8rlilfil kadro
ıunda açık bulunan UçUncU ıınıf po· 
liı mUfettitlifine, İatanbul ikinci ıı· 
nıf emniyet Amirlerinden Tevfik Is
parta ikinci ıınıf emniyet amirliğine, 
Ağrı viliyetl 2 nci ıınıf emniyet A
mirlerinden Fahri Torun Iğdır 2 nd 
ıınıf emniyet lmirllğine naklen; İa· 
tanbul villyeti Em. kadroıu 96 sicil 
11yıh Baıkomiıerlerinden Cevat Ü· 
ney mezkftr vlliyet Em. kadrosunda 
açık bulunan 2 nci ımıf emniyet l
mlrliğine, Ankara villyetl emniyet 
kadroeu 622 ıicil uyılı Batkomiıer
lerinden Hamdi Açıkahn meıkOr vl· 
llyet Bm. kadroaunda açık bulunan 
2 nci ııınıf emniyet amirliğine: İzmir 
vilayeti emniyet kadrosu 890 ıicil sa
yılı Batkomiserlerinden Yatar Barıt 
mezkQr vilayet emniyet kadrosunda 
açık bulunan 2 nci ıınıf emniyet l· 
mirllğine, Edirne vilayeti emniyet 
kadrosu 878 ıicil aayılr Batkomiıer
lerinden Şevket Akkoç Afrı villye
ti 2 nci ıınıf Emniyet Amirliğine ter
fian tayin edilmiılerdir. 

lstanbul elektrik şirketi 

aleyhinde açdan dava 
fıtanbul, 12 (Telefonla) - İstan

bul elektrik tlrketi aleyhine açılan 

kaçakçılık davalarından lklıine bu
giln İatanbul aıliye betinci ceza mah
kemesinde devam edildi. Bu davalar
dan birinciıinde ehli vukuftan Kad· 
ri dinlendi. !kinci ve yeni muhake
mede de, kaçıkçılık maddeıinden zan 
altında bulunan bet kitinin ilk aorgu
ları yapıldı. Bunlar hldiaeden malQ
mıtları olmadılını ve kendilerinin 
bu itle allkılarr bulunmadıfını söy
lediler. Muhakeme 3 ilk lrlnun tari
hine bırakıldı. 

13-11-1931 

Piyango dan bitti 

Kazanan numaraları 
sırasiyle neırediyoruz-

Yeni tertib tayyare piyangosunun 
birinci ketideainin çekilmeıine dUn de 
devam olunmuttur. DUnkU çekiliftt 
ikramiye ve mükUat inbet eden numa· 
ralarm tam liateaini yaıryorua: 

15.000 lirayı kazanan 
8135 

1000 lirayı kazanan 
29607,38002,35228 

Be§er yü~ lira kazananlar : 
1408 1805 4231 11573 15978 16436 

16792 19491 22695 26045 26617 28359 
31240 33793 36091 38283 

Yüz elli~er lira ka:xınanlar ı 
119 1372 3043 5167 5396 6114 

6704 7971 8642 11851 12251 12298 
15420 15513 19285 22639 23312 24245 
27289 27769 27895 34272 34839 

Yüzer lira ka1Sllrwnlar ı 

1132 2943 3193 3602 4687 6028 
6233 6417 8317 8417 8519 8697 
9402 12121 13444 13646 14353 15190 

15598 16340 17088 19342 21106 22356 
22221 23058 25384 25658 25888 27146 
27216 27986 31385 33109 33518 33594 
34051 34715 35063 35220 35910 36099 
36397 38295 39462 

Elliıer lira lwzaruınlar ı 

241 920 1052 1114 1245 1461 
1464 1472 1624 1768 1941 2270 
2526 2643 3117 3330 3641 3677 
3741 3864 3966 4087 4391 4430 
4650 4725 4839 4938 4946 5064 
5349 5439 5601 5748 5948 6744 
7018 7038 7297 7599 7625 8232 
8421 4857 8639 8696 9129 9143 
9248 9385 9452 10065 10309 10367 

10734 10771 10780 10834 11309 11434 
11518 11863 11939 12361 12517 12575 
12797 13015 13159 13219 13397 13671 
13774 13853 13889 14161 14270 14889 
15023 15062 15 ... 6 15862 15932 16150 
16152 16181 16245 16297 16353 16435 
16638 16765 17039 17050 17183 17677 
18021 18101 18335 18701 19269 19271 
19274 19275 19360 193154 19706 19836 
19932 20055 20572 20821 20896 21163 
21386 21493 21530 21735 21794 22076 
22095 22190 22275 22561 23533 23550 
23667 23727 24251 24484 24493 24664 
25153 25154 25285 25553 25743 26514 
26757 26837 27276 27306 27433 27485 
27613 27926 28451 28653 28704 28733 
28911 29046 29442 29487 29491 29501 
29502 29504 30534 30942 31154 31174 
81500 31778 31799 31831 32165 32462 
32924 32951 33142 33209 34435 34733 
34814 35140 35266 35653 35723 35797 
35842 35835 35927 36453 36463 36502 
36808 37044 37437 37470 37476 37568 
37747 37793 38378 38530 38663 38660 
38663 39790 39952 39969 

Otuzar Ura ha.ananlar ı 
21 22 64 230 344 

505 574 589 592 732 
1144 1151 1159 1311 1358 
1541 1552 1779 2138 2149 
2582 2700 2998 3017 3053 

465 
773 

1468 
2558 
3U4 

3511 3696 3815 3990 4013 ~ 
4185 4333 4436 4464 47fl 40"' 

5057 5073 5249 5280 5291 5564 
5611 5965 6140 6506 6559 684' 
6944 7061 7592 7891 8036 8()81 
8196 8240 8326 8493 8593 ~~ 
8979 9004 9324 9824 9815 ~ 
9852 10176 10251 10298 10328 ı()-400 

10793 10968 10993 11224 11334 ııs3' 
11556 11592 11624 11844 12000 1213' 
12157 12450 12770 13340 13363 13394 
13452 13493 13640 13770 13931 14010 
14102 14208 14651 14ö91 14736 14780 
14840 15587 15595 15197 16144 16211 
16244 16306 16472 17282 17333 17595 
17598 17621 17700 17751 18012 1802I 
18814 18993 19033 19380 19540 1963• 
19925 19983 20042 20083 20282 20300 
20407 20424 20534 20564 20576 20171 
20789 20946 21090 21168 21494 215JJ 
21841 21877 22112 22267 22286 22619 
22863 22945 22970 23274 23368 23631 
23659 23719 23937 24176 24190 24251 
24292 24482 24658 24743 24746 25059 
25061 25078 25092 25402 25424 25540 
25547 25591 25873 26108 26271 26370 
26414 26424 26836 27025 27447 276ıt 
27724 28316 28559 28626 28887 28890 
28912 28950 29169 29127 29229 29331 
29879 30003 30276 30501 30503 3()655 
30737 30882 30903 30994 31387 31490 
31495 31599 31820 32019 32133 32194 
32353 32.S95 32837 32849 32936 33230 
33244 33392 33487 33719 33928 34011 
34105 34124 34188 34203 34365 34570 
34617 34772 34769 34814 34892 35145 
35370 35374 35406 35447 35901 3593' 
35958 35993 36383 36422 36423 36996 
37246 37280 37281 37349 37406 37440 
37533 37766 37856 31995 39116 38224 
38277 38284 38366 38508 38556 38711 
38817 38917 38984 38993 39172 39171 
39997 

Amorti alanlar : 
Son rakamları 35 ve 46 Ue nihayet!• 

nen tam biletler 20 t,er lira, onda bif 
biletler ikiter lira amorti alacalıdardıt. 

10.000 ve 20.000 
liralık mükafatlar 

10000 liralık mUktfatı 13667 n~ 
ralı bilet kuanmıttır. 20000 liral.
mUktfat ton çekilen qalıdakl n\Uft8' 
ralar arasında takıim olunacaktır. 

11 355 2373 2396 5087 5125 
6716 6845 6886 7190 7321 8050 
8949 9005 10561 11861 12032 1255J 

13277 14557 168154 17193 19273 19941 
22991 23449 25612 25628 27 510 30566 
31659 32933 33328 34932 35578 3753J 
35378 37532 38102 38341 38673 

Sehrlmlsdeki tallliler. 
30.000 liralık büyük ikt'amlyt" • 

Samanpuarıncla tersi Latif yanında 
thaan ve Lutnye, ıo.ooo liralık lkr&• 
miyt Cebecide bakkal Mıhmed \ff 
KabakUllUkte lbtikçi Muıtafaya. 

2000 lira da gUmrilk tetkik direktar
lütünde Alleddin lle TUrk Han Kd<' 
rumu muıUimlerinden Selçuk Eluedl 
•• Oamana i11bet etmlttlr. 

Gazi terbiye enstitüsU 
mezunlar1nın tayinleri 

EY Mlıiblnden halı çalmıı 
Altındağ mahalleıinde oturan 

Mehmed kııı Hatlcenln me bulun
madıfı bir ırrada evde kiracı olarak 
oturan Fatma odaya girmit ve fır· 
aattan istifade ederek bir hah il• bir 
S&rJ&f ?lmıttır. Fatma yakalanmrt 
"' mUddeiumumtllfe yerllmittlr • . 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Ankara Gui terbiye enatltUıUnUn .. 
nkıiyonu meı:unlarının tayinleri ya• 
pılmııtır. Bunları yazıyoruz: 

Kumar oynamı~lar 
Çankırı caddesinde kahvecilik ya

pan Celll, Ahmed ve Kadir adındı 
Ski ırkadatını çaf rrarak kumar oyna· 
mıttır. Celll ve arkadatları yakalın· 
tnıt ve tahkikata baıtanmıttır. 

Üç maznunun 
idamı istendi 

tıtanbul, 12 (Telefonla) - Geçen 
tene Fatihte bir cinayet olmuf, Re· 
ceb adında bir ıen~. bir rakı llemln
den ıonra Nureddin adında bir mütt· 
kaidi ISldUrmUıtU. Cinayeti yaptık· 

tan ıt0nra kaçan Receb yakılandılı 

zaman Nureddin'in kendisine tecavtb 
ettiğini iddia etml~, Nureddin'in kı
rııiyle kaynanaar cinayete, eve giren 
bir hırsız tarafından itlenmiı ıilıti 
vermek için bazı etyayı bahçeye in· 
dirmitler ve kom,ulara da eve hırııı 
eirdiğini ı8ylemitlerdi. 

Reccb, adam öldürmek suçundan, 
Nureddin'in kanılyle kaynanası da 
Recebe yardım etmek ıuçundan mu· 
hakeme altına alınmrt bulunuyorlar
dı. Bir aenedenberi devam eden bu 
dava bugün aon aafhaya intikal et· 
mit ve müddeiumumi iddianemeıini 
okumuttur. 

Müddei umumi ıuçu Nbit ıörmek· 
te, her Uç maznunun da iadmını iıte
mekte ve kadınlar için hiç bir hafif. 
letici sebeb göstermemektedir. 

Muhakeme ıuçluların müdafaala
rını yapmaları için batlra bir cUne 
bırakılmı9tır. 

Çöplerimize dair 
Ç~p meıtltsl... ıuetelerimls/11 

•n ıly•de dillır/111 doladıltl•rı mt
ıtlıltrden biriıldlr. llnel• im• 
buldı bu mamnbetıi• ımdde deııi· 
z• diSkaıar; f'lhlr muhbirltrl •lts· 
Jarı111 •çıp 11Jalırini yumarlar: lo
dos bunları alıp kıyılara vuruyor; 
bunlırı d1nin diSktMk dolru d•· 
ğildir I derler. 

Belediye de bunları götürüp u
zakça bir yere, menli Mıcidiye 
köyünün civarına dölctürQr; pae 
yaygara başlır: 

- Mecidiye köyüne dökülen 
çöplerin berinde bir alntk ordU$U 
türemlftir. Bu ordu l.ıanbulu /Mi
li ediyor/ 

Hatti gayretli bir gazete lotoj
ralçısı, bir küfeci çocuğa par• ve
rerek yüzüu reçel rirer ve aİotk
ler üzerine konunca onun rtanlm' 
çekerek K11Zetesine koydurur. 

Lodos çöpleri kıyıya getirmedi, 
Mecidiye'deki çiJplere sinekler a. 
~üşmedi, delil mi, gen• bir çöp n.
selesi vardır: 

- EIHdlm, bu çiSpltria içinde 
t!ndUnrlde, airHtt• kull•nıl•calc bir
çok maddıl•r var; iSylı olduğu hal
de bunları ya deniu, ya çukura dö
küyoruz. Bir servet kaynağımız 

kayboluyor/ derler. 
ÇiJptın bıhıttmd o kıd•r iti

y•d aline gelmiıtlr ii bir aman
lar, realist rom11ncımız Sallhaddin 
Eniı, bir mecmıuda muntaaman 
yııdılı Hıeye ~u bıflılı koym~
tuı ''Çöp arab•u". 

Ank•ra gasıteciıi için çlpten 
bu adar /asla bahntm•te ıanm 
0/11U701, hı.ot nımıt. r a1 .. 

dünkü Ulus, ~imdiden Janrı çöpl~ 
rlmirln tıkerlılcleri llstilcli araba
l•r içinde uıınacajwu yaııyordu. 

Otomobiller ~ıkmadan bir ada
mın stnıin VI mürtfleh olduğunu 
an/atrnd ir;in "elendim, llıtilc/J •· 
rabalarda geziyor,, derlerdi. Ôylt! 
ise bia de Ankara çöpleri için "kl
bırlıştı, artık llstikli arabalara bi
niyor" diydlliris. • T. t. 

Çıplaklar: 

Tabiatla daha 7akındaa " da· 
ha ıeniı ölçGcle temaaa ıelehil
mek için A vrupanın bazı yerlerin
de ormanlarda yaıamaia kalkı
tanlardan bahsedecek delili•. Bu 
fıkrayı Uluı'un dünkü aa,y11mda 
•ördGfamüs bir reaimden ilham 
alarak 7uryorus ı Bu reıimde ha
Yanm .. caldıtmdan dolayı çıplak 
harlteclen iki aıker vardı. Eier el
lerinde modenr birer makineli tü 
fek olma .. ydı, bunları Hotanto 
da iki yan-vahıi muharib .. nırdı 
nıs. Halbuki reıim, Çin' de almmıı 
tır. Oradaki japon aıkerleri, have 
aıcak diye çıplak olarak ıiperler< 
rirmiı, harbetmiılerdir. 

Habet harbı eenaaında da habef 
aakerleri çıplak ayakla muharebe 
etmiılerdi. Yeni bir çıplaklık mo
duı Yilcucla ıeliıor. Fakat bir de 

hakikatin çıplak elan bir tarafı 
vardır ki o da bütün bu .. ıdırıan
Uk harblarmm yeryüaünde sürü 
sürü çıplak ve yoksul yığınlar mey· 
dana ıetirdiğidir. 

l' alanın lezeti : 

Sadri Ertem, "Kurun., da yazdı
ğı bir fıkrada diJ'OI' ki ı 

"Yalanda meyvaımın lezzetini 
yalnız kendi ajacına tattıran bir 
acaib hueuıiyet varclır. Yalanda 
aihirli, ıiizel, cazib olan taraf, 
bafkaama ıöıterilen cebhe delil· 
dir. Bu cebhenln, kapıaı üzerinde, 
sanki, koskocaman bir levha asılı
dır ı • 

"Bu kapıdan, ancak, hımbıl se· 
lcllar ıirer.,, 

Bir muharririn bir yasıda aami· 
mi ve muvaffak olmak iç.in, baha 
sttiği lezaeti biuat tatmaıı lbım 
relir. Bu bakımdan Sadrinin baha 
•ttiği lezzeti çok tatmıı olduiunu 
:ldia edebiliris. 
Yalnız fU var ki meıhur irlan· 

lalı edib Oecar Wilde, yalan hak· 
'unda batka türHi düıünür. Ona 
rıöre yalan, eanatm, hele edehiya
tın anaeıdır. insanlar, yalan eöyle
mek kudntini kaybettikçe aanat· 
klrhk kudntiıü de kaybetmekt• 
dirlv. 

Dokıan üç ya§ında bir genç : 

Bir ineanın, doksan üçüncü yıl
dönümünü kutlamaaı ıık ıoık ıö
rülmez ama, biiıbütün ıörülmea 
bir teY de defildir. Fakat dokaan 
üçüncü dofum l'Ününü kutlarken 
kendiıine yeni bir biıiklet hediye 
edilen kimae duymuı muydunua? 
fnıilterede Heminıforcl Greyli 
John Ediaon dedif imi:s yaıa baıh· 
iı rün dedifimiz hediy91i almı,. 
tır, Dahaaı varı bu yaıh ı•nç, bu 
yeni biıikleti ile 800 mil )'Ol da 
yapmıt bulunuyor. 

Rf'nkli d11nrcı dumanı : 

Cııara dumanı renıi, yakında 
ıece tuvaletlerinde .,. tırnak ),o. 

yalarında moda olacak ıil»i röril· 
nüyor, 

Bu haberden kadınların duman 
rengi elbiae ıiyec:ekleri, tırnakla
ra o renkte cila vurulacafı manl11-
nı çıkarmayınız ı 

Adamm biri. içtiiimis cııara· 
lardan renk renk duman çıkara• 
cak bir icadda bulunmuttur; onu 
demek iıtiyorus. 

Uzun ıakalın yaradıiı it J 

Geçenlerde Kahire aokaklann· 
dan ıeçen usun b91as eakallı bir 
adam poliı tarafmdan yakalan-
mıf. Mıaırda uzun .. kal bırakma • 
nm Jaaak edildiiini aanmaymıs. 

Bu ihtiyar adam, uaua beyas N· 

kalmın içine &ü,.ük bir uıtahkla 
bir eroin paketi Jerl.,tinnitti ele 
oadu. 

531 Bn.B. İffet ve 512 Şerife !ıadf 
Karatq orta mektebi tarih ve cotrafya 
ıtajyerliiine, 429 Lütfi Upk orta 
mektebi riyuiye muallimlifine, 5SS 
Sıddık Edime orta mektebi riyaıiy• 

mualllmliğine, 520 tf fet Kırtr
yaka orta m e k t e b i tarih cot' 
rafya muallimliiine, 570 Adem 11• 
f&k orta mektebi tabiiye muallimlill• 
ne, 556 BehlQl Maniaa orta mektebi ta• 
biiye muallimliğine, 578 Haydar De
nizli liaeti bir.inci devre tabliye mual" 
limlltine, 502 Mehmed Erzincan orta 
mektebi tarih ve cofrafya ıtajyerUll" 
ne, Halil Ha9met Trabzon liıeal rlyr 
ziye ıtajyerliğine tayin edilmi9lerdir. 

Bir hrnıs yakalandı 
latanbul, 12 (Telefonla) - Ker 

diline tacir ıUıü vererek bir mata•• 
dan muhtelif eıya 19mrken yakala• 
nan E11d HulQıi adında bir adam hı&• 
kim karariyle tevkif edildi. 

H .A Vll 
L9~:1t 

Hava bulutlu geçti 
DUn 9ehrimlıdı hava bulutlu ıef" 

miı, ı11 gilndUa 16, ıece 5 derece ol•• 
rak kaydedllmittir. Dün yurdun 1-
r• mıntakaıında hava yağıflr, dil•' 
yerlerinde bulutlu ıeçmittir. Dünırtl 
yalıtlırın karemetreyı bıraktıklar' 
ıu mikdarları Maniaada z. lmıird• 1 
kiloıramdır. Muflada yağıf çok &I 
olmuftur. En diltilk m Karsta ırfı• 
rın altında 7, en yUkaek ıaı da ııfr 
rm UatUndı Adanada 36 derecıedir· 
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Cfü..:::~::~:~:~:~:::::··]ı 
İspanya meselesi ne 

vaziyette? 
~l"Ükseldeki konferans içtima et

::;ge b~!layah, İspanya meselesi et
'k.1n~akı politika faaliyeti adeta 
~~:cı. plana atılmı~ gibidir. Maliuıı
lon kı geçen a,yın ba~ında topl~n~n 

dra kartşmazlık komisyonu ıçtı • 
Dıaı.nda İspanyadan "gönüllülerin,, 
&erı çekilnıesine ve Franko biikü
llletisin tnuharibJik haklarının tanm· 
llı~s?1a Prensip itibarile karar veril-

hrrıı§tı. Bu iki işten hangisinin eve) ve 
an · · f d gısınin sonra yapılacağı etra ın· 

l a. uzun münakaşalardan sonra şöy-
e bir fornıül üzerinde mutabakat 

Şanghayda japonların 
hareketi devam ediyor 
Son harblerde 150.000 kişi öldü 

Londra, 12 (A.A.) - Şanghay'dan bildiriliyor: Çinliler sa
baha karşı saat 2.30 da Nantao'nun boşaltılması işini tamamla
mışlardır. Çin kuvvetlerİ'nin 10.000 kişiyi bulan kısmı küllisi 
fransız imtiyaz bölgesine geçmiştir. Japonlar bundan sonra şu
rada burada hala mukavemete devam eden münferid mevzileri 
ele geçirmişlerdir. 

Komünizm aleyhtan 

pakt ve Yugoıllvya 
Belgrad, 12 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabiri bildiriyor: Yarı resmi mahi
yette olan Vreme ve Samuprava gaze
telerinin komünist aleyhtarı pakt hak
kında hararetli tefsirlerde bulunmala
rı üzerine Yugoslavya'nın da bu pakt
lara iştirak etmek arzusunda bulundu
ğu hakkında bazı faraziyeler yürütül
müş.tür. 

Resmi mahfiller, bunları katiyetle 
tekzib etmektedirler. 

Lord Halifaks 

hasıl olnıuştu : 
. lier iki taraftaki gönüllülerin 

~ktarını tesbit etmek üzere fran
oya ve Valansiya hükümetine birer 

enternasyo-..! truuıisyon gönderile· 

~huebeç~şiddclli~m~-ı-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Lord Halifaks 
gelecek hafta 

Berline gidiyor 
tur. Kaç kişinin öldüğü belli de- Tokyoda bazı şartlar altında ğildir. Son müdafilerden dört 
yüz kişi silahları ellerinde oldu
ğu halde can vermişlerdir. Harb 

Londra, 12 (A.A.) - Avam Ka-
marasmda sorulan bir suale cevaben 
Sir John Simon, Lord Halifaks'ın 

gelecek hafta içinde Berline gidece
ğini bildirmiş ve demiştir ki : 

~ek, nıikd . · -inde mutabık ka-
?dıktan ..__ ---ınilerin geri çe-

kılnıesine b_:. -.o4 k ve bu ameliye 
başlar başı- . da Frankonun mu· 
hariblik ha.klan tanınacaktı. Fakat 
b.u formül ıu ihtilafları tebarüz et· 
tırdj : 

. ı - Sovyet Rusya, gönüllüler ka -
lnılen geri çekilmedikçe Frankonun 
llıuhariblik haklarını tanıyamıyacağını 
hildir ... i. 

2 - İtalya Almanya ve Portekiz d . , . 
e ıttifakı ara olmadıkça gönüllülerı 

&"eri çekemiyeceklerini bildirdiler. 
Fakat Frankonun haklarını tanı· 

lnaya sıra gelmezden evel komisyon 
&"Öndennek, gönüllülerin mikdarın~ 
leııbit etmek, hatta gönüllülerin gerı 
~ekilmesine başlamak gibi yapılacak 
ışler olduğundan Sovyet Rusyanın 
ka.ydi ihtirui dolayısile itilafın su
Ya düşmesine mahal verilmedi. Esa
•en Sovyet Rusya da teklif aleyhine 
rey vermemiş, araya müracaatta 
nıüstenkif kalmıştı. Binaenaleyh bu 
tniitkül ile ileride karşılaşmak üzere, 
karışmazlık komisyonu reisine, Va -
I&nsiya hükümeti ve Franko ile te
mas etmek salihiyeti verildi, Şimdi 
vaziyet bu merkezdedir. 

Esasen bu İspanya işi o kadar ya -
•aş yÜrÜyor ki galiba gönüllülerin 
geri çekilmesine sıra gelmiyecektir. 
Şimdi iki taraf cevablarını bildire
cekler. Komisyonlar teşkil edilecek. 
BUnlar gidip mahallinde tedkikat 
Yapacaklar. Tetkiklerinin neticesi ka
rışnıazlık komisyonunda münaka§a 
edilecek. ltalya bu komisyon karar
larını kati olarak kabul edemiyece -

dolayısiyle enternasyonal bölge
sımsrkı kapalı olduğundan, yiye
cek fiatları boyuna yükselmekte 
ve kıtlık tehlikesi gittikçe art
maktadır. Aç kala·n hal km muh
temel bir isyanına karşı ihtiyat 
tedbirleri alınmıştır. 

Japonlar ilerlemeğe devam 
ediyorlar 

Japonlar ileri hareketlerine devam 
ederek sabah 5.30 da Nanziang'ı almış
lardır. Bir taraftan da bir japon gam
botu ile sahra toplan, üzerlerinde mit
ralyöz yuvaları bulunan Nantao rıhtı
mını bombardıman etmişlerdir. Son 
dakikada japon umumi karargahı japon 
kıtalarının Nanziang'ı 5 kilometre geç
tiğini bildirmekte idi. Hangçeuya çıkan 
japon kuvvetleri de Şanghaym 50 ki
lometre garbına kadar ilerlemiş bulu
nuyorlar. Japonlar bu kuvvetlerle kıs
mı küllinin yarın birleşeceklerini um
maktadırlar. 

Bombardımanlar 

Şanghaydaki fransız imtiyaz bölgesi 
son bombardımandan müteessir olma
mış ve burada oturan sivil ve askerler
den kimse yaralanmamıştır. Şanghay'a 
70 mil uzakta ve Nankin - Şanghay de
miryolu üzerinde bulunan amerikan 
hastanesi japonlarca bombardıman e
dilmi~tir. İki çinli ölmüş, birkaç çinli 
yaralanmıştır. Hastaneye amedkan 
bayrağı çekilmişti. 

ğini çoktan bildirmiştir. İspanyadaki Çinliler 150.000 ölü verdiler 
İtalyan gönüllü mikdarmm 40 bin 
olduğunu resmen ilan etmiş, bu ra
kamdan fazlasıru da kabul etmiye
cektir. 

Çinle sulhtan bahsolunuyor 
Tokyo, 1~ _(A.A.) - Burada hakim olan kanaate göre Şan

ghay zaferımn yarattığı psikolojik andan istifade ederek Mare
ş~l Çang - K~y - Şekte Japonya ile işbirliği yapmak yahut da si
lahla tamamıyle ezilmek şıklarından birini seçmek hususunda 

"- Bu ziyaret, tamamiyle hususi 
mahiyette olmasına rağmen, Hitler 
bu hususta maH\mat aldıktan 

son hi.r tekl!f daha yapılmıştır. 
. lyı malum~t alan mahfiller, Mareşal Çan - Kay - Şek'in şim

dıye kadar, Hıtlere atfolunan tavassut niyetlerine kapıları kapa
maktan kaçınmış olduğunu kaydetmektedir. 

sonra 
bu ziyaret esnasında Lord Halifaks'ı 
görmekle bahtiyar olacağını işrab et
miş ve Lord Halifaks da Hitler'in 
davetini kabul etmiştir. 

Sovyet seçimi 

Namzetlerin 
tesciline 
başlandı 

Moskova, 12 (A.A.) - Tass ajansı 
~ildir~yor: .10 teşrinisanide, seçim da
ırelerı komısyonları, işçiler tarafından 
yüksek Sovyet meclisine namzetliği 
teklif edilen ve bu namzetliği kabul 
eyliyenlerin tesciline başlamıştır. 

Moskovada, Leningrad'da, Kiyef'te, 
Minsk'de, Gorkide, Taşkendde ve da
ha başka Sovyet şehirlerinde binlerce 
işçinin iştirakiyle aktedilen birçok 
mitinglerde, Stalin'in, Molotofun, Ka
ganoviçin, Voroşilofun, Kalininin, Mi
koyanm, Andreevin, Şubarın, Kossio
run, Jdanavun, Yejovun, Eykenin, 
Kruçevin ve diğer parti merkez komi
tesi azasının namzetlikleri ileri sürül
müştür. Bu toplantılar, Sovyet işçi 
halkının parti ve hükümet etrafında 
tecemmuunu göstermektedir. 

Sulhun akdi için şimdi ileri sü
rülen şartlar şunlardır: 

1 - Çinin antikomünist üçler pak
tına iltihakı, 

2 - Nankin hükümetinıin bütün 
Çin )atası üzerinde hakimiyetinin ip
kası, 

3 - 1935 anlaşmasının geniş bir 
tarzda tefsiri ve Sarı nehir yukarı
sındaki mıntakanm askerlikten tecri
di. 

4 - Buna karşı Japonyanm Sarı 
nehrin şimal mmtakasında bulunan 
kuvvetlerini birkaç sene sonra geri 
alması. 

5 - 1932 anlaşmasiyle askerlikten 
tecridi mukarrer bulunan Şanghay 

mmtakasının genişletilmesini, 

6 - Nankin hükümeti ekilliyetlerin 
kendi kendilerini idare etmek hakkını 
tanıması. Bu keyfiyet Mançuko ile iç 
Mogolistan istiklalinin bilkuvve ta
nınması demek olacaktır. 
Diğer taraftan Çin'in üçler paktına 

Ziyaret Berlinde iyi 
kar§ılanacak 

Bertin, 12 (A.A.) - Avam kamara
sında, Lord Halifax'ın Berlini ziyaret 
edeceğine dair htikümetin yaptığı be
yanat hakkında Dnb. ajansı neşrettiği 
bir tebliğde diyC>r ki: 
"Eğer Lord Halifaks enternasyonal 

av sergisini ziyaret vesilesile Hitlerle 
görüşecek olursa bu konuşma derin bir 
memnuniyetle karşılanacaktır. Alman 
dış politikasının esası, sulhu koruyabi
lecek her şeyle temasa gelmektir. Bu 
temayül antikomünist paktın akdinde 
üç devlet tarafından yapılan beyanatla 
da gösterilmişti. Binaenaleyh Alman
yada pek iyi tanılan ingiliz bakanının 
bu yolda kıymetli bir amil olacağı ü
mid edilebilir.,, 

B. Franklen 
Buyyon vefat etti 

girmesi bir takım tedbirlerin alınma· Parla, 12 (A.A.) - Eski Bakan B. 
smı da zaruri kılacaktır: Franklen Buyyon vefat etmi~tir. 

ı - Nankin hükümetinin asked, si~ Anadolu ajansrmn notu: 
yası ve iktisadi servislerinde japon- Tilrkiyenin samimi bir dostu olan 
İtalyan - alman müşavirlerinin bulun- ve Türkiyeye istiklali uğrunda yaptı· 
ması, ğı mücadelenin en müşkül anlarında 

2 - Çin ordusunun tecavPz siU.hla- hiçbir menfaat gözetmeksizin mtizaha
nndan tecerrüd decek şekilde tensi· rette bulunan Franklen Buyyon ölil
ki, mUnü derin bir teessürle kaydediyo-

3 - Komünist düşmanı memleket· ruz. 

Hakikatte değişen bir 
şey yoktur 

CUMHURIYET'te Sıvas mebusa 
Vasfi Raşid Sevig, yukardaki başlık 
altındaki makalesinde Avrupa mec
lislerinde kabine değişmelerinin bir 
galib ,bir de mağliib tarafı icabetti• 
ren karakterine işaret ederek mem• 
leketimiz için vaziyetin ne kad'ar baı• 
ka olduğunu belirtiyor : 

"Tarihin bizyük fırtınaları arasın• 
da, büyük şefin etrafında husule 
gelmi§ olan tiirk vicdan ve şuur bir
liğinin mümessili bulunan Kamutay, 
büyük Şefin etrafmda temel vazife
sini gören ana fikrin, Kemalizmin 
içinde o birliği milletin itimadına la· 
yık bir surette devam ettirmektedir. 

ismet İnönü ile Celil Bayar'ın, 
birbirine halef ve selef olmu§ bu iki 
arkada§ın kar§tlıklı sevİ§melerit iize• 
rinde durulmağa ve düşünülmeğo 
değer bir §eydir. "lnkılabın ilk gü. 
nünden beri asil maksad için fasıla • 
sız arkada§lık etmiş olan,, bu iki 
devlet adamı yalnız fikirlerini bir
)e§tirınemişler, kalblerini de birleş

tirmişlerdir. Hem dii§ünüşlerini, hem 
sevgilerini birle~tirmişlerdir. lnkıla • 
ba ve onun eşsiz §efi Atatürke hiz
mette fikir ve kalblerini birle~tir

mişlerdir. Büyük eserlerin ameleleri 
birbirlerini ve birbirlerinin muvaf
fakiyetlerini kıskanmazlar. Yalnız 
kendi şahsi muvaffakiyetlerini dü
şünen ve istiyenler inkılabın ve vata
nın muvaff akiyetini başaramazlar. 

Kabine şefinin değişmesinden ve Is-
met İnönü ile Celal Bayar'ın asil &Öz 

ve jestlerinden çıkan mana şudur : 
Atatürktü kafi derecede sevebil • 

menin, "her şey inkılab içindir, o
nun büyük Şefi içindir.,, diyebilme
nin tek şartı hizmet alınıtların birbirle
rini samimi bir surette sevebilmeleri· 
dir. lnkılab hizmetinde ve Atatürk 
emrinde çalışacakların muvaffak o • 
labilmelerinin tek §artı fikirleri gibj 
kalblerini de birle§tİrmeleridir. Ka • 
bine değişmesinden çıkan türlü neti• 
ce "mesud surpiset, bundan ibarettir. 

Kamutayda mağh'.ib ve galib kim
seler yoktur. Kamuta,yda vatanın, 

milletin ,inkılabın ve bunların eısiz 
ıefi Atatürk'ün hizmetinde fikirleri• 
ni ve kalblerini birleıtirmiı arkadq• 
lar vardır. Vatan hizmetinde herhan• 
gi bir arkada§m

0 

muvaffakiyetinl 
kendi ıahıi muvaffakiyetine tercih 
eden asil ruhlu, asil em.eJJi türkler 
vardır. 

Celal Bayara itimadda birle~İf 
mebuslar, Celal Bayarta itimadda 
birlqmi§ Atatürk ~uklan; va.tan 
çocuktan Celil Bayar'la fikirlerini 
ve kalblerini birleıtirmit türklerw 
dir.,, Fakat işler bu istikamet üzerinde 

Ya-vaş yavaı yürümekte iken lngilte
re hükümeti ehemiyetli bir karar 
venniştir: Franko hükümetile müna
•ebete girişmekt bu hükümete bir 
müınessil ve konsoloslar göndermek 
iı;in bir itilaf imzalamışbr. İngiliz 
avam kamarasında §İddetli tenkidle· 
re uğrayan bu kararı haklı göıter
nıek için hariciye vekili Eden, lıpan· 
Ya Yarımadasının dörtte üçü F ranko 
hükümetinin elinde bulunduğunut 
İngilterenin kendi menfaatlerini ko
l'lunak için bu hükümet ile münase -
bete girişmek mecburiyetinde kaldı
ğını bildirmiştir. Gerçe devletler 
hukukunun pek ince olan kaideleri-. 
ne göre, lngilterenin bu hareketi 
Franko hükümetinin tanınması de -
nıek değildir. Fakat Franko ile mü -
basebete giriştikten ve smır namı al
tında olmasa da mümessiller ve 
konsoloslar teati ettikten sonra, bu 
vaziyetin devletler hukuku kaidele " 
rinde adı ne olduğunu araıtırmanm 

Şanghay, 12 (A.A.) - 92 günden be

ri ilk defa olarak Şanghay şehri gece
yi top sesleri işitmeksizin geçirmiştir. 
Japonlar yürüyüşlerini ağırlaştırmak
sızm Sunkiang garbına Şanghay • 
Hangşov demiryolu üzerine yürüyor
lar. Japonların maksadı yeni Çin mü
dafaa hattını yandan çevirmektir. Ja
ponlar çinlileri ağır zayiata uğratmak
ta devam ediyorlar. Beynelmilel kızxl 
haç resmi erkanınm beyanatına göre 
çinliler şimdiye kadar 150 bin ölü ve 
bir o kadar da yaralı vermişlerdir. 

Doğru hat üzerinde tayyare 
ile dünya sürat rekoru 

Berlin, 12 (A.A.) - Alman tay
yarecisi Wurster, saatte 610 kilomet
re 021 katetmek suretiyle doğru hat 
üzerinden dünya sürat rekorunu kır
mıştır. 

Beynelmilel hava federasyonu, bu 
rekoru tasdik etmiştir. 

ler taraf mdan Çin'in askeri bir hare· 
ket üssü olarak kullanılabilmesi, 

4 - Alman - japon - italyan -
çin ekonomik işbirliği, 

5 - Çin'den bazı yabancı devletler 
nüfuzunun izalesi ve fransız - ingiliz 
- sovyet tahakkümüne kar§ı çin bil -
tünlüğünün yeniden ele alınması. 

I mtiyazlı bölgeler 
Mareşal Şankayşek'in bu sulh şart

larını Çin'in manevi bir zaferi şeklinde 
ileri sürebileceği ve Cenevrede ve 
Brükselde toplanacak ve Çin'i himaye
ye muktadir olarruyan devletlerin e
linde bulunan imtiyazlı mıntakaların 
geri alınması suretile Çin'in kuvvet 

Londra ve Salamank.anın 
birbirlerine gönderdikleri 
ajanların salahiyetleri 

· a:ı:neli bir faydası olamaz. 
hükü-Hakikat şudur ki İngiltere 

tnetinin Frankotya karşı siyasetinde 
bir tebeddül görülmeğe başlamıştır. 
Franko'nun İspanya harbını kazana
cağını anlamaya başlayan. ln~~ter~
nin §İmdiden bu hükümet ıl~ ıyı .mu
naııebet tesis etmeğe çalıştıgı hı~se
diliyor. ltalya silahlarının y~dım_ıyle 
kurulan Franko biikümetinı, lngılte
re diplomasi yolu ile kazanmay~ ça· 
lışıyor. Tarihte buna benzer vazıyet· 
l k d ~·ıd· "93 harbmdan er yo egı ır. o •14 hl .1 sonra çarlık Rusyasının sı a. a~ı. e 
kurulan bu)gar prensliğini de mgıl!z 
diplomasisi kendisine celb~ınege 
:muvaffak olınanıış mıydı?. dsa_sen 
İngiltere böyle bir neticeyı an;ıa 
göz önü~de tutarak, ispanya me~e t
sinde tar.;_fsız olduğunu, siyadsdetı, ts
Panya halkının kendi muka eradı· 
na hakim olmasını temin nok~~sı~ . a 

Bir müddettenberi salahiyetlı ıog~ız 
toplandığını ikide bir tekrar ediy

1
or u. 

1 d span-dev)et adamlarının ağız arın a . ~ . 
Ya milletini Frankonun temsil ettıgıne 
• delalet e-ına.nmaya başladıklarına d 
decek sözler dönüp dolaşma~ta .r-· 
Franko'yu asi telakki eden ıngı ız 
gazeteleri d'e~cfavasmm haklı tarafı 
olduğunu söylemeğe başlamışlar~~· 
İngiliz politika.tının bu yeni tecelhıı~, 
eııki bir politika düsturunun ifadesı· 

• a"ma haklı çı· 

Brüksel konferansı ve Japonya 

T okio hükümeti yapılan 
yeni daveti de reddetti 

Tokyo, 12 {A.A.) - Hirotat Belçika büyük elçisine, Japonya'nrn Brük
sel konferansına iştiri.k etmesi için ikinci defa olarak vuku bulan daveti 
reddettiğini bil~iren bir nota tevdi etmi§tİr. 

Japon notasında 7-11-1937 tarihli minyonJar delegelerile görüşmelerde 
şifab1 nota ile bildirilen konferansa bulunmuştur. 
iştirak eden devletlerin mütaleası de
rin bir tetkik mahsulü olduğu keyfi
yeti kaydedilmekte, fakat bu mütale
anın imparatorluk hükümetinin 27-10 
-937 tarihli cevabında ve aynı tarihli 
aleni beyannamesinde açıkça izah e
dilen Japonyanın görüşünü ve politi
kasını değiştirmeğe kafi gelmediği
ne teessüf edilmektedir. 

Sonra, fransız, ingiliz, amerikan ve 
çin delegeleri arasında müşterek ko -
nuşmalar yapılmıştır. 

Konferans ne zaman 
kapanaoak? 

Amerikan mahfillerinde öğrenildi
ğine göre, konferansın yarm kapan
ması bahis mevzuu değildir. Cumarte
siye umumi bir celse aktedilerek 

Japonyanm cevabı hakkmda görüşül
mek de kararlaştırılmıştır. Önümüz
deki hafta içinde muhtelif uzak şark 
meseleleri hakkında müşterek bir be
yanname metni hazırlanmasına çalışı
lacaktır. 

İmparatorluk hükümeti, şimdiki 
hareketinin Çin'in meydan okumaları 
neticesinde Japonyaya tahmil edilmiş 
bir meşru müdafaa hareketi olduğu
na ve dokuz devlet konferansz çerçe
vesi dışında kaldığına katiyetle kani
dir. Bu itibarla, bu muahedenin tatbiki 
meselesini münakaşa etmeğe imkan 
yoktur. B. Delbos Brüksef e gitti 

Dokuz devlet muahedenamesi hü- Paris, 12 (A.A) _Dış işler bakanı 
kümlerine göre toplantıya çağrılan B Delbos, bugün öğleden sonra Brük
bir konferansa bu muahede hükümle- sele hareket etmiştir Hariciye nazın 
rini bozmakla itham edilen impara- hareketinden önce senato dış işler ko
torluk hükümetinin iştirak etmesi misyonu reisi B. Beranje'ye komisyo-
tabii imkansızdzr. nun önümüzdeki yakın toplantıların-

Delega.syonlar arasında dan birinde dış vaziyet hakkında iza-
temaslar hatta bulunacağını bildirmiştir 

Brüksel, 12 (A.A ' - Amerikan de· Cevabın Brükseldeki akisleri 
!egesi Norman Davis Japon hüküme· Brüksel, 12 (A.A.) _ Japonya ta
tinin cevabı üzerine hasıl olan yeni rafmdan verilen cevabın, Brüksel 
vaziyet hakkında İngiliz hariciye na- konferansı ile yeniden görüşmelere 
zxrı Eden'le uzun uzadıya görüşmüş- girişmek imkanına karşı kapıyı ka
tür. padığı, Brüksel mahfillerinde söylen 

n•lrt-.. .:ı;r 

Salamanka, 12 (A.A.) - Dün ak§am geç vak.il neşredilen bir 
resmi tehliğt İngiltere hükümetini temsil eden Hendeyt deki ln
giltere Büyük Elçisi Sir Çilton ile Salamanka makamlarını tem
sil eden diplomatik daire direktörü Sagroniz ar:ıtsmda notalar 
teati edilmit olduğunu bildirmektedir. 

bulduğunu ilin edebileceği beyan o· Bu resmi tebliğin tasrih eylediği· 
lunmaktadır. • ne göre, ajanlar ve bütün tali ajanlar, 
Aynı mahfillerde söylenildiğine gö- "resmi himayeye mazb,ar olacak, ara

re bu şartlar Almanya ve İtalya tara- larmda şifre ile görüşebilecek, resmi 
fından mareşal Şankhayşeke bildiril- muharebeleri sansüre tabi tutulnu
miş bulunmaktadır. Bu iki devlet as- yacak ve Londradaki ispanyol ajanı 
kerlikten tecrit olunacak mıntakanın doğrudan doğruya dış işler bakanh
rnütarekenin akdinde japon kuvvetleri ğma girip çıkabileceklerdir." Sala
tarafından işgal edilen toprakla- mankadaki in.giliz ajanı için de aynı 
ra şamil bulunacağından bir an salahiyetler mevcuddur. Tali ajalarm 
evel ~evab verilmesini istemişlerdir. salahiyeti, tebaanın ve ticari menfa-

50000 kişiyi açıkta 
bırakan bir kasırga 

Manille, 12 (A.A.) - Bugün Lü
son adasında müthiş bir kasırga çık
mış ve büyük zararlara sebeb olmuş
tur. Kasırganın şiddeti yüzünden Ke
nilworth adlr İngiliz gemisi karaya 
vurmuştur. Manille'in büyük bir kıs
mı sular altındadır. 50.000 kişi yer
siz, yurdsuz kalmıştır. Şimdiye kadar 
38 cesed bulunmuşsa da ölenlerin sa
yısının daha fazla olmasından kor
kulr.ıaktadzr. Hasar birkaç milyon 
pezo'yti bulmaktadzr. Muhabere ke
sildiğinden daha fazla tafsilat almak 
kabil olamamı~tır. 

İngiltere ve İtalya 
anlaşacaklar mı? 
Londra, 12 (A.A.) - İvining Niyuz 

gazetesi Kont Volpinin dün gece Ro
madan Londraya geldiğini haber ver
mektedir. İtalyanın İngiltere ile an
laşması imkanlarını araştırmaya hazu 
bulunduğuna dair İnformation Diplo
tnatik'nin tebliği ferdasında vuku bu
lan bu ziyaret büyük bir alaka uyan
dırınıştır. 

B. Cemberlayn'in yeni bir 
nutku 

Londra, 12 (A.A.)- Başbakan Çem
berlayn, Edinburgda söylediği bi.ı. nu
tukta ezcümle demiştir ki: 

"- Hükümetin dlf P.olitikanın ana
hatları şunlardır ı 

İngiliz menfaatlerini ve in;;ili.: te
baasının canını korumak, sulhu muha
faza etmek ve İngiltereye karşı dost
luk hisleri besliyen ve enternasyonal 
kaidelere hürmet eden bütün millet
lerle dostluk münasebetlerini teşvik 
eylemek. Eğer böyle bir hürmet olmaz
sa ne emniyet ne de istikrar vücud bu
labilir. 

atlerin himayesi hususunda konsolos
ların salahiyetinin aynı olacak ve 
bunlar, aynı zamanda, kendi arazile
rinde bulunan limanlarda kayıdlı ge
mileri alakadar eden seyrisefain me
seJelerine de müdahale cyliyebile
ceklerdir. 

.Şimali I spanya kıyılarında 
maynler kaldırılıyor 

Salamanka, 12 (A.A.) - Radyo 
ile neşredilen bir tebliğde, bütün İs

panyanın şimal sahilinde maynlerin 
kaldırılmzş olduğu gemicilere bildi-" 

rilmektedir. Yalnız Pun de 'la Yaka 
ile İsaldeva arası henüz temizlenme
miş olduğu için vapurlar bu kısımda 
sahilin dört mil açzğından geçecek
lerdir. 

'General Miaja'nın protestosu 
St. Jean de Luz, 12 (A.A.) - Mad

ridden bildirildiğine göre Madrid mü
dafii general Miaja harb bakanı Prie· 
toya bir telgraf çekerek Madrid cep· 
hesinden asker alınarak Aragon cep
hesine nakledilmiş olmasını protesto 
etmiş ve Madrid cephesinde bulunan 
kuvvetlerin ancak muhtemel bir asi 
taarruzunu durdurmaya mukttdir ol
duğunu bildirmiştir. 

Filbtin ıw1castlerinde 
ölenlerin sayısı 

Kudüs, 12 (A.A.) - Dün akşam atı
lan bombalar neticesinde yaralanan
lardan tkisi ölmüştür. 

Suikasd neticesinde 2 kişi ölmüş ~ 
5 kişi de yaralanmıştır. 

Bir beyanname neşredildi 
İngilterenin Filistindeki arab ve 

mlislüman işlerine karışmasını protes· 
to eden gizli bir beyanname arablar a· 
rasmda elden ele dolaşmıştır. Yeni a
rab komitesinden çzktığr anlaşılan bu 
beyannamede emperyalistliğin son a
rab istihkamı olan Filistinde mukave
met göstermeleri için arablar azim
kar kalmaya davet olunmakta ve bü
tün arabların ve müslümanlarm onla
rın ttrkasında bulunduğu d:aydedilmek
tedir. 
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ÖÖLE NEŞR1Y ATI - 13.30 )t 
plak neşrilatı. 13.50 PUk: türk nıusi)' 
halk ııarlalan. 
14.15 - 14.30 Dıı.hil! ve harici haberi 

rı'azan: 
~ü:ıbcqı F. W. 11on Hetbert 

Çeviren: 
Nurettin ART AM 

Grup birincilikleri şampıyonası • AKŞAM NEŞRİYATI - 18.jG 
neııriyatı. 18.35 Çocuklara karagöı .~ 
Ali). 19.10 Türk musikisi ve halk 'S-, 
(Servei Adnan ve arkadaıları). 19.3 
ayarı ve arapça neşriyat. 19.50 Tiıtk fi 
kisi ve halk liarkıları (Bn. Mw:affe! 
kadaşlan). 20.15 Plakla danı ıııııS 
20.30 Türk musikisi ve halk şarkılı~ 
la.haddin ve arkadaıları). 21.00 AJa 
berleri. 21.15 Stüdyo salon orkestrası 
Tostl: Pour un Baiser. 2- Wal<lteufel~ 
la voftte ~tollee. 3- Lehar: Das L11 

Lachclns. 4- Fatıtre: Romance sanı pa 
1 

S- Romberg: The Strudentpronce). ı 
22.0 Yarınki program ve latiklil ırıarŞI-

müdafaaya baskalarının Türkler 
vazgeçecekleri noktada başlarlar 

latranç oyununu sever, iyi oy
aat-dı. Pl9Ynede bir oyun tahtası 

i)e ta.tlarmı buJduğwnuz zaman, c>· 
ııdll en. olmayaca.k bir dakikada be
lli N.tranç oynamağa çağırdığı olur· 
du. Vidinde, Hardar'm yaptığı re
•imlere göre .neferlerden birinin 
tahtadan yaptJiı gayet ıülünç bir 
.. tran9 takmımııa vardı. Benim 
Bulgaristan harit-.nm arkasında da 
bir satranç tahtası tekli çizmiştik. 
Hardar'm karakterleri arasında be
ni duygulandıran bir tanesi de an
nesine fazla diitkün olması idi. Fa
k.at bu karakter, bütün türklerde 
umumi aibidir. Zavallı Mehmedin 
30 temmuz harbmda ölilmü, ailesi
ne kim bilir, ne büyük bir felaket 
olmuştur. 

mandayı muvaff akiyetle ele aldığı 
da görülmüştür. 

Her yerde buhmrnuı, her şeyi 
görmüş, hükUındarınm memleketi
n!, hemen hemen, her yolu, her ge
çidi, her koyü, her tepeyi, her hanı, 
her çiftliği tanımışt•. Nöbetçi diker, 
keıtif müfrezeleri, hücum mangala· 
rı gönderir, ricatları idare eder ve 
bir Prusya bölük kumandaı gibi 
murabba teşkil ederdi. Bütün bun
larla beraber, terbiyeli, nazik ve a
ğır ba~lı idi. Hiç gülmemek kendi
since bir prensipti. Arada sırada : 

Bugün stadyomda Adana 
K. eli birincileri karşılaşıyor 

İkinci takımın mülazımı ile (ki 
adı ttirkler tarafından Vilyaın Her
bet diye ikinci ismindeki r harfi a· 
tılarak telaffuz edilirdi.), öyle sanı· 

rım ki gayet tanıdık ve dost vaziye
tindesinizdir. Soma üçüncü takım· 
daki J ack Seymour'u, dördüncü trr 
kımdnki İbrahim Tereb'i gayet İyi 
tanıyonunuz. 

Ondan .onra, tanıdığım yüzlerce 
türk arasında en orijinal çehreleı
den, kendisine hayret ve takdirle 
bakılacak simalardan birisine aıra 

gelir : takımın ça...-uşundan bahset• 
ınek iıtlyc>rum. Bunun adı Mustafa 
Bakkal derler, zabitler de bölükteki 
Bakkal derler, ıı:abitJerde bölükteki 
ateki Muatafalardan ayırd edebil
mek için kendiaini "Mustafa Bak
kal., diye çağırırlardı. Mustafa Si
livrili idi. Ufak tefek, çelimsiz, ku
ru •e çiçek bozuğu idi. EJU yaıJa
nnda vardı. Daha gençliğinde or
duya 11irmi1, 1853 de Silittirede, 
1855 de Sivaatopolda, 1182 de Ka
radaida, 1866 dan 1868 aenesine 
kadar Giridde, 1887 de Bosna Ye 

Slrblatanda harbe girmi,, hazar za
manındaki hizmetinde de Kafkas
yad~ lrakta, Suriye vo Arabistan
da bulunmuıtu. 

Türkçe ve arabca okur, )"azardı. 
Bulıarca bilir, bir kaç Kafkas leh· 
t•tinden anlardı. 

Bilaili bir adam olan Muatafa ça· 
VUf, çocukluğunda kendisine hiç 
bir ıey öjretilmediii için ne Öjren
miıse kendi kendine öğrenmİ§tİ. E
linden ıelmiyen iı yoktu : bir lran
aız ahçısı gibi yemek pitlrir, bir ter· 
zi gibi elbise diker, bir ayakkabıcı 
maharetiyle ayakkapları yamar, 
türk orduaundaki ceITahlardan bir 
çoğundan daha iyi yara sarar, bazı 
hastalıklara ilaç hazırlar, bordan· 
ları ve muzikacıJarı utandıracak au· 
rett~ boru ve trampet çalardı. Ken
disi, taburda kırk türk bir değneği 
gibi idi. istihkam yapılırken bit' ta· 
)um mühendislere t•! çıkartacak 
derecede vukuf ve ehliyet gösterir
di. Kendisi herhangi bir mülazım• 
dan, yüzbaşıdan, binbaşıdan daha 
iyi bir takıma, bir bölüğe, hatta bir 
tabura kumanda edebilirdi. Nite· 
kim bazı ihtiyaç zamanlannda ku• 

- insan gülmez. Derdi. Harekat• 
ta çok soğuk kanlı idi. Bir defa he
yacana düşüb itidalini kaybettiği 
görülmemiştir. Her şeye çabucak 
bir çare buluşu vardı ki görseyd~
niz, hayret ederdinia. Her güçlüğün 
altından kalkar, her pürüzün orta• 
dan kaldırılmaaı için tedbir bulur, 
uzun tecrübeleri sayesinde göze gö
rünmiyen hadiseleri sezerdi. Bütün 
kendi yardımına koşan fev!falade 
kuvvetli bir hafı::ıa&ı vardı. Yoktan 
yonga çıkarmak htuusundaki bece
rikliliğine tatmamak elden gelme~
di. Bu sayede öteki takımlar, hazan, 
açlıktan kıvrr..nırlarken benim ta
kımdaki efradın mükemmı.~ yemek
ler yediği görülmüştür. 

Efradı hot tutar, fakat disiplini 
bozacak heç hangi bir hareketleri
ne de asla göz yu1nmazdı. Askerler
de onu bütün bu meziyetlerinden 
ve ar.la haklarını yemediiinden do· 
layı göz bebekleri gibi sever, aayar· 
lardı. Hastalara, yaralılara bir ka
dın kadar şefkatli bakar, kendi 
mesleğinin dıtındaki itlerde de bir 
çocuk kadar basit görünürdü. Sefe
rin batından ıonuna kadar bu Mus
tafa çavuş benim klıwuzum, tilozo· 
fum •e dostum olmU§tur. Onsuz hiç 
bir gey yaptığımı hatırlamıyorum. 
Kendiılnden yardım ve yahucl dost· 
luk iat•dltlm hiç bir zaman hatırla
mıyorum ki o bundan kaçmmı§ ol· 
aun. 

Mustafa çavuıla Bükre§te ayrılıt
tık. Ondan sonrakendisini bir daha 
ne gördüm, ne de admm geçtiğini 
dıey-dum. 

Takımdaki onbaşı, türk kiiçük za· 

biteri içinde orta sınıftan bir Örnek 
;ibi göstel'iebür. Cahi, görıüsüz, fa
llat kendisine günnilebilirJ itaatli, İs· 
tekli, kendi inisiyatifi ile asla hareket 
edemez, fakat aldığı emireri de harfi 
harfine yerine aetiren bir adam. Ken
disine cessurdan ziyade inatçı denile· 
bilirdi. Ölümü hol' ıörür, bütün ga
vul'lardan, bilhassa ruılar, sırpar ve 
bulgarlardan nefret ederdi. Sabırlı, 
kendi halinden memnun, fevkaade ta
hammüJlü, biraz çetin, bazım ters; fa
kat a.blakl11 akh blltında ve kendi din
da.7larına karıı ı~fkatli bid adamdı. 

Bundan sonra kendi talmruımn ef
radı hakkında vereceğim hükümler, 
ya!"lımda, yakınımda gelip giden ve 
türk piyadelerine tatbik olunabilir: 

(Sonu \Tar) 

- Bugün saat 14,35 de Kocaeli, 
Adana şampiyonları karşda~ıyor. 

Milli küme dışında kalan vilayetle
rimiz arasında yapılan grup birinci
likleri kısmen bitmiştir. Dört grupa 
ayrılarak devam eden maçların neti
cesini hulasa ediyoruz: 

Ankara tehir &tadyomunda bugün
den itibaren ba11Iayacak maçlar, milli 
küme haricinde kalmaıına rağmen o
yuncular içinde milli kümeye yüksele
cek kadar değerli elemanlar vardır. 
Bundan dolayı Ankarada yapılması 
tekarrür eden grup birincilikleri fina
linin ne kadar enteresan olacağı şüb
he&izdlr. Gli.ıel ve temiz maç toyret
meğe ahşmış olan ankaralılar bu m!lç· 
ları da kaçırmıyacaklardır. 

Milli küme dışı kalan vilayetleri
miz arasındaki ırup birinciliklerini 
kazananlardan Karadenb:, Adana ve 
Afyon grupları birincileri şehrimize 
ıelmiş bulunuyorlar. Bugünkü maçı 
seyre gideceklere kolaylık olmak ve 
bir fikir verebilmek kasdile bu grup 
birincileri hakkt11da okurlarımızı ten
vir etmeji münasib gördük ; 

1 - Karadeniz grupu. ı 
Bu grupun birincisl liç sene evel ku

rulan Bafra spor kulübüdUr. Bafra 
spor kultibü grup birinciliğini Sam
sun muhitindeki kulüpleri mağlub et
tikten sonra Trabzon ~arnpiyotıl.1 İd
man gilcünü 0-3, Tokad şampiyonunu 
da ı - 4 yenerek kan.nmtşttt. Teknik 
ve enerjik bir oyun sistemi takib eden 
bu gençlerin Karadenb: muhitinde al
dığı neticeye bakılır;a hiç ihmal edil -
nıiyecek değerli bir takım olduğu an
laşılır. 

18 kişilik bir kafile ile ~ehrimize ge· 
len Bafra sporluların kafile reisi ola -
rak B. Pfasan Dikmen bulunmaktadır. 
Hasan Dikmen muhitinde kendisini 
ı;eV'ditml!}, sporun inceliklerini kavra
lnt§ bir idarecidir. Bafra sporlular ne
ticeyi kendi lehlerine g8rdtikledni 
söylemekten katiyen çekinmemekte· 
dfrler, · 

Ankaradaki maçlara şöyle bir ta
kımla çıkacaklarını rnuhakkak görüyo· 
ruz: 

Midhat, Ahmed Kara, Mecati, Ka
zım, Muhlis, Hasan, Fethi, Osman, 
Şerif Çakır, Sarı Ahmed, $aklr. 

Bu takımda ıııantırhafları Muhlisi 
methetınekle bitiremiyorlar ve takı
mın bclkcmiği olduğu bu oyuncu gibi 
dlğet mıntakalarda bir ıııantırhaf bu· 
lunmadığını ıöylüyorlar. 

2 - Adana grupu : 
Adana grt.tpu birincisi İdman yurdu 

takımıdır. Konyanın Selçuk sporunu 
yenen Mersin İdman yurdunun galibi 
Adana İdman yurdu bu birinciliklere 
tattı manasile haztrlanmtş \TUlyette
dir. B. Nlhadın başkanlığında gelen 
Adana İdman yurdu 18 ki§tllk bir ka • 
filedir. Bugün Kocaeli ile karşılata
cak olan adanalılar da vatiyeti kendi 

İSTANBUL: 

OGLE NEŞRİYATI- 12.30 Plaltl• 
1 
musikisi. 12.50 Havadis. 13.05 • 14 }\1ıılı 
plak ne~riyatı. 

Afyon grup pmpiyonu Kocaeli'den ( A!rye~ı'l) t:1k11111 

1 AKŞAM NEŞRİYATI - 18.30 p 
dans musikisi. 19.00 Safiye: piyano ~f! 
man refakatlle. 19.30 Konferans: pr. 
rettin Kerim (Fikir yorgıın!uğürt~ 
runma). 20.00 Sadi ve arkadaılatı ta~ 
dan türk musikisi ve halk prkılaCJ· 'J 
Ömer Ruıa tarafından arabça söyle"· 
Semahat ve arkadaıları tarafındart tlirk

2 aiki&i ve halk ıarkıları (saat ayarı)· 
Orkestra. 22.15 Ajans ve borsa haber!tCI 
ertesi günün proıramı. 22.30 - 23 PliJıl• 
!olar, opera ve operet parçaları. 

AVRUPA: 

OPERA ve OPERBTLERı 18 F~ 
furt. 19.50 Hilvırsum. 20 Viyana. %C 

Hanıburg. 20.30 London • Re&ional 
Bob~me'in birinci perdesi). 20.SS 1;: 
21.30 Pariı ve Doyçlandzender (Va 
tion de Faust'ta.n parçalar - Berlio:I)· ı 
Paris - P.T.T. (Ariane operası). 

Seyhan grup şampiyonu Adana ldmatı Yurdu 
SENFONİLER ve KONSERLER: 1J 

Frankfurt. 20.35 Sottens. 22 Lükseırıb 
(Senfonik konser}. 'ıf 

lehlerine görmektedirler. Takımları 

genç ve ttcrübeli oyunculardan mil· 
teşckkilclir. 

3 - Kocaeli grupu : 
Kocaeli grupu birincisi lzmit'in 

Akyeşil kulübüdür. Mıntaka asbaşka
nı B. Necatinin idaresinde Ankaraya 
gelen bu kafile 15 oyuncu ve 2 idare
ciden müteşekkildir. Umumi kaptan
ları B. Tahir Düzgören eski ve tec
rübeli bir sporcudur. Kendisi netice
nin ,ana olduğunu söylemekte ve ta
kımdaki oyuncularının ismini dahi 
vermekten çckinmi,tir. İzmitin Ak
yeşil takımı grup birinciliklerinde 
ilk maçını Denizli Spor ile yapmış 
1-2 kazanmı~tır. Sonra Bursanın A· 
car İdman yurdu ile yaparak bunu da 
0-2 gibi iyi bir netice ile lehine kay· 
detmi§tir. En sonra Afyonda Afyon 
spor kulübü ile yaptıkları maçı da 
3-1 kazanarak grup birinciliğini elde 
etmiştir. :Bugün Adartalılarla maçını 
glSreceğiz. Bu takım Bursanın Acar 
İdman yurdu gibi TUrldyede kuv .. 
vetli olarak tanınmış bir kullibü 
mağlOb etmi§tir. Binaenaleyh bugür. 
kil Adana ve İzmit maçının çok heycı
canh ve değerli olacağı şüphesizdir. 

4 - Balıkesir grupu. : 
Bu grup un birinciliği hertüz belli 

olmamııptır. Son Balıkesir - Nazilli 
maçında hakemin sert oyunundan do
layı maçı tatil ederek Nazilli takımı
m galib addetmesi üzerine yarım ka
lan grup birinciliği, federasyon ve 
Spor Krumunun karariyle tekrar e
dilecektir. Bu ayın 14 üncü pazar gü
nü Bahkesir ve Nazi1li takımları Es
kişehirde hakem B. Kemal Halimin 
idaresinde kar1Jılapcaklar ve galib 

takım grup birincisi olarak Ankaraya 
gelecektir. 

Bugün futbol federasyonu reısı 
Sedad Rıza, B. Danyal ve grup bi
rincilerinin mUrneuilleri önünde çe
kilen kurada maçların programı şöy~ 
lece tesbft edilmiştir. 

13 ikinci teşrin cumartesi günü 
saat 14.30 §ehir stadyomunda Koca
eli şampiyonu Akyeşil ile Adana 
şampiyonu İdman yurdu kartılaşa
caktır. 

14 pazar günü hiç maç yapılauya· 
cak. 15 ikinci teşrin pazartcıi günii 
saat 12,30 da Balıkeair grupu galibi 
ile Karadeniz grupu birincisi Bafra 
spor karJıla,acaktır. 

16 ikinci teşrin salı günü iki ga
lible iki mağltib karşılaşacak birinci, 
ikinci, Uçilncil, dördiincü belli ola
caktır. 

Ankaranın Sporsever ve maı;lara 
merakı olan halkını düşünen futbol 
federasyonu yukarda görüldüğü U:ıe
rc maçların başlama saatlerini daire
lerin tatil olduğu zamana getirmit ol
makla isabet göstermiştir. 

Kumbara 

SOLO KONSERLER: 8.20 Berlin (P 
no). 15 Kolonya. 15.45 Königsberg (pi,+ 
ve şarkı). 11!.10 Münib. 18.30 Beromiil151 

19.10 Berlin. 19.25 Bu<lapeste. 19.35 Bıı~ 
(Mendelssohn ve Schumann). ı;t 
MARŞLAR ve ASKERİ KONSE:Rl.ı 

8.30 Frankfurt. 10.30 Hamburg. 12 J{eıB
Stokholm, 15.30 Frankfurt. 16.15 VarfO 
18.25 Hamburg. 19.10 Frankfurt. 19.30 ı 
don • Regional. 21.10 Liyp:ııig. 23.35 proı 
vich. 

HAP1F MUZ1K: 6.30 Berlin. 8.30 fıll. 
nih ve diğer alman istasyonları. 9.30 l3 
Un. 11.15 Keza. 12 Breslav ve diğer aıııı' 
iıtasyonları. lZ Königıberg ve Stutt~ 
11.15 Münib. U.25 Kua. 14.30 Stokh l 
15 Stuttıart. 16 Kolonya ve Stuttıart. 
Berlin. 10.10 Brealav, Kolonya, Mlinih· 
Kolonya. 20.10 Bcrlin. 21.45 Tuluz (ope~ 
parçalan). 22 Beromünster. VarıoYa· 
Droitvich. 24 Frankfurt. , (: 

DANS MtJztCif: 14.10 Uypziı (seslı ti 
!imlerden parçalar ve dans). 21 Stutti8 

22.20 MÜnlh ve diğer alman istasyoıı!J 
22.30 Bedin ve Stuttgart. 23.10 Budapeşı• 
23. • 23.30 Krakovi (p!Akla). Z3 Lond011 

RegtonaJ. Z3 Milano. 23.5 Po&te Parisie' 
22.30 • 23.30 Prag (cazband). 22.25 den 111' 

baren Viyana. 24 - Z Lüksemburg, Strv 
burg. 24 Roma. 

sahiolerine 
TUR KiYE iŞ BANKASINDAN: 

Eski nikel 25 ve bronz 10 kuru§luk paralar 
30 iKiNCi TEŞRiN 1937 

ta~i~indn itibaren tedavülden kaldırılacaktır. Sayın müşterile~i· 
?I~zın ku~bara~arındaki bu gibi ufaklıkları değiştirebilmeıııı~ 
ıçın mezkfir tarıhe kadar kumbaralarını veznelerimize boşaltııı"' 
lanru tavsiye ederiz. 3--6363 

Rıhtım boyunca uzanan bu mustatil ve köhne kitab 
sandıklarının ba§ında kendi ıahiblerinden batka 
kimseler görünmüyordu. Onlarda, ya uzun bir sandal
yaya tünemit veya ayakta kitab okumakla me11ul· 
düler. Doktor Hikmet, bir milddet, bunların etra
fında ağır ağır dolaıtı. Bu tozlu, &ararntı§ ciltlerin 
arasında gözleri hep "Monsieur Bergeret,, i, hiç 
değilde, o tipte birini arıyordu. Çünkü, bllinmez, 
lledendir, timdi de beyninin içinde "Anatol Fran· 
ce,, m .ahifeleri çevrilmeğe bati adı. Bu sahifeler· 
ile, kim bjlir, kaç defa zikri geçen bu sahaflar nb
bmıru ne kadar daha baJka türlü tasavvur etmİf· 
ti : 

BİR SÜRGÜN 
Doktor Hikmet, bunun ne olduğunu bilmekaJain 

"evet;,, cevabını 'Verdi. Fakat onun canı ıud bu 
kahve ile beraber bir feylel' yemk istiyordu. oazü· 
nün ucile, biraz ötede "HUM,, teklinde bir çöreği 
bardağına batırmakta olan adama baktı. Garso• 
na : "Bana bir de tundan getirin;,, diyecekti. fa .. 
kat saraon çoktan uzaklaıttıı§tı. Doktor Hikmet de 

On altıncı asır gravre'lerini, görmek istermisi
ıniz, Mösyö ? 

Köhne, tahta aandıklann ba§mda duranlarda.n 
ltiri ona aesleniyor, Ne ihtiyar, ne fukara bir adam 
O derece acıyor ki, ona yaldaımağa, onunla ko
JlU§mağa yüreği dayanamıyor. Iıitmemit lı{ibi hiç 
bir ıey söylemeden uzaklaııyor. Kartıki kaldırıma 
geçiyor. 

Doktor Hikmett kaybolmaktan korkarak daha 
ileriye gitmedi. Buradan geriye döndü. Fak at tek· 
rar denıinki nıeydanlığa geldiği vakit, gözleri ta 
karııda bir büyük kilisenin saatına ilişince gördü 
ki, otelinden çıkalı daha kırk dakika bile olmamıf
tır. Düıündü : "Şimdi nereye gitmeli ? Her halde 
otele dönecek değilim ya ? ,, ve h.rkma varmak
aızm "St. Michel,, bulvarından sağa doğru saptı 
Bu cadde üzerinde; binalar biraz daha alçalıyor, 
kalabalık biraz daha aeyrekleıiyor ve kitapçı ca
ıdtkanlarınm sayısı çoğalıyordu. Doktor Hikmet, 
bunlardan bir iki tanesi önünde durdu. Yeni çık
SDll bir kaç e"rİD Mrlevhaıııu okudu. Bunlar ar&• 

-15-
smda, hassaten bir kitab ve bir müellif iımi dikka· 
t.ini çekınitti : Pierre Loti ve "Lea Deaenchantces,, 
si. Pierre Lotinin adı ona hiç yabancı deiildi, çiin
kü ondan hem "A::ıiyde,, yi, hem "Fentome d' Ori· 
ent,, i okumuttur. Gerçi, her iki eserde büyük bir 
kıymet bu1mamı§h amma, muharririnin üılubun· 
daki tath 'Ve acayip çeıninin hemen hemen tirya· 
kisi olmuştu. Nazme bu kadar yakın bir nesire ilk 
defa "Aziyede,, de tesadüf etmişti. Fakat bu eserin 

mevzuu ne kadar budalaca bir şey, ne aadilane, ne 
çocukça bir hikaye idi. Doktor Hikmet kitabçıya 
girdi. Yeni çıkan "Les Deaenchantees,, den bir tane 
aldı. "Bu gece, gene aözümü uyku tutmazsa oku· 

rum,, diyordu. Biraz daha yürüdiilcten sonra bir 
köte baıtında bir kahvenin önüne geldi. Ba kahve· 
nin yaya kaldırımlarına doiru uzanan ferah Vt' 

sevimli bir taraçası vardı. 

Fakat doktor Hikmet'in. marui bir raddeye va 
ran srkılkanlığı, onu bir müddet, gÖ2:leriyle uzak 
tan seyrettiği mermer masalardan birinin batın< 
geçip oturmaktan ahkoydu. Hiç tanımadıfı hir a 
dama söz söylemek, hiç bilmediği bir yere giri} 
çd~mak ona zaten kendi memleketinde bile çok 
miifkül •örünon bir itti. Şimdi iae, bu Jibi hareket-

YAKUB KADRi 
]er, onun ııözünde adeta korkunç bir hacinı al
mıttı. Daha ilk adnnında, ''Paria,, onu, o kadar 
yıldırmıı, o kadar cüretini kınnıttı ki, mümkün 
olsa gidip oteldeki odasına kapanacak ve oradan 
artrk bir daha dı§anya çıJmııyacaktı. 

Bir apğı bet yukarı dolaıtı. Kar§ı kaldırnndan 

gözüntir. uc.ile kahveyi tefti§ etti. Kahvede hemen 
hiç kimselerde yok gibiydi. Yaıh ve babayani bir 
adam, bir taraftan sütlü kahvesini içiyor, öbür ta• 
raftan gı>zetesini okıeyordu. Bir kadınla bir erkek 
1ıan yana olurnıuılar dalgın dalgın sokağı seyre
diyordu. itte ıimdi de koltuğunun altında bir ta· 

lmn kl~ıdlarla gözlüklü bir genç adam geldi. 

Doktor Hikmet kendi kendine : "Haydi, bir cesa
ret,, dedi. Bahusus kit yağmur iyiden iyiye çiıeli
yordu ve karnında açlığın ilk ezintileri ba§ göste
riyordu, Süratle caddeyi seçerek kahveye girdi ve 
-ıynı aüratle yuvarlak masalardan birinin ba§ına 
,turdu. Kendisini çok gülünç gösterdiğine zahip 
,}duğu panama taklidi §apkasmı da ba§ından çı

tanp yaııındaki sandalyenin üstüne lc<zyduktan 
;onra yaklatan garsona :, 

- Bir kahve .... dedi. 
- Kremalı kahve mi ?. 

zate " · · t -'- b n o ıeyı,, ıs emeıden vaz geçer gi i olmuıtu. 
Kendi kendine; yeni dil öğrenen ve söylediği cüm'" 
lenin doğruluğundan emin olmıyan biri gibi Fran .. 
sızca : "Bana tundan getirin, bana tundan seti
rin;,, sözünü tekrar ediyor ve her tekrar edİ§inde 
bu lakırdıda bir acayiblik seziyordu. "Şundan ge
tirin ;o fakat "ııı., nun adı yok mu ? Kendimi gal"'" 
sona güldürmek için bir vesile daha vereceğim,. 
dedi. 

Bu endite ve tereddüt içinde bocalanırken gar• 
M>n aütJü kahveyi getirdi. Ve.. - hey allah ondan 
razı olsun; • : 

- Croisaant da ister misiniz diye sordu. 
- Croisaat nu, evet, rica ederim. 

vı 

işte, doktor Hikmet, "Pariı denilen o, ucıaz, bu• 
caksız, o karıtık ve akıl aır ermez tezgahta çırak• 
lık etmeğe böyle baıladı. Ayni günün akıamı, ge• 
ne caddelerde ba§ı bot dolaıırken "Boulvard St. 
Michel,, i afıp geçen sokakların birinde, kendisine. 
rastgele bir de lokanta buldu. Bu, büyük bir bina• 
nm yer katında, bir kapıcı dairesini andıran dara• 
cık, alçacık bir oda idi ve o kadar bklım tıklnn doluydl 
ki, doktor Hikmet bir kaç dakika ayakta beklemek 
mecburiyetinde kaldL Neden aonra ııarsonlardM 
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uı:us 

B. Menemencioğlu 
Beyrutta 

(Başı 1 inci sayfada) 
tay çiftçi ve tacirlerine geni!J kfedi
tu açacaktır. 

Kömür ucuzladı 

27.25 
25 

Atatürk eserinden 
bazı istinsahlar 

(Başı 1 inci sayfada) 
mücadele parolasını verdi: İstiklal 
yahud ölüml Belki bu da onlardand1r 

1 
Tilrkiyt • Fransa münasebetlerine 

gelince, bu, Büyük Önder Atatürk
ün Kamutayı açarken verdikleri bü
yllk nutuklarında ltaret buyurdukla
rı yolda yilrümektedir. Aradaki mii
naaebetler gittikçe daha iyi bir man
zara arzediyor. Benim Kont dö Mar
tel'i ziyaretim de bu dostluğun inki
şaf ettiğini g8steren b!r keyfiyettir. 

Sömikok 
liradan 
liraya indi • 

Onlardan her zamanda vardı. 
IY•lııu:, bunun yaptığı gibi, cake• 
Puıtoloıı .... erkek 9apka11 giyıae~· 
ler, aralannda nİ§anlanma töreni 
de hamamlarda ı 
Hamamın kapıaı vu ... ruldu. 
içeriye ıneclia ku. .. ruldu, 

•Yol ... 
Yahud kıt ortasmda Bursa kaplı· 

ealarında geçtiği için gazetecilerin 
hiç haberleri olmaz onlarda rahat· 
•ız edilmezlerdi. B~nun yaptığı ih· 
tlyataı:zlığı gençliğine baiıth,yarak 
lnaaar görmelidir. 
Tabiatın sırlarını bilmiyen uhanı er

"ahlar,, onların aralarındaki aşkı 
ahlaksızlık sayarlar. Halbu ki bu 
türlü aşklar da yine tabiatin vergi
•İdir. Her §eyi an1ayan büyük efll
~un bu türlü a§km asıl atktan çıktı· 
gını ne güzel izah etmİ§ : "tabiat 
insanlan hem erkek, hem kadın °
laı-ak bir arada yııtaltnı!tı• Sonra 
bunu beğenmedi ayırdı, der, asıl 
atk bu aynhkt~ gelir, herkes e§İni 
arar. Fakat ilk insanlar aruında 
bazdan yanlı§lıkla yalnız kadın 
Yahud yalnız erkek olınuşlardı. On• 
lar da gene e§lerini ararlar .. ,, Onun 
için buna eflatuni aşk derler. 

Buna, filozofun bir şiiridir, şair 
aözUne inanılmaz, demeyiniz. lıınin 
hakikatlerine U}'gun, derin bir hik· 
hlet söylemit. Bir kerre nebatatta 
\te hayvanatta bildiğiniz, her maf· 

' d' rodisnı, erkekliği ve dişilifi ken ı· 
•İnde toplamış bir fert demektir. in· 
•anlar arasında da hiç olmazsa ıe· 
kilce böyle olanla:r, arada sJrada 
gazetelerde bile görüyorsunuz. Fa
kat onlarınki böyle değildir. 

Onların aıkı bir hormon mesele
ıidir. Alimlerin bu hormonlar üıı:e· 

rinde tetkikleri ilerledikçe atkla da
!İir kalmıyor. lnaanlara aık duygu
•uııu veren • hem de edebiyat deni· 
len o yaıı okanına sebeb olan • ka· 
dında ve erkekte, tabii yumurtalık· 
larmda, hasıl olan birer hormon c>İ· 

duğu, epeyce yeni, fakat birden bi· 
re pek ucuzlamıı bir ilmi haklkal• 
tir. Bu lki hormondan dolayı kadın 
erkeği, erkek te kadını arıyor. Kim· 
ya dilinde birinin adı androsteron 
(bunun ilk iki hecesinden erkek hor
monu oldufunu anladınız), öteki 
östron, buda, eski yunancadll kız· 
gınlık demell, fakat kadın atkı mut
laka kızgınlık olduğu manasını çı
karrna,yınız. Hayat Umt adaınlatJ 
daima hayvanlarla uğra§tıklarm
dan uydurdukları ilim diH de hay
vanlara göre olur. 

Bu iki türlil hormon biribirindeıı 
ayrı, ancak kimya bakımından bi
ribirine o kadar yakın kl araların· 
da fark atom farkı değil, yalnız 
moleklil farkıdır, yani ayni atoınlar 
iki türlü hormonda batka batka ıe
killerde birle!İyorlar. Tabiatta da 
bazan müstesna yahud anormal it
ler oluyor. Kadın hormonunun a• 
tomları kadınca birle§ecekleri 1er· 
de erkekçe birlettnit bulunu)'or, 
yahud erkekteki kadınca; bilirsini• 
ki, onlardan da vardır. 

Iı,te eflatuni aşkın, gazetelrde 
gördUğünüz bay m:ıaxn, bayan mı .. 
sın ? hiki!yesinin aalı. Bunda ah .. 
Jaksızlık denilebilecek bir f4'Y yok. 
Tabiatin bir istisnasından, bir hor· 
mon meselesinden ibaret. lttsan r•· 
ne kendisinin yapltiı honnonlanıt 
elinde bir oyuncak demektir. 

Bu istisna onların yalnız atkmda· 
dil'. Baıka cihetlerden bütün hayat• 
tarı gene kadın olara.k geçer. ı<.oca
ya varırlar, çocuk ta doğurıırlar, 
kocalarınll kartı a§kları olma:ı, fa• 
kat çocuklarına karşı annelik aev• 
gisl vardır. Çünkü çocuğun ana k~· 
nında yuvasını hazırhyan batka bır 
hormondur. Ona da lüetlıi derler. 
Bunun erkeklerde kar§rbfı olnıadı· 
ğı için, ötekilerin, aık atomları yan• 
hı olarak birleşseler bile1 çoeuk d~ 
ğurduklarına dair şimdiye kadar 
biç bil' haber çıkmımııthr. 

G.A. 

Eminim ki istikbalde Fransa ile 
dostluğumuz daha ziyade iJerliyecek 
ve bu hükümetle aramızda emsalsiz 
bir teşriki mesai teessfüı edecektir. 
Kont dö Martel'in yüksek şahsiyeti 
bu neticenin elde edilmesinde mühim 
blr imildir. 

Gene Surlyeden alınan haberlere 
göre Milletler Cemiyeti kontrol he
yeti azaları dün Berut'a gitmişlerdir. 
Haber verildiğine göre türk - fran
ııız phsiyetlerl ve Millet1er Cemiye
ti delegeleri arasında milzakereltıre 
başlanacaktır. 

Polonya mflli bayramı 
dolayısiyle İstanhulcla 

ayin yapıldı 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Polonya· 

nın mllli bayramı dolayısile bu ıabah 
Feriköydeld katolik l&tin kiliıer.inde 
dini blr Ayin yııplıdı. Aynı vesile Ue 
Polonya kulilbilnde de bir kabul rumi 
tertlb olundu ve buna şehrimizdeki 
Polonya kolonisi ı,tirak etti. --
Gaz kursları ve kız talebenin 

askerlik dersleri 
İstanbul, 12 (Telefonla) - İstan

bul §thrind• 48 tahe zehirli gaz kunu 
hatırlanmrıtrr. Bunlar pazartesi akıa· 
mından itibaren ,;a.lı!lmağa batlaya· 
caklardır. 

Ünivtrsitedeki kız talebeler de pa • 
ıartesi gilnUnden itibaren askerlik 
derslerine de'Varna başlayacaklardır. .............................................. ! 

KüçUk tç Haberler .. ................................................ .. 

(Bafı 1 inci !tayfada) 

roşme neticesinde, Ankara'ya her giln 
20 vagon aömikokun gönderilmeBi te
min edilmiş ve kömür Hatları öbilr 
günden itibaren Ankara için ucuzla
tılnu~tır. 

Ankara bele:d!yeaince 27.25 kuıru~a 
satılan perakende sömikokun tonu 2j 
liraya, toptan 25.50 kuruşa satılan sö
mikokun fiatı 23.50 kuruşa indiril
miştir. 

Ankara halkı bu ayın on beşinden 
itibaren petin para ile depolarda müı
terl vasıtası üzerinde perakende ola
rak sömikokun tonunu 25 liraya, is
taıyonda vagon içerisinde toptan 23 
buçuk iraya kömür bulacaktır. Bu fi. 
atlara mahallerine teslim bedeli ve res
mi mübayaata aid vergiler dahil de
ğildir. 

Bu kömiirlerin asgari evsafı şu ola· 
caktır 

Ylizde beşi (O - 10), 

Yüzde 25 i (10 - 30), 
Geri kalan kısmı otuzdan büyük 

ebadda olacaktır. 
!{ömürlerin bundan sonra muhtelif 

kategorilere ayrılarak satılması ve o -
na göre bir fiat ilan edilmesi işi de 
tedkik edilmektedir, imkan bulunursa 
bu da temin olunacaktır. 

Sornlkoktın Zonguldakta fob (yani 
vasıta Uzerinde teslim) fiatı 17.25 ola
rak fktlsad Vekaetince tesbit ve ilan 
edilmişti, bu fiat bugtin de meri bu· 
lunnıaktadır. 

Yeni 
demiryollar1mız 

(Başı 1 inci sayfada) 
miş olan kordela kesilecek ve tren de
vamlı düdilk çalarak istasyona gire
cektir. 

Ecnebi parası ile satın alınmış olan 
ajan Said Molla, Anadoluda ölenle
rin, iıılfi.m dinince "ıehid" aayılamı
yacaklarını yazarak, türk milletini a
şağılıyordu. İkinci Abdillmecidin ha
fiyelerinden Ali Kemal de, yabancı 
propaganda emrinde: "- Türkiye 
kendlnl idareden acizdir. Medeniyet 
lstill ordularlyle ilerliyor 1,, diyerek, 
kendi vatanının aleyhinde yilrilmek· 
ten çekinmedi. Tilrkiye'nln, ecnebi 
işgali altında refaha kavuşmuf oldu
ğu iddia edilen Mısırla mukayesesi 
gibi feııadcı telkinlerle kamoy .zehir
leniyordu. 

Memleketlerini Kıbr11 adasına 
benzetmekten utanmıyan, oamanlı 

devletinin çt>kilp yıkıldığı o kara 
gUrılerde tilrk vatanını ecnebi hima-

yeılne vermekten batka bir çare gö
remiyen türk gazetecileri vardı. On
lar, medeniyet olgunluğunu Tilrkiye
ye mUnasib görmiyorlar ve manda 
dileniyorlardı; filhakika, mağlUb ol
muş olan memleketin baştan aşağı 
galibe teslim edilmesi için ellerinden 
geleni yapıyorlardı. Her tarafa kol 
salmış olan bu propagandanın ip uç
lan, sultanı sarayı ile ecnebt genel 
kurmaylarının haber alma daireıinde 
idi. • Mustafa Kemal, hırpalanmı,, sila
hı elinden alınmış olan bir milletle 
tarihe yeni bir devir açmak için mü
cadeleye girişti ve bu mücadelesinde. 
ruh kudretinin dünya yüzündeki bü
tün silahlara üstün olduğunu ispat 
etti. • 

XTıunir atöl1eleri - İstanbul bele
diyui hır çe;it nakil vasıtalarını ta
mir eden atelytlerin ana caddelerden 
kaldırılınaaırta karat verdi. 

.lstanbul telefon tohsilôt ( ...................................... ~ nı:!:!ı!~~:~z:::b!a:;u~·:~: 
~ S A T J L 1 K ! len para ilı İltanbul Beledlyui yeni 

Hakiki Viyana mamulatı : bir: baata tatıma otomobili ııatın ala-

Hususi tren Divirilriden gece kalka
cak ve Çetinkaya istasyonu Uıerlnden 
U ikinci tetrinde Mnlatyaya varacak
trr. Husust tren o geceyi Malatyada 
geçirecek, 16 ikinci te,Şrin sabilhı Ma· 
latyııdan hareket ederek aynı gün Di
yarbeldre varacaktır. 

Loyd Çorç, ne Fransanın ve he de 
İtalyanın Türklyeye kat§ı barba gi· 
rişmek niyetinde olmadıklarını anla
mak ttıecburlyednde kalınca, o mef
hur "Call of War" ı ile doıninyonla
ra baş vurarak yardım istedi. Ancak, 
harbtan yalnız Avrupa yorulmamış
tı; dominyonlar da yorgundu, bu iti· 
barla yardıma gelemediler. Takib et
tiği tUrk poHtikast yüzünden kendi 
memleketinde de hUcuma uğrayan 
Loyd Çorç, Mustafa Kemal'in yalnız 
istiklal barbını değJl, politika oyu
nunu da kazanmış olduğunu teslim 
etmek mecburiyetinde kaldı. 6miri hakkındaki 

tahkikat 
İstanbul, 12 (Telefortla) - Yol

ıuzluk yaptığı ldd!asiyle evelki gün 
DlaJüemeyc verilen !starıbul telefon 
idaresi tahsilfit !miri Adil hakkındaki 
~hkikat bugün müddeiumumilikçe 
bıtirildi. Adil, hakkında takibat ya• 
Pılması için vilayetten mUsaade alın
dıktan sonra tevkifi istenerek sor
~ hakimliğine verilmişti. Sorgu h!· 
knnliii tahkikatın serbest olarak de· 
vanuna müıaade ettiğinden Adil dUn 
cece ge, vakit serbest buakıldı. 

Bir sahtekôrhk davası 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Fran

ırz sörlerine aid bir evi ıahte ıenedle 
satznak ve icra mercilnden dosya a,ır
tllak iddiasiyle muhakeme altına alı
İ•n yedi suçlunun davalarına bugün 
•tanbul ağır ceza mahkemeılnde ba

luldx. Suçlulardan ikiıi Yunanistana 
kaçını, bulunmaktadır. Mahkeme bu
gün şahidleri dinledikten sonra da
vayı başka bir güne bıraktr. 

1 '~ : taktıt. Mükemme yeıne~ 5 xR~11yaya giden heyet - Eko-

odası ; notnl Bakanlığı Mliııtetarı Kurdoğlu-
;_ nutı relsUllnde Romanya Ue ticaret 

Eşi "butunnıaz, hemen yenl bir görtıımeletl yapacak otan heyet ya-
halde modern stil bir yemek oda• rın Polonya vapuriyle Köttenceye 
sı takımıdır. Viyananın mefhur gidecektir. 
b. rnUessesesl tarafından vücuda XYeni bJr tnekteb - önUmüzdeki 

a g~~!riltııl~tfr. Bu takım Viya.nada •e11e içinde Beyoflunda: genlt kadro-
: 

3500 
liraya satm alınnıış ve tstan~ ıu bir k1.ı mektebinirt açılacı!ğı haber 

: bula nakil için yapı~a1n nbaklblyı : '/etilmektedir. 
• . fi ve rüsumı e era er : 
: ınasarı l • : 
• 4500 liraya ınal o mu§tur. : 

B dan başka gene Viyana ma· : 
~n bı·r~ok nefis mobilyalar ve : 

mulatı » • d hi 1 : "keınrnel avızeler a satı - • 
ınu d r Qörınek istiyenler her- : 
~~k:::t i1-17 ye kadar htanbul- : 
gun ko"yde Abdurrahmıln pa· i 
da Orta • u ı 

' .. künde Bay Pokorny ye m • • 
şa kof Otomobil yolu ı Portakal ! 
racaat. B b k • ktnU sokak veya e e : 
yokufU çı ile Defterdar durak ye- : 
tramvayı Telefon ı 44190 5 
rl No.123; 3·13232 : 

~ ................... . 
• 

.................. r 

Breıllyı' da 61İİlll ClllSI 

ve sansür ihdas edildi 
Rio - da • Janeiro, 12 (A.A.) -

Yeni ana kanunueaasi mucibince ba
.ıı huauıi llaller için ölüm cezallı ye
niden ihdH edilmittir. 

Buenot - Aireı, 12 (A.A.) - Ar
jantin gazeteleri, Brezilyada ııkı bir 
eanıUr konduğunu bildirmektedirler. 

Yabancı bir ajansın müıne11ili A
merikaya memnu havadis gt>ndermek 
tetebbUsünde bulunduRundın dolayı 
tevkif edilmittir. 

Husust tren, Diyarbekir istasyonu
nun İran ciheti makas başında dura-
cak ve misafirler burada trenden ine
rek kendilerini karşıhyanfarla birlik
te hazırlanan yere gideceklerdir. Nu
tuklardan sonra hatların temelatma 
tnerasimi yapılacaktır. Husuııf tren 17 
ikinci te~rinde Diyarbekirden kalkacak 
ve 18 ikinci teşrinde Ceyhana varacak
tır. Heyet Ceyhanda, Ceyhan nehri ü-
zerinde in111 edilecek olan büyük köp
rünün temel atma törenini yapacak
tır. Hususi tren, Ceyhanda bir iki saat 
kaldıktan sonra Ulukıtla - Kayseri yo
luyle 19 ikinci teşrin cuma gUnil şeh
dmizo dönecektir. 

Bir haf tada doksan iki 
kaçakçı yakalandı 

Geçen bir hafta içinde gilmrilk mu· 
hafaza te~kilatı, biri ölü doksan iki 
kaçakçı, 740 kilo gümrük kaçağı, bir 
kilo 288 gram uyuşturucu madde, 2251 
defter sigara kağıdı, 41 ttitk, 25 Suri
ye llraaı, 4 tUfek, 34 mermi ile 12 ka
çakçı hayvanı ele geçirmittir. (A.A.) 

• Avrupanın bazı muharrirleri, Mus-
tafa Kemal'in Samaun'a ayak basma
sı ' ile baılayıp Loıan muahedesinin 
tmzalanmaaı ile &0na eren istikHll 
mücadelesine "türk harikası,, adını 
verdiler. 

Osmanlı imparatorluğunun cihan 
hıırbı sonunda ne vaziyette bulundu .. 
ğu ve 1918 • 1922, dört yıl i9inde A
nadoluda cereyan eden h.adlaeler ha
tırlanarak göz önüne getirilecek o
lursa, insanın bunu, hakikaten "hari
ka" dan ba~ı.a bir türlü ifade etmesi· 
ne jmkan yoktur. 

• Osmanlıların dres kitabları tUrk
lerin asıl tarihlerinden bahsetmiyor
du. Mustafa Kemal, tUrk tarihinin 
bilinmiyen taraflarını, bugUnkü slya
ıi mücadelede, tarihi haklar meydana 
koymak için aydınlatmadı. O, mille
te, önceden tam bir sarahat ve vuzuh
la malik olmadığı milli şuuru aşıla
dı. Bizzat bir tarih yazdırarak, em
peryalist Avrupanın telakkilerini 
yıktı. 

sib olacak? hayır. zira ondan evel has- VIII her gece, geç vakitlere kadar eğlen· 
talık, istirab, can çeki~111e var... mek zarıtrlı, ıihhıte muhalif ve bahu· 

Ateş gibi ılnnnı bu:ı ıibi cama da- Taarruz ıus pahalıdır. 
yayıp dı,~mya bakıyorum. Dışarıda Takvim ve rıabun i'ini döndürmek - Eğlencelere filln gittiğim yok. 
gect; gök yüzünde yıldızlar pırıldı- füıere Eminönünde tutmuf olduğumuz - Yoksa yalnız ba,ına geziniyor 
yor. Apartnnanların dumanı~ ca~ları idarehane' de, Hüseyin Tuğrul bu sa- rnusun? 

Hayat, sen ne güzeisin! 
arkasında Jfıklar, bulanık, tıtre11yor. bah beni soğukça kar\lıhyor: - Tam Uzerlne bastın. 
Bu akfAtll bi~ kadı,!! gibi zı;;ıfk~~ım, - Mataallah Beyefendi, ıaat on bu- - Ama yalnız ba§tna değil; tabii 
yokıa eritemıyeceı;··m yil 18 ere "uk ! bendenı'z dokuzdan beri burada ·· 1 bi kad 1 baktığım için küçüklillüğil mü daha :ı: guze r ın a ..... 

N B 1 K d. · dünyanın yırn..... - İşte onda hata ediyorsun. Kötü günler 
Na'lt.letlen: • ' iyi anlıyorum en ımı Böyle söylerken gillilnr surette 

Son.
uz geniıliği içinde bir zerre, de· :ı- - Bir erkekle mi geziyorsun? 

...., k ~ "türdtiğUtr: hiddetli bir tavırla saati gösterip de-
..... rerdeye hayali akseden bu efsanevi bir daktiloğraf ızca~ızı go . a niı:de bir damla ıaruyorum. Boni bazı - Canım, İsmail Zeki ile beni tanı!J· 
...,trtılek t .... ·· b"ır sı'ne-""dan koınedı.felsdesı yap ... -anl•r hayran eden ener1'im, ezeli V&nl ediyor: tıran sen deıvil misin? Ve gene bilmi-
tı:r·· e te nehirler altın suruyup gö- "... .. .. P' • Eğ b bö ı k ~ uy rak mı evi.Ille dönecektım? hareketin ahengi içinde dünyaları ku. - - er en 'y e er enden İ§ ba yormusun ki herif her nedense lıen-
a or, ve ben onlara baktıkça altın k""pa ul 1 k tl h şına gelmesem SUleyman Htisaınogvlu, d h l , t k k b . k 
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Baxı yeni evlenmelerin 

manôsı 
Dünya ne kadar ufaldı ! Krako

vi' de, Los-Angelee'te veya Şang • 
hayda dün olup biten hadiseleri bu 
aabah gazetelerimizde okuyoruz. 
Amerikanvari gazetecilik ajansla
rının iti gÜcÜ ise ıa,ırtrb meraklan• 
dıracak ne kadar havadia varsa 
bunları dünyanın dört köşesinden 

toplayıb etrafa yaymaktrr. Bu çeıid 
haberlerden bir kaçmı da dün al· 
dık : 

"Polonya l!enıinlerinden prena 
Raçivil ve diğer adı ile dük d'Olika.. 
altmtf yafında bir zattır; kendin• 
den 32 Yat küçük bir Viyana güzeli 
ite evlenmek arifeıindedir. Fakat 
prenain yakınları bu evlenmeye ra-
zı olmadığından aile meclilini top• 
lıyarak ihtiyar zenginin, aklından 
zoru olub olmadıiını teıbit ettir· 
mek üzere hekim mÜ§ahe<lesi altı
na aldırmı§lardıl'. Şimdi bütün P.o
lonya soruyor : 

"- Prena deli mi ? 
"-Acaba, deli olmadığmı i.bat 

ederse Viyana güzeli ile evlenec~ot. 
mi? 

"- Evlenıneai dofru mu 7 
"- Neden evlenmesin 1 Göniil 

bu f,, 

"Sara vak rt'acasmın k•zr IJrenaea 
Baba sevimli bir kr11cafızdn'J Bilı 
İngiliz boksörü ile evlenmek ist_. 
mektedir. Boksör, aşk telkin edecek 
bir adam sayılamaz : burnu yasaı, 
kulakları ezik, dudakları yrnktır. 
Olabilir ki Hindli prense• Bo'b GJ'&o 
gori'nin kuvvetli pa:ı:ılarmı, balyoJll 
yumruklarmt, ringle kendisini çe
kirge gibi zıplatan ince bacaklarmı 
beğenmit olaun 1 

"Her ne hal ise. Pre11ııe&e <re Bo
b'a göre bu evlenme tamamlana-

caktır. 

"Saravak Re.cuma g&-. knı 
boksörle evlenmiyecekUI'. Raca ln
giltereye baı vunnu§, kızmı mira
sından mahrwn etmİ§tir. 

Bütün Hindistan ve bütün İngil• 
tere soruyor : 

"- Evlenecekler mi ? 
"- EvJenmiyecekJer mi 7 
"- Evletımelerl doğru tt\U ? 
"- Neden evlenmesinl4!ır ? Gö. 

nül bu !,, 

Evlensinler veya evlenmesinler, 
boşansınlar veya boşanmaııınlılr, se. 
vişsinler veya sevişmesinler fakat 
bu biçim evlenmeler her zaman ve 
her yerde insanlar1 bu çeıid dedi 
kodulara sevk edecektir. Çünkü 
yirminci asırda da cemiyet Kelaet 
taraftarıdır ı fakir fakirle~ &engin 
aıenııinle, Polonyalr Polonyalı ile, 
Hindli HindU ile, lngili:1 lngilizle 
evlenmelidir. Bunda belkl kı~anç• 
tık, belki sınıf kaygıları, belki ırk 
düşünceleri vardır; fakat, bu ~öy. 
ledir. Ve böyle olması da ıkl cıhet• 
ten iyidir : Ciddi davalarla beyni 

harab olan cihana konuıma, SÖY• 
lenme, gülme, homurdanma vesileai 
verdiğl içil\ bir; cemiyetin haki• 
kati • ne yaııık ki veya ne iyi ki• 
bu olduğu için iki ... - N. B. 

mek hakkına da malik deiildir. Erken• 
den evine gidip rıe yapacak? Krzı ilo 
kar'ı karşıya konutacak değil ya 1 bir 
ak,am yemeği pahaıına zevzeklikleri· 
ni dinleyen, genç, yakıtıklı, pkacı bir 

arkada§ bulduktan sonra ... Ama dikkat 
et: sen ona ve o ıana böyle alışıp da. 
ayni suretle yernek yiyerek evine ka· 
dar yaya göriltmek için sana, günün 
birinde, iki yüz lira maaşla ,hususi ki
tibliğini teklife kalkışır ve sen de bu 
teklifi kabul edersen bütün istikbaline 
ket vurmuş olursun ... 

Purosundan bir nefes daha çekerek: 

- Ben sana bir şey s8yleyeylm mi? 
ondan kurtulmak için kendisine bır İf 
teklif et. Ne i~i olursa olsun ... Göre· 
ceksin seni böyle ~ece yanlarına ka
dar yürüten İsmail Zeki selam ver-
me ği unutarak yolda bırakıp bir daha 
da yüzüne bakmıyacaktır. 

- Ben de ondan korkuyotuın. Fakat 
eminim ki her hangi bir suretle hizme
t)jJde bulunacak olursam bana rninnet
dar olarak istediğimi yapacaktır. 

- Amma da yaptın hal bir kaç mil· 
yonundan bahsedip duran bir adama 
sen hangi hiz:r.ette bulunabiliısin? 
Bırak şu 1sınaıl Zeki pintisini... Hava
ların kötületti~ini bugünlerde, böyle 
gece yarılan ıol<aklarda dolaşı~ken 
gripo yakalanacağını da, ıoyulacagıru-
da düşün .... Cici'~~dini sürükleterek bana taşıtan idim. Evet, falcat sivil hayatta bu teh· yorum. Anca . Cicl tasarruf sun. Seni daha ciddi zannederdim. ten bollanır ama seni böyle geç.• za-

fanı heın bu hali canımı sıkıyor. Bu ak- like yok mu? Ölüm ıivilleri aelip bul· kanın sihrini ~zuy~rbanY~ çamaıır Yoksa gene bir prensea mi buldun ? manlara kadar sokak sokak g(.Jdirlp 
-----------=-....-a...~~~-----~--~---1-~---~-'"-""--~----->•-.~-----.an.okL.Il..-~d~i~le_i~ç~ır_ı_de_k_ı ________ ~--_:_E~ğ~le_nm __ e_k~,~gü~·-ım __ ek __ i~yı-· ~!e~y~s~e~d~e:....:.b~öy~l~e..:.=sa=bah:=:=le~y~in..:.....:if~ln_e __ va_k_t_in~d~e__::y~e~tı~·ı~ti:rnı::.:e_· __________________ ~<-So_n_u __ v_ar~)--
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H K A Y E"' 

Beden terbiyesi 

Her yaz gibi bu yaz da mühendis 
Şefıkle beraber tatilimizi İstanbuld . 
geçirmiye gitmiş ve Büyükadada de· 
nize nazır güzel bir otelde birer oda 
kiralamıştık. Doğrusu ada, gene o dil· 
lere destan olan harikulade güzelli
ğiyle güzeldi. Çam kokusiyle meşbu 
taze deniz havası ciğerlerimize dolduk
ça, bir senelik yorgunlukların, vücu 
dumuzun görünmiyen mesamelerin· 
den sızdığını, k~betme çağına gir
mi' olmaktan korktuğumuz gençliği
mizi bize fazlasiyle iade ettiğini his 
ediyorduk. Ben, kendi hesabıma tam 
bir istirahate çekilmiştim. Bütün gün, 
tarasdaki, hasır koltuğa uzanarak, ga
zete ve kitablara (Öz gezdiriyor, ya
hud da denizın, her an başka bir ren
ge giren cilali sathına dalıyordum. 

Fakat daha gelişimizin ilk hafta
aında, adanın tabii güzelliklerine kar· 
'ı duyduğumuz hayranlık ve alakadan 
bir kısmını batka tarafa çeken bir ha 
dise zuhur etti. Otele kumral ve şü 
giyinmiş bir genç kadın gelmişti. Vt 
işin daha alakaya değeı carafı, bu ka
dın odasını tek başına kiralamıştı . 
Derhal oteldeki bütün pervanelerin 
birdenbire parlamaya başlayan bu ışık 
etrafına üşüştüklerini söylemeye ha· 
cet yok. 

Uç beıimiz bir araya gelip de dedi 
kodudan daha iyi yapacak işımiz ol
madığı zaman içimizden her biri, o 
gün, genç kadından bir tebessüm, bir 
dikkatli bakış teklinde gördüğü hu
ausi alaka tezahürlerini sayıp dökmi
ye başlıyor, fakat kendi sözlerindekı 
mübalagadan pay biçerek kimse bir 
diğerinin aölediklerine inanmıyordu. 

Otel kapıcısından alabildiğimiz ma· 
lfunata göre bu kadın bir norveçliydı 
ve İstanbulda bir yüksek enstıtü tara· 
fından beden terbiyesi mütehassısı sı· 
fatiyle getirtilmişti. Yaman bir id
mancı oldugunu anlamak ıçin esasen 
bu malUmata da ihtiyacımız yoktu. 
Sabhaleyin erkenden plaja giderek bir 
aaat yüzer, sonra bir ata bınerek dola-
9ır, öğleden sonra sandalda kürek çe
ker ve akşam üzeri bir tenis partisi 
yaprdı. Otel arkadaşları arasında 
aporla ülfoti olan bulunmadığı için 
kendisiyle munasebet tesis etmek için 
işimze yarayacak en mük=mmel vası· 
tadan mahrum bulunuyorduk. 

O ne muntazam vücud, o ne kusur

auz gençlikti. Fakat bu kusursuz 

gençliğine rağmen her halde yaşı o
tuzdan aşağı olmamalıydı. Beden ter

biyesinin faydalarına canlı bir misal; 

- O halde !>u itiyadı kazanmanız 
lazım! 

- Nasıl? 

- Pek kolay 1 sıze yardım edece-
ğim. Size bir müddet ders vereceğim 
Ondan sonra kendi kendinize aynı 

yolda devam edebilirsiniz • 
Muhaver~ bu hiç ümid etmediğım 

mecraya girince kalbim ümidle çaı p· 
maya başladı: 

- Lütufkarhğınıza çok teşekkür e
derim, Madmazel. Ne zaman auu e
derseniz ... 

O sözümü tamamlamaya vakit bı
rakmadı: 

- Hayır, hemen şimdi. Soyunu-
nuz I 

- Nasıl? Ne yapayım? 
Yüzüme trs ters baktı: 
- Her halde böyle caket pantolon

la idman yapacak değilsiniz, sanırım. 
o kadar amir bir eda ile söylüyor

du ki, kocasının karşısındaki bir ço
•.:uk itaatiyle ayağa kaltkım. 

- Benimle geliniz. 
Arkasından ~atim. Odasının kapı

sında bir an tereddüd ettikten sonra 
içeri girdim. Bana bir paradan göster· 
di. Bir kilot verdi. On dakika sonra, 
görücüye çıkan bir genç kız hicabiy
le, ilk defa girdığim bu acaib kıyafe
timden utana utana meydana çıktım. 

O, otomobilini muayene eden bir 
şoför kayıdsızhğiyle beni baştan aşa
ğı süzdü; sonra: 

- Fena değil, dedi. Muntazam hat
larınız var. Fakat vücudunuzun hiç it· 
lenmemiş olduğu pek belli. Hemen 
derse başhyalım. 

Ve başladık. Bir saate yakın bir za
manda, benim gibi alışık olmıyan bir 
insanın fasılasız hareketlerden ne ka
dar yorulmuş o!acağını tahmin eder
siniz. Fakat merdliğe toz kondurma
yayım diye diş;mi sıktım, şikayet et
medim. 

Ders bittik~n sonra elbiselerimi 
koltuğuma vererek beni oda kapısına 
götürdü: 

. - Yarın saat beşte bekliyorum, de
dı. 

Dahc1 oradan ;ıJımımı yeni atmıştırr 
ki kiminle kan~ılaşsam beğenirsiniz? 
Bizim mühendis Şefikle değil mi? 

- Vay, alçak! dedi. Demek böyle 

gizliden gizliye ift pitirirsin de bize 

haber vermezsin. Ekmeğini elinden a

lırız diye mi korktun? Fakat her ne 

ise, doğrusu, ıçimizde en yaman sen 
çıktın! 

Birdenbire o kadar koltuklarım 

kabarmıştı ki hakikati söyliyemedim : 

- Ne zan ettir. ya, dedim. Erbab o
lan pilavı yer. 

Bir gün, asıl hikayemin enteresan 
tarafı burada başlıyor, bir gün, ber
mutad tek başıma tarasdaki koltuğu
ma uzanmış, IJır Buda hareketsizliği 
içinde denizi seyrediyordum - yanı 
başımda bir ses işittim: 

- Kuzum, böyle saatlerce hareket
aiz kalmak sizi sıkmıyor mu? 

'Genç kadın karşımdaydı. 
Evela bana :nı hitab ediliyor diye 

bir tereddüd anı geçirdim. Fakat et· 
rafımda benden başka muhatab olabi
lecek kimse görmeyince sualin bana 
tevcih edilmiş olduğunu anlayarak, o· 
nun epeyce aksanlı fransızcasından 

daha düzgün bir ifadevle cevah ver 
dim: 

Daha o akşam, bu muhayyel macera 
bütün otel bekarları arasında yayılmış
tı. Bütün gençler, avlarını eJlerinden 
aldığım için bana biraz hiddetle fa. 
kat gıbtayla bakıyorlardı. 

- Yalnızlık 1 
Bu kelimenin bir çok gizli manalar 

iafde edebileceğini dütünerek adeta 
bu buluşumdan koltuklarım kabardı. 
Fakat o atıldı: 

- Hayır! itiyad deyiniz. Çünkü 
yalnız olmanız için eveıa sebeb yok 
Saniyen de yalnızlık bilakis insanı 
harekete sevketmeli değil midir? 

Her gün saat beşte genç kadının o
dasına girerken, bir kaç meraklının, 
gözleriyle görmek için koridorlarda 
beş aşağı beş yukarı geizndikkrini 
farkediyordum. Bir kaç gün sonr.ı. bu 
muvaffakiyetimden şüphe eden ben
den başka kimse kalmamıttr. 
Doğrusu, ben de herkesin bu kanaa

tinden cesaret alark, bir kaç defa genç 
kadına açılacak oldum. Fakat o kadar 
soğuk ve alaycı mukabelede karşılaş
tım ki devam edemedim. 

.IUl!US ~.rr .. 1"' 

isadan bi'ri'IYabancı basında görcıükierir11 
······················································································································---· 

yıl önce 
MOGOLLARIN 

YAPTIGI İPEKLİ 
KUMA~LAR 

Bir Viyana gazetesi, son zamanlar
da araştırmalara çıkan birkaç bilgin'
in, Çinin şarki Türkistanında, İsa
dan önceki bin yıl içinde dokunmuş 
olan ipekli kumaşlar bulduklarını 
yazmaktadır. Kazılar neticesinde 
meydana çıkarılmış olan bu kumaşlar 
hiç bozulmamıştır. 

Gazete, bu habere ayrıca şu malu
matı ilave ediyor : 

"İlk defa olarak, büyük İskenderin 
seferinden sonra Avrupanın ogrcn
miş olduğu ipek böceğini, Çinlilerın, 
İsadan 2000 yıl evel bildikleri riva
yet edilir. Tarih, ÇinJilerin ipek en
düstrisindeki yüksek sanatından, ha
rukulade derece mükemmel olan ku
maşlarının kalite nefasetinden bah
setmektedir. 

Orta çağın en tanınmış seyyahların
dan biri olan Marko Polo, babası ve 
kardeşiyle birlikte 1271 de Mongol 
devletini ziyaret ettiği zaman, Kiang 
Uvan bölgesinde gördüğü ipekli ku
maş ve işlemelere hayran kalmış ve 
bu nefasette olan kumaşlara başka hiç 
bir memlekette rastlamadığını seya
hatnamesinde kaydetmişdir. 

Bugüne kadar bildiğimiz en eski 
Çin ipeklisini, aslı bir Macar olan 
meşhur araşdıncı Sir Aurel Stein, 
keza Çin Türkistanında meydana çı
karmışdır. 

Yine yakın bir mazide Gobi çölün
de yapılan kazılarda, binlerce yıl top
raklar altında kaldığı halde, nefase
tini muhafaza etmiş olan ipekli ku
maşlar bulunmuşdur. 

Bu kumaşların dokuma sanatını e
bedileşdirmek maksadiyle, en mode
rn metodlarla hareket edilerek kopya
ları yapılmaF11 çalışılıyor. 

Öyle sanılıyor ki, bu kumaşlar, o 
devirlerde divar süsü olarak kullanıl
mış, altın klabdan ile işlenmiş olan
larından da kibar halka elbise yaprl
mışdır. Dokuma tarzları harikulade 
derecede mükemmel olan bu kumaş
ların desenlerindeki nefis türlülük, o 
devir halkının yüksek sanat zevkini 
de göstermektedir." 

Viyana gazetesi, bu malfimatı ve

rirken, binlerce yıl evvel dokunmuş 
olan bu kumaşlarla birlikte yüksek 

sanat zevkini de Çinlilere izafe edi
yor. 

Halbuki, İsadan önceki bin yıllar 
içinde dokunmuş olub şimdi meyda

na çıkarılmış olan kumaşların hepsi 

de, ya Türkistanda veya Gobi çölün

de yapılan kazılarda bulunmuşdur. 
Çin diyarında henüz binlerce yıllık 
ipekli dokumalar bulunmamışdır. 

Marko Poloya gelince, Avrupa ede
biyatının bir şaheseri olan Marko 

Polo seyahatnamesinde, çinlilerden 

hiç bahis yoktur. Bu seyahatnamede 

Mogollar, Ulu hakanlar, Moğol saray

ları, Mogolların nefis sanatı Civüle 

övüle bitirilemiyor. 

Bu İtalyan seyyahı, hayran kaldığı 
Ulu hakanın diyarında uzun yıllar 

kaldıktan sonra, Venediğe döndüğü 
zaman, yanında getirdiği ipekli ku
maşlar, yalnız Venedik ve İtalyada 

değil, bütün Avrupada dillere destan 
olmuşdur. 

Belçika kabine 
buhranının İç yüzü 
Belçikada partiler hakimiyeti yerine parlômento 

hakimiyetini koyacak olan bir anayasa tadili 
zarureti vardır 
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Yazan: Henri de Man 
Paris - Soir Gazetesinden ................................................................................. 

Başbakan Van Zeeland'ın istifası 

derin bir buhran doğurdu. Bu istifa 
bir şahsın bir diğeriyle değiştirilme

sinden bam başka ve çok daha geniş 
meseleler ortaya çıkardı. Hakiikatte, 
bu, uzun zamandır hazırlanmakta olan 
rejim buhranının patlak vermesi i
çin bir vesileden başka bir şey değil
dir. 

Bununla beraber, otomatik surette 
bütün kabinenin istifasını peıinden 
sürükliyen B. Van Zeeland'ın istifa
sında, hükümetin siyasetine tamamiy
le yabancı sebebler amil olmuştur. 

Onun içindir ki, ilk bakışta, B. Van 
Zeeland'm çekilişinin 1935 den beri 
hükümet formulünün üzerine dayan
dığı prensibleri ihtilaf mevzuu yapan 
bir buhrana yol açmış olması garib 
görünebilir. 

Anlamak için, bu formulün neden i
baret olduğunu ve 1935 martı vaziye
tine ne suretle bağlı olduğunu hatırla
mak lazımdır. 

İki buçuk sene müddetle, Belçika, 
B. Van Zeeland'ın reisliği altında, ol
dukça hususiyeti haiz bir birleşme ka
binesine malik oldu. "Milli birlik ka
binesi" adı, hakikatte üç partili bir hü
kümeti ifade ediyordu. 

Daha başlangıçta B. Van Zeeland, ne 
kadar dolgun olursa olsun bir parla
mento ekseriyetiyle iktifa etmiyeceği
ni bildirmişti. Hemen hemen umumi 
bir politik ve ekonomik itimad hava-
sını yaratmak ve devam ettirmek için 
üç büyük partinin (katolik, sosyalist 
ve liberal) her birinde ekseriyeti te
min etmeyi şart addeiyordu. O zaman
lar, paranın kıymetten dü,meainden 
sonra, ekonomik ve mali politikada hı
zı kesmek için bu garanti zaruri görü-
1 üyordu. Evelki kabineler tarafından 
takib edilmiş olan deflaayon politika
sının akamete uğraması ve 1935 mar
tındaki şiddetli bankalar buhranı, or
taya, ancak B. Van Zeeland gibi iıstis
nai bir maliye mütehassısı tarafından 
haledilebilecek bir dava çıkarmıştı. 
Ekonomik kalkınmanın hareket nok
tası olan devalüasyon, ancak partiler 
arasında bir uzlaşma havası yaratıl
dığı takdirdedir ki iyi neticeler ve
rebilirdi. 

O zamandanberi Uç partili birlik 
şeklinde tahakkuk etmiş olan bu milli 
birlik metoduna sadık kahndr. 

Bununla beraber, bu kabinenin ça
htmaları ve hususiyle son üç ay esna
sında, bizzat hükümet de, bu metodun 
ağır mahzurlar arzettiğini müşahade 
etmek imkanını buldu. 

Filhakika bu metod, parlamentonun 
yerine, geniş ölçüde partiler hüküm
ranlığını geçirmek neticesini vermiş
ti. Bu itibarla, hükümet, istinad ettiği 
prensipi inkar etmeye kalkışmadıkça, 
üç partiden birinin, yardımını geri 
almakla tehdid ederek, kendi üzerinde 
yapacağı tazyıka karşı koymamak 
mevkiinde kalmıştı. 

tinin en kalabalık grupu olmuştu. Buh
ran ve işsizlik üzerine kazanılan za
ferden ve ekonomik refaha dönüşten 
sonra, hükümet, işçilere, orta sınıfla
ra ve ziraatçilere taviz mahiyetinde 
telakki edilen sosyal reformları tahak
kuk ettirmeye girişti. B. Van Zeeland, 
Belçikada sosyal terakki rejiminin sıla 
bir surette ekonomik kalkınma rejimi
ne intibak ettirileceğini daima tekrar 
etmesine rağmen, hükümet "sola ka
yış" denilen cereyana karşı kafi de
recede mukavemet göstermemekle it
ham edildi. 

Gerçi, liberallerle bazı katolik mu
hafazakarlarda tezahür eden sağ muha
lefeti, kuvvetl<!rini açık muhalefete 
(komünistler, flaman nasyonalistleri, 
reksistler) il ha!" etseydi bile, bir par
lamento ekseriyeti teşkil etmekten da
ha çok uzak kaiacaktı. Van Zeeland 
kabinesi, buna rağmen 1936 da dörtse
ne müddetle intihab edilmiş olan par
lamentoda, azalmış fakat kafi bir ekse
riyete güvenebilirdi. Fakat böyle! bir 
durum üç parti anlaşmasına uygun ol
mıyacaktı. 

Bu buhranı hal etmek, partiler reji
minin esaına taalluk eden bir anayasa 
meselsini ortaya çıkarır. 

Memnuniyet v<·rici ve devamlı bir 
hal şeklinin an-:ak anayasayı yeniden 
gözden geçirmekle ve parlamento oto
ritesini partiler otoritesine hakim kıl
makla kabil olcıcağına kaniim. 

1935 de Belçikc.da tasarlandığı şe
kilde partiler milli birliği, parlamento 
sistemine aykırı bir ıeydir ve ancak is
tisnai hallerde makul görülebilir. 

1935 martında bu istisnai haJler şun
lardı: 

1 - Ekonomik ve mali tiddetli buh
ranın hakiki bir amme selameti hükü
rnetinin teşekkillünü amir oluşu, 

2 - Bir zaman için, müşterek refa
hın yeniden tesisi gayesini takib eden 
bilhassa ekonomik bir eser üzerinde 
bütün gayretleri teksif etmek imkanı 
ve lüzumu, 

3 - Hükümetin bafında B. Van Zcc
land kadar politika bakımından ehemi
yetli ve ekonomik işlerde ihtisas sahi

bi bir flhsiyetin bulunması lüzumu. 
Fakat bu şartların ilk ikisi, ekono

mik kalkınma husule geldiği nisberte 

tahakkuk etmi§tir. Böyle olunca üçün

cü şart mana ve kıymetini kaybetmek
tedir ve devleti idare edecek olan şah
siyetin artık kaıea.kter değiştirmesi ve 
ekonomikten ziyade sosyal ve politik 
olması lazımdır. 

Böyle bir halde, ekonomik sıkıntı
lar devresinden çıkmış olan miJli bir
liği devam ettirmek ve sağlamlaştır
mak için ancak iki usul hatıra gelir: 
Faşist şekli, demokratik şekil. 
Faşist şekli, teşrii kuvvetin yerine ic

ra kuvvetini koymak ve şiddete müra
caat suretiyle bütün partileri bir tek 
partide toplamak, bu suretle otoriter 
ve totaliter devlet haline gelmektir. 

Merasime, bütün gençlerin 
arada cumhuriyet marımı ,ö 
leriyle batlanmııtır. Bunu f' 
ya türkleri birliği batkanı • 
Arifullahın güzel bir hitabe" 
etmit, hatib nutkunda inkir 
rinliğini ve Atatürkün daha 
vir etmittir. , 

İdil-Ural'ın milli tairi S 
fet Kadiri Atatürkün tercÜIO" 
lini §aİrane ve veciz bir ifaclt 
anlatmı§ ve Atatürk hakkındl 
dığı bir tiiri okuduğu zaınao...,, 
bulunanların gözleri yafa~ 

Öğretmen Zakir Kadiri ~ 
mi ve tarihi bir konferans 
türk inkilabmın derin mana .,. 
hiyetini, tarihi aebeblerini i.,aı 
mittir. 

Finlandiya türkleri bat 
Veli Ahmed Hekim mahalle 
na Finlandiy~ türkleri birlii'İ 
larına ve baıkanına te§ekkiir 
ten tonra Atatürkün veci% 
gençliğe hitablarını zikretınİf 
tavsiyelere harfiyen riayet 1 .. 
nu belirtmittir. 

Gençlerin söyledikleri ınillİ 
valar arasında güzel ve be 
bir gün yafanmıttır. 

İngiltere 
B. Litvinof'un Brüksel' 

10 son teşrin tarihli Londra 
]eri B. Litvinof'un ani bir ŞC 
Brüksel konefransını terketrneti 
selsiyle me.şgul olmaktadırlar: 

Taymis gazetesi, B. Litvinof'IJIS 
denbire Brükselden hareketindetı 
sederken diyor ki: 

"B. Litvinif, hareketine bil~ 
hemiyet vermemekte ve bu s 
konferansla alakasını kesmek is 
diğine işaret eylemektedir. 

Son hafta içinde tali bir korrıitc 
rulmasına tarafdar olanlar az 
Bugün, bu fikrin ileri atılmı!i o 
dahi bir hata olarak teliikki edi 
tedir. Pazartesi veya salıdan evel 1' 
yo'dan cevab beklenilmeme- _11-
Konferansın da o günden evci tDJI' : 
ması muhtemeldir." 

Deyli Telegraf diyor kit 
''Brüksel'deki umumi ~ 

Litvinof'un Moskovada bulunııı~ 
İtalyanın anti komüniat paktına 
hakımn bıraktığı tesirler dolayıtİt 
lüzumlu olduğu merkezindedir." 

Deyli Ekspres gazetesine gö~ 
Eden'in Brüksel'e avdeti ile in~ 
amerikan iş birliğinde yeni ıne 
tatbikine başlanması pek muh 
dir. 

Bu gazete ayrıca §unları y 
dır: 

"İşler bugünkü gibi gitmekte 
ettiği takdirde Japonya, pek ırı 
mel olarak, konferansın ciddi ı 
görüşmelere başlamasından önce 
haline dönecektir. Halen şimali 
büyük bir kısmını elinde tutan J 
ya, muhasamatı yakında kesec 
Çine gelince, mukabil taarruza 
meğe kudreti yetmediğinden, o da 
tabi muhasematr durduracaktır." 

Havaya kartı müdafaa - İç 
Sir Samuel Hoare, hava tehlik 

karşı müdafaayı teşkilatlan 

hakkındaki kanun projesinin esa 

nr teşkil eden teklifleri neşre 

Bu teşkilatın icabettiği 

mühim kısmını İngiltere 

min edecek ve 32 milyon ingiliı 

sını bulacak olan bu kısım dört 

de ödenecektir. Belediyeler Bundan kırk beş yıl evvel Moğolis
tana giden ve Sven Heden'in dostla
rından olan ve hala orada yaşıyan bir 
İsveçli, Moğolistan hakkında yazdığı 
bir eserde çok nazik bir noktaya te
mas etmektedir. 

Bu zat diyor ki, Moğollar hakkında 
yazılan eserlerin çoğu, çinliler tara
fından kaleme alınmışdır. Başdan 
aşağı kin ve garez tesiri altında yazı
lan bu eserlerde ise, hakikat tamamiy
le tahrif edilmişdir. 

Çin eserlerinin, barbar, kaba saba 
insanlar diye göstermiş oldukları 
MoğoJlar, çok ince bir zevke sahih, 
nazik ve hassas insanlardır. 

Son aylar zarfında bu tehlike bilhas
sa ~iddetli bir mahiyet aldı. İstifa eden 
bir liberal mebusun yerine bir başka
sının geçirilmesindeki şekilden hoJ
nudsuzluğa düşen liberal partisi ko
mitesinin hükümetle hakiki iktidar 
müazkerelerine giriştiği görüldü. Bu 
müzakereler, o esnada aleni beyanat
larda formüle edilen ve resmi delegas
yonlar tarafından ileri sürülen taleb
ler ve hükümet programını tenkidlere 
istinad ediyordu. Buna mukabil, diğer 
hükümet partileri de, liberal partisi gi
bi işi muhalefete geçmek imkanından 
bahsetmeye kadar vardınnamakla be
raber, ayni usule baf vurmaktan geri 
kalmadılar. 

Demokratik sekilse hükümet otori
tesini parlamento ekseriyetinin otori
tesine tabi kılmak, partileri, parla
mentonun yerine geçmek değil, onun 
iradesinin teşekkülüne ve ifadcı>ine 
yardım etmek olan hakiki roJlerine İr· 
ca etmektir. 

Belçika da bu iki şekilden birini in 
tihab zarureti şüphe götürmez. 

Hürriyet ve serbestiye bağlı olan 
Belçika milletine faşist nizam her mil
letten fazla aykırıdır. 
Şu halde, Belçikanın, B. Van Zee

land tecrübesinden kabil olduğu kadar 
geniş bir birleş_me ve milli birlik kabi
nesi formulünü hatırında tutacağım, 
fakat bu milli birliği, üç parti arasın· 
da parlamento dışında bir pakt olarak 
tefsir etmekten çekinece2"i tahmin o
lunabilir. 

bazı belediye resimlerine bir pe 

bir munzam resim ilavesi sure 

bütün kıratlık hududları içinde bıJ 

bir milyon lira tahsis etmiş ol• 
!ardır. Londrada toplanan bel 

mürahhasları .bu munzam resıııiJJ 
alınmayıp bütün masrafın bük"" 

deruhte edilmesini istemişlet'te 

~ü~ümet bunu kabul etmemiştir· . I 
Jenın az çok mukavemet göreceli 
nılmaktadır. 

Bunları söyliyen adam, kırk beş 
yıl süren bir tetkikden sonra, hü
kümlerini vermişdir. 

H.T. 

Nobel mukif atı 

Danzlg 
Yeni kanunlar 

Fenlandlya Ben bu şimalli mantığı karşısında 
müskit bir cevab vermiyeceğimi dü· 
'ünüp kızarırken o ilave etti: 

- Size ne lazımdır, biliyor musu
nuz? Günde bir kaç saat idman. Be
den terbiyesinın insana neler kazan
dırdığını tecrübe ile bir defa öğre 
ıeniz, emin olun ki bütün hayatınızc<' 
hareketsizlikte:ı nefroct edeceksiniz. 

On gün sonra, bir akşam odamda is
tirahat ederken, oda hizmetçisi bir zarf 
getirdi. Üzerınde bizim Madmazelin 
ismi matbudu. Kalbim heyecanla çarp
maya başlamıştı. Acaba bir aşk mektu
bu muydu? Fakat inkisarım pek müt
hiş oldu. Çünkü bu bir faturaydt, ve 
verilen on dersin beheri be§ liradan tu
tarı olan elli lirayı benden istiyordu. 
Ertesi sabah kimseye haber vermeden 
pılımı pırtımı toplayıp soluğu Anka
ra treninde aldım. 

Stokholm, 12 (A.A.) - Akademi, 
nobel mükafatlarının dağıtılması işi· 
ne başlamıştır. Edebiyat mükafatı, 
fransız muharriri Roger Martin du 
Gard'a verilmiştir. 

Bunun tersine olarak, partiler müza
haretinin parlamento müzahareti yeri
ı:e geçmesi bizzat parlamento ekseriye
tınde vahim zaafların müsebbibi oldu. 
Üç taraflı anlaşma, hükümetin içinde 
sapa sağlam dı.;rurken ,bir çok mühim 
meselelerde, şu veya bu parti mümes
sillerinin hükümet aleyhinde rey ver
dikleri görüldü. 

Böylece, 1935 de hareket noktası o
larak ele alınmıt olan üç partili küt
levi ekseriyet nazariyeıiyle gittikçe 
azalan bir parlamento ekseriyeti ara
sında git gide aşikar bir tezada varıl
dı. 

Cumhuriyet Bayramımız 
Finlandiya türkleri birliği geçen 

aene olduğu gibi bu yılda türkiye 
cumhuriyeti bayramını sevinç için
de merasimle kutlamıtlardır. Bay
ram münasebetiyle birlik azaları 
Helsinki tehrinde toplanmıtlar, SA• 

at 19 da batlayan merasim gece 24 
e kadar devam etmittir. Salon Türk 
Y• Fin bayraklariyle aüalenmi ti 

Danzigten bildirildiğine g<>re 
beşt şehirdeki alman nasyonal sil' 
list partisi şefi Bay Forster, 1>'~1 

mumi toplantıda, bir takım yerı1.,,t_ 
nunlar neşri arifesinde bulunuld~ 
nu ve bu kanunların alman karı 
rına intibakı temin edeceğini be 
etmiştir. 

- Evet, hakkınz var, ben de spo
run faydalannr biliyorum, fakat dedi
iiniz gibi itiyadıı.zlık 1 

Fakat kimse hakikatt>en haberdar ol
madı ve mühendis Şefik, hala bu ani 
hareketin, aramızda zuhur eden bir 
dargınlık dolayııiyle olduğuna emin-
dir. • 

Fizik mükafatı Nevyorklu B. Ma
disson ile Londralı B. Thomson ara
sında taksim edilmiştir. 

Kimya mükafatı da Zürih'li Bay 
Arler ile Birmingham'h B. Havorth 
arasında taksim cdilmi9tir. 

Bu unsurların muhalefete kaymak 
temayülelri esas~n derin ıebeblere da
yanıyordu. 1936 mayıı aeçimlcrinden 
biri, ıoyaliıt partiıi hiikUmet ckaeriye-

500 iş~i toprak ahında k,ıl. 
Tokyo, 12 (A.A.) - Naganod• 

bakır madeni çökmüş ve çöküntU 
ticesinde bir de infilak olmuştur· 
yüz işçi topraklar altında g 
kalmı ı 
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Savım çocuklar, 

cliik.B.uıdan yıllarca önce biz de ıizin gibi çocuktuk. Şimdi büyü· 
lar F •kat bizim çocukluğumuzda "ç~uklar~ da eğlenceli Y~.zı
ilü 1azınak lazımdı· onları da dütünelım !,, dıyen olmazdL Çun· 

0 Z&ınaa daha c~mhuriyeıt yoktu. O zaman daha türk çocukla-
~ •taır, Büyük Atatürk bqımızda değ.il~i. .. .. .. .. 
,a __ ~ Cunıhuriyet çocuklarıımız. Yann ıızın .~e .bü~k bü~ .~
-ııııar olacağınızı dütünen Ankaranın ve T urkıyenın en büyuk 
ıaaeteıi Uluı, aize de her hafta bir sayfasını ayırıyor. . 
t.k Ura~a eğlenceli yazılar, reıimler, ~~ar bulacakıınız. ~ır 

lllı bılmeceler bulmacalar ıörecekıınız. Onları yapıp bıze 
~derecekıiniz. 'Eğer doğru yapmııaanız ıize hediyeler verece-

-t:1.a~ız reıimler vereceğiz; on lan boyayacakıınrz. Hanginiz 
ıyı boyaraa o da hediye kazanacak. 

Sonra bahçede sokakta mekteb bahçesinde oynayacağınız 
Çok aüzel oyunl~r öğret~ğiz. Burada öyle reıimler çıkacak ki 
~~anlattığımız ıekilde mukavvalara yapıtlırır1&DJz, oyuncak 
o~. s· ; ıınema olacak. . . 

ıze burada masallar anlatacağız. Bunlar, ıımdıye kadar duy
lbadı'" a· gınız masallar olacaktır. 
.._ . ılmeceleri yapan eliılerini beceren çocukların zaman zaman 
•.::•ıml · ' U erıni de buraya koyacağız. 

k luı ıazeteıinin öteki aayfalannı büyülr'er okurlar; orada bir 
Ço feyler bulur, görürler. 
lr He~ hafta Cumartesi günleri de ıazetemizin bir aayf aıı ıizin 
e::dı malınız, kendi aayfamz. bir kelime ile kendi gazeteniz ola

Caıuır, 

ke Cu~artesi günlerini unutmayınız : o ıün Uluı gazeteıinde 

t e n n n n ,,, 

Her hafta cumartesi 
günleri çıkar 

MAJAL9 
Tavtanla 

kaplumbağa 

KUçUk tehirde herkeı heycan için
de idi. Sokaklarda büyük bir lralaba
hk vardı. Her kafadn bir aeı çıkıyor
du. Köylüler tehre akın ediyorlardı. 
Direklere, evlerin pencerelerine bay
raklar uılmıttı. Balkondan balkona, 
yahud ağaçtan •taca, Uzerlerinde ya
zılar yuılı bezler gerilmitti. KUçUk 
tehir uhiden büyük bir gün yaııyor
du: o ıün heyecanlı bir yarıt yapıla
caktı. 

1i 11.lmadı. Bir daha uzattı. Gene al
madı. 

O ııradı hareket tabancuı patladı 
Buummt! ... Ve bütün hayvanlar yer
lerinden f ırtadrlar. Tavpn, tıopun ağ
zından çıkmıl bir gülle gibi gidiyor, 
adeta uçuyordu. Yay gibl bükillUp ge
rilen bacaldan, arka11ndan küçük kil
çilk toz bulutları kaldırıyordu. Yola 
çıkarken kaplumbağayı itip yere dU
trdü. Öyle hızlı gidiyordu ki, rilzcl· 

Yarıp gireceklerin yola koyulacak. 
ları büyük meydanda meraklılar da
ha iyi görmek için biribirini itip 

_______________ _.. ______ _.. ____ J kakıyorlar. polisler, jandarmalar ve 

itfaiyeler halkı güç zabtediyordu. Bir 

ndı sayfanızı bulacak11nız. 

Bu oyunları biliyor musunuz ? 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kedi ile Fare 

tribünde de belediye reisiyle öteki .~~~~ 
mühim adamlar yer almıılardı. 

Yarıtçıların geçeckleri sokakla bU
yilk yolun iki tarafında seyirciler di
zilmit duruyorlardı. Yarıtı idare ede· 
cek kimseler oraya buraya koıuyorlar, 
ellerini havaya kaldınyorlar, bapnp 
s!fmiorlardı. ~ndt... dWrWnP1m 
Jnündeki iakemleye çıkmıf olan ecsa
::ı, elindeki dürbünle bUtUn bur• o
lup bitenlere bakıyordu. 

Nihayet yarıt batladı. Her yeni ya
rıtın ba,ında, bir tabanca ıesi ititi
tiyor, bunun arkaımdan da yarıp ıi
renler kotnıağa baılıyorlardı. Önce, 
tavpnlar, onların arkaımdan kediler, 
sonra ıincablar, daha sonra da k6pek· 
ler yola çıktılar. Bunlan kirpiler takib 
etti. Fakat seyirciler bunlara pek al· 
d'ırıt etmiyorlardı. Her•a, aaıl büyük 
yarıtın batlamaıını bekliyordu. Niha• 
yet bu heyecanlı an ıeldi, çattı. Ya
rıp girenlerin biçimleri binbirine hiç 
benzemiyordu: Bunlardan biriıi bir 
tavf8n, öteki de kaplumbağa idi. İki· 
ıl de çıkıt çlı:glılne doğru ilerledi
ler ve teyirciler bağıra çağıra, ,Ule· 
rek, tuhaf ıö&ler tayliyerek bunları 
HlimladL 

rmdan seyircilerin ,apkalan uçuyor, 
afaçların yaprakları titriyordu. 

Tav,an böyle ko,arken, yerde bir 
topaç ıibi dönen kaplumbala da dol· 
rulup yola çıkmaia uil'lfıfordu. Nl· 
hayet ayaklarının ü.1erine buablldi ve 
bacaklarını gerdi, boynunu uzattı, gü
lünç, fakat dllıgiin adımlarla llerte
mele ba9lıd1. O kadar yıvaı yürüyor
du ki, bir kıç ulyangoz da alay olıun 
diye onun yanı ııra ilerliyorlardı. 

Bir tarafdan tav,an da boyuna u
çuyordu. Onun önünde otlar yere ya
tıyor, aeyirciler devriliyor, ppkalan 
uçuyor, bahçelerin çitleri devriliyor, 
kutların ttlyleri yolunuyordu. Yıkı· 
lan, damları uçan evler bile oldu. Bun
ları 16ren tav,anm pruru lrttıkça 
artıyordu. (Sonu var) 

Hediye kazanmak istiyorsanız! bu 

çiçekleri boyayıp bize gönderiniz .• 
Bakınız, burada 

liç tane son bahar 
ilçeli nr. Bunlar• 
dan ılzln babted• 
dı nrdır. Yahud 
bir bahçede g6rmt1· 
9UnüadUr. Bu Uç 
çiçeğin renkleri 
yok. lstene.ıia ka
lem boyuı ile, i .. 
terıeniz ıulu boya 
ile bunları boyayı
cakıını.r. Boyadık
tan aonra bir zar. 
fın içine koyup 
(Çocuk uyfuı • 
U 1 u ı • Ankara) 
adresine g6nderi· 
niz. 

İçinizde en iyi 
boyayana lıir rulu 
boya takımı, ikin
ciye bir kuru boya 
kutuau, üçüncüye 
bir relİm defteri 
vercefiz. 

BiLMECE 
Bilin bakayım, ben ne harfiyim? 

Çocuklar, alse kolay Ye 

merakh bir bllmeee 
yerfyoras. Bunu balap 
yapanlara hediye Ye 

m il k i f a t verecejlz. 

Bilmece tudar ı 

•sın, ıllıblnln bir bullyl& 
~a baya10ıııasto •dlDlo ,,.,,. 
ooııa ouutl,,,. pbrla ..,,_ n 
solJJUMla 6allUllll'll& 

lmınlır bir ıeye ba7ret edioe• 

•lnlırıadaa beni ,ıbmlır. 

Sonuma bir bari ptiriraeıD 

·-- .,, ... ,. ,,,,, ... 
buliol ıetiriraeni• 79mü ,_. 
,.. ıldıma ad olanım. 

a11ın bdalllll, ben allabMlla 
hıaıl barllylm 1 

Bu bilmeceyi dolru balledlD· 
ler arumda kura çeldlecelr, bl· 
rlnclJ9 bir cep ılektrlk feaerl. 
lklncl,. bir mlt.ılrkepll -
lçODcOdın btflndyı kadar Wnr 
kitab. blflncld• oauncuya Jradar 
blrtr. kart ftrlleoektlr. 

Bilmeoql llalledenler .. am-
11 s&ıdlnlnler ı 

Çocuk uyfaaı, Ulut p.setlll. 
Ankara 

Cenblar çarpmba ıilDllne ka
dar pnderltmelldlr. beyaslıflrım. 
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1 •• Önde tavpn yürüyordu. Yarıp 

lcuanacatına emin oldu~u için, bıyık· 
larını dikmit. ıölıilnü kabartmıt. ca· 
kah cakalı ilerliyordu. Halk heyecan 
içinde idi: herkes ayağa kallamt el 
çırpıyor, "Bravo'' diye batxıyordu. 
Gilrültil, civar ıokaldarı da sardı. 
Gök gürültüsünü andıran alkıtlar ıök 
yibüne dofru yillneliyordu. O kadar 
ki, itilip kakılan aeylrcllerden biri 
,apkumı bile kaybetti. 

f""'""""" ""'"" ""' "" """"'"""" """"'"'" ""' """'""''"" .. ' "" . "' '""" '" . " "' """'" "'""" """' " "l 
Bu çıplak çocuQu glydlrlnlzl 

( 811 l c>e ·imnıutilı salonunda oynanabi- Tavpn da epey numaracıydı ha. .. 
:,. ı;Q oyunu on çocuktan otu~ ço- • 1 Sanki kırk yıldanberi b6yle alkı lan· 
ı, • kQdar oynayabilir. Meydantla, , lır.) . map alı ılam cibi illi t 
ı:"!•de, b~y.ülı jimnanilı ıolonun· Bu oyun çok eilenc~li bir •pordur leri aeı.!ııyo:du. e yor, aeyln:i-

Ynanabılır.) Bahçenin iki batın• barer çbp çisi T nda ka 1 Na. l Ilı ve çocuklar iki müıavi luıma .ayrı· am 
0 11 

P umbqa ıarOndll. 
a' oynanır 1 lıb bu çizgilerın üzerinde dururlar danKüçük ~-buru9uk bfaıını Jrabulun· 

f• ir çocuk kedi, bir çocuk ta Bir taraftaki çocuklar ba•ıır •i• t".' sı~au~lt becerikals bectrlbb 
"-~e ~çilir. Ötekileri elele tutuıa· kil etmek üzere eıele ko'iuturtar O aallanarak ılerliyordu. Bafmda ufak 
di hı~ daire halinde dururl•~· . Ke- teki taraftakiler de balık olurlar Bir vbe f.11Unbeç bir f&pka ftrdL Ce.U ka· 
41 ' daırenin dııında, fare d• ıçın~e ü u."."na naeyen 18• bpaldannm al· 
.. ~. Oyun fÖyle bir konupna ıle iıaret verilir! bunun ~erin.. iki ta· tından f&fkın bakıtlarla etraf mı ıildl· 
--tlap : raf ta bahçenın orta verıne doğru ko- yordu. Herkes zavallı b lumbap 1 

k d ,arlar. Bura11 akıntı ... y11tr. Balıkla "''lUtlerle, alaylarla brıılapdı. Tav :y 
e İ - Ben kediyim ! ki b 1 b tm L ... f&D p 1 rın makladı öt• sa 1 e var~ ı e&· bunu ıBrUnce daha zl ade L-L--cfı. 

k •re - B•n de fareyim tir ; bunun tçln de atın iki l:a9anc1an 'Oalsllnfl daha alyade ~ 1 dl 1 
p : ~:_::;.:trllll 1 

a,up kartıya nrmağa ufrq·rlar. ma artlıti pbl poslar J.!:ıc el~:_:.ı;:; 
p d Al tarafı v•kaladıldarı nal·gı ken çıkardı. 

lı ·~ böylece kediye mey an o-il~~~· oıyun baılar. Kedi daire- dl ortalarına alırlar. Bayt ce Yiılkala tldılnln de blrlblrlerlnln etlerini 
G?:RİYE 

BÜKÜNÜı_ 
... ıç1118 rirmefe utraıırı fare de nan bir balık _orad~ ~I ta.afındll' aılnnalan lbımdı. TaYpn kapJumbala· 

Oiııdaıa liaçar. Her ilıiıi de içeriden iki kitinin eh birıb rındet aynlma ya ~ok yflbelcten bakıyor, bByle ktl· 
._ dıtal'ldan kotabilirler. Yalnız dıkça kaçamaz. Ayrı ırt,r.a k•çar. lU.tür bir hayvanla yarıpcafı i~ln I· 
~~1• tututan çocuklar, kolla~• Ondan IODl'a• lkl t:tkım gea.1e nki deta utanıyordu. Zamlı Jraplumbai• Çocuklar, buradaki çoculu ıartJ. 

dll'lftak suretiyle far11nin sınb erlerini alırlar ve oyun .ekrar bata utana utana ellni uzattı Ta.,an bu e yonunuz. Bu çocuk yulık denia ki· 
~•ına )'ardım ettikleri bald~ 1 lılındadır. Halbuki bavalır ıoluda. 
....... " İçeriye, yahud dıfBMY• ,.. tar. Yakalanan balıklar, OfUrıdan Onu bu halde bırabcak olurıık a,ar; 
.... çrlcrnaaına mani olmai• çabıır· çıkar ve bUttln balıklar y.ıkal.tn1nca- belki de butalanır. 

ya kadar bir tarafta bekler· er. Oau ılydlrmelı de -ar delildir. Dik· 

._:.edi fareyi J'&kaladıktan solll'B 
diai fare olur .,.. onun ,.erine ço

-ldar bir baıka kedi seçerler 

Bahk avı oyunu 
(8a Ol'lllUI Oft pcdtan ıltld p 

Biitlin balıklar yablandıkWı «>n· bt ediaı resimde birim ( A), lklaclsı 
ra b&lık tarafı al, •I tarafı Aa lıahk ! (B), a,anea.a (C), dlSrdlDCld (D) 
olur; B6ylece oyuna devam e.illlr. olmak lnre dlSrt elbiH nr. Şapka 
~~~~~~o ~~~~~~ 
ıaının, bir yerine iki at yapılmaaı ~ ppb vır, lCaJü B elbiN.Jnin, silin-

i olur. dir A elbiHliala, k..at (C) .ıbı.-

ı~ıı~n, ~uvıri bsk~ti de (D) elbiM- •""lıt• aolıtı 'i•fil•r vır; oalırı bir 
aınındır. çalı aca .ı. hslnis. Bunları oradan 

Evelf batan bu r...U ~r'"ıayle fOOllP" bafılM seçlrebilirslnls. Dm 
kesip bir mubna Oaerlne .,apııtır•• •an o kulülardaa bu elbiseleri ço
cakaınıs. Zamkı lturudulıtın aoarı bll- cuğun onnısluı1M uabiür•inis. 
tOn tekilleri ayrı ayrı lıeseceblais. Yılnı• dikbt «fialsı ~upa lld 
Çıplak "1CUfun Ilı/ y•madı, a .. 11,,. bacıırnın yanında drvırdı (z) İflnt• 
de ••priye bakOnOz" yasılı 01111 la· il ild çizgi var. Buraları da çdıanı 
sımları, elbiNleria ",.,blırıa ya.. an Ue yanc..bıoıs. Sarayı (D) •I· 
lırındald lmlülan ,.,,,._ bDHtbl· bi•mllio iti 7ıoıadald lld blık ... 
niz. Çıplalı pnfu 7U1ti4alılHri N- pcelı. 

taıx. • sıoou •7dM """"· Bldn lnınlu ,,...,. ppld So-
( A) flpkuz lle (B) Hlüı betla- cuk 1iyinmif olu•· 



Resmi Gazete 
ıstlnsahları 

Bu 8Ütunlarda günü gününe resmi gazetede çıkan 

kanunlan, nizamnameleri ve tamimleri bulacaksınız 

Kararnameler 
Kararname No: 2j7668 

23S9 aayılı kan\lll& iıtlnaden kurulmuı o
lan Tiirk Tütün Limited Şirketinin bir mil
roıa lira olarak Uyin edilen sermayesinin, 
muk6r kanunun ikinci maddesi biıkmiine 
ıöre bir miıli artmlmaıı; Gümrük ve İn· 
biaarlar Vekilliğinin 16.10.1937 tarih ve 
17673/ 31 aayılı tezkereıile yapılan teklifi 
llaerine İcra Vekilleri HeyetMce 2.11.1937 
tarihinde onanmııtır. 

[lmzalar] 

Kararname No: 2/ 7569 
217005 aayılı Genel İdballt Rejimi Ka

rarnamesinin 1 sayılı liıteııne Malta ve 
Kıbrııın ve 11 sayılı liıteye de ba.zı madde
lerin illvesi maksadilo hazırlanarak İktıaad 
Vekilliiinin 23.10.1937 tarih ve 13034 sayılı 
tukeresile teklif olunan iliıik kararın me
ri7ete konulma11, İcra Vekilleri Heyetince 
2.11.1937 taribiı ·: onanmııtır. 

[1m.ıalar] 

ı . 217005 sayılı kararın 1 sayılı listesine 
Malta ve Kıbrıı ılive edilmiıtir: 

Bu kararm neırinden evel bu iki memle· 
ket ile mevkii icrada bulunan muameleler 
217005 sayılı kararın 4 üncü maddesi bü
kümleri dahilinde ikınal edilir. 

2 • 217005 sayılı kararın 11 sayılı liıteaı 
ae aıaıııdaki meddeler illve edihniıtir: 

a) Giımruk tarifesinin yalnu 666/ 2 nu· 
aıaruına ciren makine veya ciba.ı aksamı. 

b) Mantar. 

Tamimler 
Oz(): 19 uncu seri emniyet tesisatı ma/

semesi için tanzim t!dilecelı talebnameler 
laallında. 

1 - 19 uncu seri malı emniyet tesisatı mal
seme talebname!eri allkadarlar tarafından 
tamim ve muameleıi ikınal ettirildikten 
aonra mahalli sarfını bildirir bir tezkere ile 
Yol Dairesine conderilecektir. 

2 - Yol dairesı mahalli sarfını muvafık 
söreceii talebnameleri vize ederek Malze 
me dairesine ıonderılecektir. 

S • Yol dairesi E.T. Milfettiıliiince ıb· 
rtllmemiı 19 uncu ıeri malzemeıine aid ta· 
lebnamelerle malzeme verfhniyecektir. 

4 - Yol atöl7eai bu ka71dlardan haristir. 

OZDı •• • admda •ul- ,.,.,,.,.,, 
iontrol pıuulala11 baikında: 

10.1.1N7 sllaltt •• 135 aa7J}ı umumi emre 
ektir. 

Bir a7 sarfmda eski Ye 7enl dlpoaftolarr 
tlbl tek •• çift bllulldi 340 •e 200 el. ilk 
IU&P salonlarmdan lrantılr olarak utı~ 
,apmıı olan idareler eatqlanm a7hk içki 

atıı kontrol pulalarında eakiıi sibi tc 
kalem olarak ıöıtermekle beraber aynı z. 
manda satılan 200 liik n 340 hlc prap g. 
lonlarmdan ne lcadannın eski dipozitolarl. 
ve ne kadarının da yeni dipozitolarla eatıl 
mıı olduğunun tetkikine imkln verilmek Ü· 

zere utılan plonlarm kontrol puılaıının 
sabrına: 

200 liik calon 340 lık plon dipozitoıu 
adet adet 

40 
70 

1111 

30 
60 

-

kuruı 

25 
so 
ıs 

30 

Yukarıda sörillen ıekilde kaydetınelerı 
ve yalnız bir tip atıı yapmıı olan idarele
rin de bu hususu kontrol puıuluırun aynı 
mahalline mcşruhen iıaret etmeleri llzım
dır. Bu emrin mülbakatınıııa da hemen tev
ziini ve rnünderecatına cöre i, coriilerek 
yanlııhklara meydan verilmemesinin temi
nini rica ederim. 

Şirketler 
Fethi Halil ve Kardetleri Yaman 

Kollektif Şirketi Taıfiye 
Memurluğundan : 

Fethi Halil ve kardefleri Yaman 
kolektif fİrketinin merkezinin Anka
radan lstanbula nakli ile tasfiyesine 
ve tasfiye memuru olarak İsmail lsa 
Caniı ve Hamdı Emin Çap'ın tayınle
rine karar verilmit ve bu kararname ti
caret kanunu ahkamına tevfikan İıtan
bul ıicilli ticaret memurluğunca teıcil 
ve sicilli ticaret gazeteıinin 28.10.1937 
tarihli ve 3270 sayılı nüshasile ilan e
dilmittir. 

İfbU şirkette alacak ve ısair hukuku 
mevcud olanların ilan tarihinden itiba· 
ren bir sene zarfında tatil günlerinden 
maada hergün Hat ondan 12 ye kadar 
İstanbulda İt hanında (2) numaralı 
daireye müracaatla alacaklarını kay-
dettirmeleri ve evrakı milsbitelerini 
tevdi eylemeleri lüzumu ilin olunur. 

3-6372 

..tllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ - -= Dolııtor = = = 
~ Duray § -S CebKi Hutanai S 
: RONTGEN miltehaaaıaı Çocuk5 -: sarayı caddesi Niyui Kansuk5 
5 Ap. No. 2 Telefon: (3509) 5 
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KOHİNOR 
Güzel diı istiyenlerin macunudur e 
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Kumbam't biri 
1 

U[US 

Aleni teşekkür 
Gerek uzun müddet devam eden 

rahatsızlığmı ve gerek rahatsızlıktan 
kurtulduktan sonra beni bizzat ziya
ret etmek ve tahriren hatırımı sor
mak lGtfunda bulunan kıymetli doıt

Vilôyetler 
Çankırı hastanesinde 
yaptırılacak pavyon 
Çanlan Vilayet Daimi Encümeain

denı 

ı . Talip çıkmaması heeabile yeni
den eksiltmeye konulan it: Çankırı il 
merkezinde yapılacak hutane pavyo
nu olup ketif bedeli (36569) lira (80) 

kuruıtur. 

2 • Buna aid ,artname ve evrak ıun
lardır: (A) Eksiltme prtnameli, (B) 
Mukavele projesi, (C) bayındırlık it
~ri genel prtnamesi, (Ç) fennt prt· 
name, (D) Husust ,artname, (E) Ke
ıif cetveli (F) silsilıd fiat cetveli, (G) 
metraj cetveli (H) proje ve arafiktir. 
1stiyenler bu evrak ve ,artnameleri 
Çankırı, Ankara, İstanbul ve İzmir 
Nafıa müdürlüklerinde &örebilirler. 

3 • Haatane inpat bedelinin yirmi 
bin lirası 937 aenesi büdcesine mevzu 
tahsisattan verilecek mütebakisi 938 
seneai büdcesindeki tahaisattan tediye 
edilecektir. 

4 - Eksiltme 29 ikinci tetrin 937 pa
zartesi günü ısa.at 16 da Çankırı Vili· 
yet daimi encümeninde yapılacaktır. 

S - Eksiltme kapalı zarf usuliyle ya. 
pılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (2742) lira (73) kuruı, mu

vakkat teminat vermeai bundan bafka 
en az onbef bin liralık yapı iti yapmıf 
olması ve Nafıa vekiletinden ahnmıf 
ehliyet vesikası ibraz etmesi w tica
ret odasına kayıtlı bulunmuı f&l"ttlr· 

7 • Teklif mektupları yukarıda dör
düncü maddede yazılı saatten bir H

at eveline kadar eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde veri
lecektir. 

Poıta ile gönderilecek mektuplarr 
nihayet dördüncü maddede yazılı 1&· 

ate kadar gelmit olmuı ve dıt zarfın 
mühür mumu ile iyice kapatılmıı ol
ması lazımdır. 

Postada olac.ak aecikmeler kabul e
dilmez. (7503-4164) - 3-6252 

Hastahane inşaatı 
Tnbaon vili,.ti sihat .,. lçtiımi 

--··••t .. dirli .............. mf 
uıuliyle elıailtme ilüu ı 

T....,_ Vililipul.a ı 

1 - Eksiltmeye konulan it: Trab
zon da yapılacak memleket butabane
si hafriyat ve betonarme itleri: Ke
ılf bedeli: Yilz elli bin on bet liradır. 

2 - Bu ite aid ,artnameler ve ev-
rak tunlardır: 

A - Eksiltme ,artnameal 
B • Mukavele projesi 
C - Bayındırlık ifleri ıenel prtna. 

mesl 

E • Husual tartname hu!Uu 
F • Kqif cetveli 
G - Proje , 

İstekliler bu prtnamelerle evrakı 
750 kuruı mukabilinde Nafıa VekA
leti Yapı İtleri Umum.MüdUrlüiU ve 
Trabaon, İstanbul. Er.urum Nafıa 
MUdürlüiünden alabilirler. 

3 - Ekıiltme 3-12-937 cuma eüntı 
aaat 15 de Trabııon ııhbat mlldUrlUfü 
binasında toplanacak komisyonda ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Ekıiltmeye girebilmek için is
teklilerin 8750 lira 75 kurufluk mu
vakkat teminat vermeıi bundan bq
ka &faiıdaki velikaları bab olup ıe
tirmeleri lbımdır. 

Nafıa Vekaletinden 937 eeneıinde 
alınmıı müteahhitlik veaikuı göa
termesi ve yaptığı en büyük itin be
deli 100.000 liradan apiı olmamaıı 
ve müteahhidin diplomalı müıbendiı 
veya mimar olmuı veya bunlardan 
biriyle milttereken teklif yapmaıı, 

Maliye vekaletinden 

Nikel 25 kuruşlukla 
bronz 10 kuruşlukla 

2257 sayılı kanunla verilen salahiyete · 
den evvelce ilan edildiği üzere eski nikel 
beş kuruşluklarla bronz on kuruşluklar 30. 
akşamından sonra tedavül etmiyecektir. 

Tedavülden kalkacak olan bu paraları 
rinde bulunduranların mezkur tarihe ka 
umum malsandıklarlie malsandıkları 

darlığını yapmakta olan Ziraat Bankası 
dık ve şubelerine ve yahut Cumhuriyet 
Bankası şubelerine müracaatla mübadele 
meleri ilan olunur. ( 4216). 3 -

Kömür ucuzladı 
Yüksek cumhuriyet h ükümetimizce te 

dilen değerli tedbirler sayesinde 15 ikincit 
1937 tarihinden iti bar en sömikok köm ·· · 
beher tonunu depoda vesaite teslim 25 1i 
satmak imkanı hasıl olduğunu sayın hal 
bildiririz. 

Ankara Memurlar 
Kooperatif Şirketi 

Vehbi 
Ticaret 

Doktor A. İhsan Aksan 
Nümune ha•lanesi Jahili laa•talı/Ja T mütelaa. ..... 
Hastalarını her gün saat 15 den sonra Kooperatif arkasmdı 

Ali Nazmı apartmıanı Nr. 12 de kabul etmektedir. 
T ..,,efon: 1216 3-5828 

KtlçOk illn 
ŞARTLARI 

Dart aatırblı: lrilçtlk lllnlardaD
Bir defa için JI lnınaı 
İki defa için 51 lnuut 
Uç defa için 71 1nınat 
Dört defa için • kurut alınır. 
Denmh küçük lllnlarm her defuı 
için lt kuruı ahmr. lıleselt it defa 
neeredilecek bir ilin için ı• lmnıt 
almac:aktır. 

Bir kolQhk olmak llzere, her satır, 
kelime aralarmdald botl'llklar mllateana• harf itibar edihniıtir. Bir lriiçiik 
ilin ı• harften ibaret olmalıdır. 
Dört eatırdan futa her eatır için a7-
nca it lnuut almır. 

lı !!:!r•nlar ı 
Mill&ld prtlarla lngilizce veya al· 

mancaduı türlıcçeye tıec'cllmeler maki
ne ile temize çekilmit olarak yapılır. 
Adree. Posta kutueu 1042. Yenifehir 

3-6274 

* Bir öiretmen - Ehven prt1ar ile 
ilk okul talebelerine den veriyor. Ta
lebe aynı samanlarda ıiıtemli çahı
mayı iSlrenir. Adreıı Yenitehir Meı
rutiyet caddesi N o. 13 - B yazı ile 
veya telefon: 1863 N. Demir 3-6326 

* Muhaaehed - Munafa ve Ruf 
aistemine vakıf. Franaızca muhabere 
ve daktilo bilir büyük inıaat firketle
rlnde ve sanayi müesseselerde çalıfl!ll§ 
bir muhasebeci it arıyor. Tqraya si
der. Adres: M. Ferid Selçuk oteli An-
kara. 3-6314 

2658 e müracaat. 

* * Kiralık Daire -
veya 5 odalı kalorifer bütün k 
haiz Yenitehir İzmir caddesi ~ 
müracaat. 3-6313 

* Kiralık - Yeniıehir Yünel 
Yeıil cadde üzerinde 4 oda genlt 
ve modern tertibatı haiz ev ki 
Müracaat Sıhhiye kaf§lll ça ......... 1 -

kak No. 6 - 3 Mesut Yağcı. 

fon: 1851 3-6321 

* Kiralık iki ve üç odalı d.u.i" 
Yeniıehirde elektrik firketiniıı 
nünde Bay Ekrem evinde. 
müracaat. No. 34 3-6267 

* Kiralık daire - Kavaklıdere 
sız macar ve Yugoslavya Seı 
arasında birinci kat (methal 
bet oda, geniı bahçe elli lira. 
caat: Telefon 3843 3-6269 

* Oç oclah kiralık daireler - 1' 
lu Kooperatif arkasında Ymuf 
demir apartımam Telefon: 2454 

* Kiralık Daire - Yeniıehir, 

mukaveleyi birlikte imsa etme1i. --------------

6 - Teklif mektubları yukarda U- !atılık : 

pe, üç oda bir hol her bir milf 
ve konforu ve güzel 

çilncll maddede yazılı ıutten bir ... Her tarafta • Sabhk • Ana, Ev ve 
at eveline kadar 11hhat mUdUrlüğU ~ - Komiayoncu Hayri 
binuında toplanacak komiıyon reiı- Dilman, Karaoilan Koç apartnnan. 
lifine makbuz mukabilinde verecek- Tel: 2181 3-6304 
lerdir. Poıta ile gönderilecek mek- * 
tuplarm nihayet Uçüncil maddede ya- Sablık analar - Yenitehirde Se-
zılı saate kadar gelmit olmaıı ve dıı l1nik caddesinde Maliye ıubeli karıı
zarf m mUhUr mumu ile iyice kapa- lmda 592, 439, 423, metre murabba-
tılmıt olması ,arttır. mda. Telefon: 1538 3-6294 

Postada olacak gecikmeler" kabul * 
edilmez. (4223) 3-6367 Sablık Ev - Ön Cebeci fidanlık ya· 

Tel: 3320 

* 
Kiralık kat - 3 oda 1 hol 1 

odaaı SS lira. Yenitehir devlet 
yanında No: 6 birinci kat telefoll 
den 118 üst kata müracaat. 

* Kiralık Ev - Tuna caddesi 
kal sokak 12 numarah eWı U.C 
kiralıktır. Konforlu dart oda 
bir aalon ve nezareti havidir. 
istiyenlerin alt kata müracaada"-

larıma ve beni tedavi hususunda bü- --~----------
nında müatalcil 2 kat 7 oda su elektrik 
bavqazı olan yeni bir ev aatıhk. Ha
mamönU Dartyol Gediz ıokak 27 No. 
evin llat katma müracaat. 3-6351 

* yük gayretler sarfeden ve bana fef
kat gösteren çok kıymetli ProfelÖr 
Akil Muhtara Tetyikiye Sağlık Evi 
ıahlbl Doktor İbrahim Güçer'e ve 
Şltlide Doktor Kenan Sunal'a en de
rin saygı ve kalbi ,Ukranlarımı ar.e
derini. 

Ankara Halk paıtahaneıi sahibi 
•elim SIJt•r 

Satılık Ev 
Saraç Sinan mahallesinde Mncit 

sokak arkam.da 1 - 9 No. hane 1&tı -
hktır. 6 oda, Ud IOfa, Ud mutbah, 3 
hell, bir bahçe talip olanlar, Çocuk 
sarayı caddesinde 50 No. da Kuru ye· 
mitçi İbrahim Akdedeye mllracaat. 

1---6'27 

* Y enftebirde Mimar Kemal mekte-
bi brpmda, Yübel ve Onovluk cad
delerinin birle9tiği noktada, Yetil ve 
asfalt yol iberinde, ild cepheli 630 
metre ana •tılıktır. 1220 telefona 
mllracaat. s-ezu 

Kiralık - Maliye vekileti 
da Sumerbank arkasında 3 ve 4 
iki daire ayn ayn veya toptan 
tır. Telefon. 1283 

Refilcasile birlikte bir m 
lektrik ve saire konforu bais 1 
2 oda arıyor. - Uluea. &z.5 
cut.-~ 
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Ankara Levazım .. 

Amirliği 

Pazarlıkla kuru ot 
alınacak 

t ~nkara. Levazım Amirliiinden l 

• 

Ankara Bele~iyesi 

Halkın nazarı 

dikkatine 

lığı ihtiyacı için aatın alınacak olan 
telefon malzemesi 25.11.937 glinü saat 
on beşte ihalesi yapılmak üzere ı.ıı. 
937 gününden itibaren açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

Taliplerin bedeli muhammeninin % 
7 buçuğu nisbetinde teminat vermele
ri ve şeraiti anlamak istiyenlerin da.-

M. M. bakanhğı 

54.980 çift tire çorap 
alınacak 

M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 

1 

Maliye bakanhğı 

258 adet saç dosya 
alınacak 

Maliye Veklletinden ı 

.n'ÜI mUabltelerlle birlikte tarihi i
landan itibaren bir ay içinde snürac&
atla evrakı müabite ve alacak ve borç. 
lannı kaydettinneleri, alacaklarını va• 
kit ve zamaniyle kaydertirmiyen ala.o 
caklılar hakkında mezkQr kanunwı 
569 uncu maddesi ahkAmı tatbik edile
cefi ve milteveffıÜun tanmmı9 miru
çılan karısı Miinire kızı Halime ve o
ğulları HUıeyln, Ahmed ve Mehmed 
taraflarından dahi kanunu mezk!\ruıı 
S4S ve S49 uncu maddeleri mucibince 
müddeti içinde mirası bila kaydü9art 
reddetmelerinden mahkememizce mil• 
teveffamn mirasçıaı kalmaınıt oldu· 
fundan mezkfir kanunun S34 Unctl 

1. • Bergama garnizon kıtaatınm yıl· 
lık ihtiyacı için kapalı zarf utulil lle 
ehiltıneye konulan 430,000 kilo kuru 
0~ ihale gUnUnde istekli çıkmadığın
~ 2490 sayılı kanunun 40. mcı mad· 
deıi mucibince ihtiyaç bir ay zarfın
da pazarlıkla temin olunacaktrr. 

2 • Malın tahmin bedeli 17200 lira· 
dır, 

3 • Muvakkat teminatı 1290 liradır. 
4 • İhale 17.11.937 çartaınba ıünU 

•aat 16 da.dır. .. 

Belediye Reiıliiinden : imi encümene müracaatları il~n olu-
1 _ Zonguldak timendifer hattının _n_u_r._(_4_1_34_)_-_3_-_62_5_o ______ _ 

açılması dolayııiyle 15.12.1937. pa
zartesi gününden itibaren tehırde 
"Sömikok" peşin para ile apğıda
ki Hatlarla satılacaktır: 

Bayın. bakonhğı 

1 • Beher çiftine tahmin edilen fla.
tı 22 kurut olan S4.980 çift tire çorap 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmu9tur· 

2 • İhalesi ıs ikinci teırln 937 per-

Kapalı zarfla elrtiltmeei lıtn olu· 
nan 2S8 adet nç doıya dolabının iha· 
leai gUnU iıteklilerl tarafından geti
rilen numunelerin prtnamedeki n· 
sıflarına uygun olmamasından dola
yı ihaleıi yapılımamıt ve pazarlıkla 
alınması karartaıtmlarak 29. ıı. 937 
paı:arlık günü tayin olunmu9tur. 

maddeai mucibince ifbU ilan tarihin• 
den itibaren Uç ay içinde kanunui ve 
menıubu miraetı varta sıfatını beyaft 
etmek ıuretile Afyon ıulh hukuk mah· 
kemeaine müracaatları aksi takdirde 
mirasın hazneye intikal edeceii ali· 
kadarına tebliğ makamına kaiın olmak 
üzere illn olunur. Bergama aakert satın alma komiıyo

ııu binaamda yapılacaktır. 
5 • Kuru otun evaafile tHlim mahal Ton 

tembe günü saat 15 dedir. 
3 • İlk teminat 907 lira 17 kuru9tur. 

Şartname parasız olarak M.M.V. aatın 
alma Ko. dan alınır. 3-63S4 

İsteklilerin prtnameye tamamen -----------:::::==
~e Jartları 'artnamesinde yazılıdır. 2 =Depolarda perakende ı· 
§artnanıeler Bergamadı alım aatım satı§ fiatı "müfterinin 
korniayonundadır. ıetlreceil nakil vaııta· 25 Lira 

8 • İıtekliler şartnamenin 4. Uncü ıına kömUrü dökmek 
ltl&ddesinde yazılı vesikaları yanında depo ıahibine aiddir.,, 
bulundunnaya ve ihale aaatinden evel 
bıuvakkat teminatlarını Bergama ma
liye vezneaine yatırmaya mecburdur. 

HAVA YOLLARI 
devlet isletme 

idaresinden 
lttanbul • Ankara arasında ı 

A • 6.11.937 (dahil) den itibaren 
(pazar gUnleri hariç) haftanın diler 
günlerinde yolcu tayyarelerimiıln 
meydanlarımızdan hareket saatleri 
9unlardır: 

4. Eksiltmeye girecekler kanuni te
minat ve 2490 aayılı kanunun 2 ve 3 
üncU maddelerind-e yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale SQ• 

tinden behemehal bir sut evel M.M. 
v. utın alma Ko. na venN!leri. 

(4140) - 3-6241 

uygun numuneleri ve bin be9 yüı 
doksan iki lira elll bir kuru9luk mu
vakkat temlnatlariyle birlikte yukı· 
rıda yazılan gün de ıaat on bette 
leva.zım mUdUrlUğUndeki ıatın alma 
komiıyonuna gelmeleri. {4203) 

Kü~ür bakanhğı 

Müzik öğretmen 
•kuunda yapılacak 

tamirat 
7 • Komisyon haf tanın pasarteai, 

lll'famba ve cumarteıl 1Unleri açık· 
bt, (4066) - 3-707'\ 

3 _ btaıyonda vagon içeri-ı 
ıinde toptan tealim fia· 23,5 Lira 
tı (uıari bir vagon 

Pazarlıkla sığır eti 
alınacak 

~kara Levasım Amirliiindea ı 
1 - Bergama ıarnlron krtaatınm 

l'ıllık ihtiyacı için kapalı sarf uıully· 
le ekıiltmeye konulan 80000 kilo ıı· 
tır etinin beher kiloıu için teklif 
olunan 18 kuru' 8 aantim pahalı g8-
tUldUğUnden 2490 aayılı kanunun 40. 
tıcı maddeıi mucibince ihtiyaç puar· 
lıltta temin olunacaktır. 

2 - Malın tahmin bedeli 20000 ll
tıdır. 

3 - Muvakkat teminatı 1500 Ura· 
dır. 

4 - İhale 17.11.937 çar,amba cU· 
ntı aaat 15 de Bergama aaked alım 
•ıtmı komisyon binaıında yapılacak
tır, 

5 - Sıfır etinin evsafiyle teallm 
aı,lhal ve ıartları prtnaınesinde ya
ııhdır. Şartnameler Bergamadakl &• 

ltın aatım komiıyonundadır. 
6 - İsteklilerin 9artnamenin 4. n

et maddesinde yazılı veaikaları ya
rıında bulundurmaya ve ihale aaatin
tlen evvel muvakkat teminatlarını 
a ... ,anıa maliye veznesine yatırmaya 
llıecburdur. 

7 - Komisyon haf tanın pazartesi, 
~ftamba ve cumartesi ıtınleri açık-
tır, (4065) S--7071 

Yulaf alınacak 
Ankara IAYunn Amirliti Saba 

~ma Komisyonundan : 
1 • İdareleri İstanbul levazım lmir

lltine bağlı müeseeaat hayvanları ihti
Yıcı için alınacak 300 ton yulafın ka-
Pllı zufında teklif edilen fiat tahmi
ni flıttaıı yUktek garUldUtUnden 19. 
2. tcır. 937 cuma &Unü aut 14 de Top· 
hanede satın alına komisyonunda ah· 
llacıktrr. 

2 •Tahmin bedeli 15000 lira ilk te
tninıtı 1125 liradır. Şartname ve nüm~
llesi komisyonda görülebilir. İsteklı
lerUı belli ıaatte komiıyıonda bulun
lrlaluı. (4217) - 3-6370 

Arpa alınacak 
, Alllcara Levaznn Amirliii Satın 
Alına Komiıyonundan ı 

l .. İdareleri İıtanbul levuım lmlr· 
liiirıe bafb mUeHelAt hayvanatı için 
•lınıcık olan 300 ton arpanın kapalı 
•arfındı teklif edilen fiat pahalı gö
rUidüğUnden 19. ikinci tef. 937 cumJ 
IÜnU saat l4,1Ş de Tophanede satın· 
llrrı. komisyonunda pa.ı:arlıkla alına
t&l«tır. 

.2 • Tahmin bedeli 16500 lira ilk te· 
lltinıtr 1237 lira elli kuruıtur. Şartna
llıe ve nllmuneai komiıyonda ıarülebi· 
lir. lıteklilerin kanuni veaikalarile 
belli saatte komisyonda bulunmaları. 

(4218)-S-6369 

--
Jandarma 

Arka çantalık bez 
alınacak 

Jndanna Genel KomutaDhi• An• 
lt.ı-a. Sa.tın Alına Komiıyoaundan ..:. 

1 . yU on au• 
- . Bir metretine (110) z iine ru, kıymet biçilen vaııf •• anı• oOO) 

toptan addedilir.) 

Hareket Muvasalat 
Saat D. Saat D. 

4 - Bu fiatlara köprtinlin mahallerine 
tHlim bedeli ve resmi mUbayalara 
ald vergiler dahil değildir. 

5 - Halen gelmekte ve bu fiata aatıla· 
cak olan kömürün evsafı: 

tıtanbul
dan: 10 11 50 Ankaraya 

A· 0-10 milimetre ebadı %5 niabetinde 
B· 10-30 " ., %2S niıbetinde 

olacaktır. 

Ankara• 
dan: 14 10 16 İstanbula 

B • Pazar günleri .efer yoktur. 
C - İdare otobUıleri: 

6 _Şehre gelecek kömUrUn değitik 
kategorilere ayrılarak aatxlması 

imkinı elde edildiği takdirde bu 
kategorilere göre tesbit olunacak 
fiat ayrıca bildirilecektir. 

btanbulda Karaköy P.T.T. Acente. 
mizden aaat g da hareket eder. 

1- Sömikok alıtından dolayı şikayeti 
olanların en yakın poliı karakolu
na veya belediyeye müracaat ey
lemeleri ilin olunur. 

Enkaz satılacak 
Ankara Belediye Reisliğinden ı 

Ada Parıel Cinai 
Muhammen 

kıymeti 
Lira 

33 1 Cami enkazı ıso 
117 15 Cami enkuı 150 
117 16 Dtlkkln enkazı 20 
117 ı Dükkln enkazı 15 
117 18 DUkkAn enkazı 10 
Yukarıda yazılı enkaz pazarlıkla 

15-11-937 pazarteti günü saat 15 de 
imar müdürlüğünde .. te~ekk'l ko
misyon huzurunda satılacağından ta
lihler mezkfir günde %75 dipozito pa
ralariyle imar mUdürlilfilne tnilraca
atları. (4186) 3-6298 

Sömikok kömürü 
gürgen odwıu 

alınacak 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

ı _ tmar ınüdürlüğü idaresi için Qn 

ton sümi kok kömürü ile tiç ton gür
ıen odununun açık ebiltmeai on 
gün ıuatılmıştır. 

2 _ 17-11-937 çarşamba gilnü saat 
15 de imar müdüriyetinde müteşekkil 
komiıyon buı~run~a eksiltmesi ya
pılacaktır. Talıpl.erın ~ezkur gün ve 
saatta % 7 ,5 temınatlanyle komisyo
na müracaatları. (4226) 3-6366 

Gümrük ve İn. 8. 

Küçük Yozgatta 
yaptırılacak memur 

evleri 
lnhiıarlar Umum Müdürlüft'ünden: 

1 ş.rtnaı11e, keşifname ve planına 
göre KUçilk Yozgatta yaptırılacak 3 
odalı ıneaıur evinin in,ası pazarlıkla 
eksiltmeye konmu~tur. 
il. Eksiltme 23.11.937 tarihine raıt

layan talı gUnU ıaat 14 de Kabata9ta 
levazım ve milbayaat fubesindekl a
lım komiıyonunda yapılacaktır. 

III • Keşif bedeli 3730.95 lira ve 
muvakkat teminat 280 liradır. 

IV _ Şartnameler 19 kuru!J mukabi
llnde hergün inhisarlar inşaat ıubesin
den ve inhiaarlar Ankara batmüdUrlU
ğilnden alınabilir· 

v . tıteklilerin dıiplomalr, mühen
diı veya mimar olmaları veyahut bun
lardan biriyle müşterek bulunmaları 
Ibımdır. İstekliler münakasa günün
den evel vesikalarını ibraz ederek pa
zarlığa girebilmek için inşaat fUbesin· 
den ayrıca vesika almalıdırlar. 

VI • İsteklilerin eksiltme için ta· 
yin olunan gün ve saatte yukarıda adı 
geçen komisyona gelmeleri ilan olu
nur. (7473-4162' - 3-6254 

Ankarada • Bankalar caddesi acen
temizden saat 13.30 da hareket eder. 
Sayın yolcularımıza ilan olunur, 

(4166) - 3-6236 

Galvanize tirf on 
eksitmesi 

Nafıa Veklletindenı 

16 birinci klnun 937 perşembe gUni.i 
ıaat 15 de Ankarada Veldlet Malzeme 
eksiltme komisyonunda 658400 adet 
(takriben 286.404 ton) galvaniıe tirfo
nun kapalı zarf usulü ile ekıiltnıe.i 
yapılacaktır. 

Teklif edilecek tirfonlara; ecnebi 
malı olup Mersinde aif supalan tes
lim edileceğine göre 50.120 lira 70 ku
ruf ve yerli malı olup Mersinde va1'9n 
i~ind• tesJ.im cdilccc::;inc göre 87353 
lira 22 kuruf muhammen bedel tesbit 
edilmi,tir. 

Bu huauaa aid tartname w tefernı
atı 437 kurut mukabilinde Ankarada 
vekllet malPIM müdUrlUIUnden alı
nabilir. 

Muvakkat teminat; ecnebl malı tek
lif edildiğine göre 37S6 lira 03 kuruı 
ve yerli malı teklif edildiğine göre 
5617 lira 66 kuruJtur. 

İsteklilerin teklif zarflarını tali
matnamesine göre vekaletten ahnm.ıt 
müteahhitlik vealkau ile birlikte 16 
birinci k~nun 937 pertembe günü saat 
14 e kadar Ankarada Vekllet malze
me mildilrlilğilne vermeleri llı;ımdır. 

3--6069 

lstanbul Deniz .. 
Levazım Amirliği 

Kömür eksiltmesi 
M. M. Vekaleti deniz merkeı satın 

alma komisyonundan : 

ı - Tahmin edilen bedeli 60.000 
lira olan 2000 ton kardlf kömürUnlln 
kapalı zarfla münakaaası ıs. I. :ıanun 
937 tarihine müsadif Çarpmba ğünü 
saat 14 de Ankarada Vekalet binasın· 
daki komiıyonumuzda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi 3 lira mukabilin· 
de her gün Ankarada komisyonumuı· 
dan alınabilir. 

3 - Münakasaya iştirAk edecekle
rin birinci maddede yazılı günde a· 
%imi ıaat on 'üçe kadar 4250 liralık 
muvakkat teminatları ve kanunt bel· 
gelerini havi zarflarını kanuni tekil· 
de kapstılmtt ve milhUrlenmit olarak 
komisyonumuza vermeleri, poıta ile 
gönderilecek mektublardan dolayı 
vuku bulacak teehhurun nazarı dik· 
kate alınmıyacatı. 3--6051 

4 adet benzin mot?Orü 
alınacak 

M. M. Vekaleti Deniz Merkez Sa 
tmalma Koınisyonundan ı 

~Yıun arka çantalık beıdcn <16• d 
lırı kıymetinde 14,500 metre en 
ı 7.soo tnetreye kadar 19,U.937 cuaıa -------------
gUrıu saat ıs te kapalı zarf usulile .a· 
tın alınacaktır 

1 - Tahmin edilen bedeli 5640 lira 
olan dört adet benzin motorunun ka
palı zarfla mtinakasası 29-1. kan.-937 
tarihine müaadif çarpmba günü saat 
14 de yapılacaktır. Ankara VilOyeti 

II · k iıyo· - Şartnameıi paratıı onı 
nuftıuır:dan aırnabnecet oıan bu ek•~1.t· Açık eksiltme ile telefon 
~~Ye girmek iıtiyenlerin (1200~ malzemesi alınacak 

2 - Şartnamesini görmek istlyen· 
terin her gün, münakaauına iıtirak e· 
deceklerin de mezkfir gün ve aaatte 
423 liralık teminat mektublarlyle tek· 
lif verakalan ve kanuni belıelerini 
havi zarfla komisyonumuza müraca
attan. (4227) 3-6365 

ıkı YUz liralık ilk teminat veıne uh 
buzu ve yahut banka rnektubunu m Ankara Valiliğinden : 
t~vi teklif mektuplarını belli sün ek- ?t{uhaınınen bedeli (1200) liradan i-
ııl~e vaktinden en u bir lf:&t evet ko· ı ı>uet bulunan ve jandarma komutan.-

27 .640 çift yün çorap 
alınacak 

M. M. Vekiletinden: 
1 • Beher çiftine tahmin edilen fiab 

45 kurut olan 27 .640 çift yün çorap 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmu9tur· 

2 • İhaleıi 25 ikinci te•rin 937 per· 
'embe günU ıaat 11 dedir. 

3 • İlk teminat 932 lira 85 kuru,tur. 
Şartnarnesi parasız olarak M.M.V. aa .. 
tın alma Ko. dan alınır. 

4. Eksiltmeye girecekler bnunt te. 
minat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
Uncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını behemehal 
ihale aatlnden bir ıaat evet M. M. V. 
aatm alma Ko. na vermeleri. 

(4141) - 3-624.2 

Kütahya tayyare 
meydanı toprak 

tesviyesi 
M. M. Vekaleti !atma.ima Ko

miayanundan ı. 

1 - Ketlf bedeli altmıt doku.1 bin 
bef yUz ylrmi dokuz Ura otuz kuruı 
olan Kütahya tayyare meydanı top
rak te1Vlye ltl kapalı zarflı ekılltme
ye konulmuştur. 

2 - İhalesi 30. ikinclteırin 937 11h 
gilnil uat 15 de Anksrada M. M. V. 
aatın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 4726 lira 47 kuru9-
tur, 

4 - Ke,if prtname ve projeler 
348 kuruıa ve her gün öğleden son
ra M. M. V. satın alma Ko. dan ah· 
nır. 

5 - Ekılltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 aayılı kanunun 2 ve 
3 Uncu ı:naddelerlnde yazılı belgeler
le idari fartnamenin 4 UncU maddeti· 
nin (F) fıkrasında yazılı vesikalarla 
birlikte teklif mektublarının ihale 
aaatından behemehal bir ıut evvel 
M. M. V. aatın alma Ko. na venne· 
leri. (4195) 3-63SS 

.Demiryolları 
Demir, Putrel; Demir 
levha, saç alınacak 

Devlet Demiryollan ve Limanları 
U. Md. Sa. AI. Ko. danı 

Beher tonunun muhammen bedeli 
(110) lira olan afğıdald llıtede No. 
tarı ve ı:nuvakat teminat mlkdarlarr ya. 
ıılı takriben 4854,448 ton muhtelif 
cins demir, putrel, demir levha ve ıaç 
27.12.937 puarteıi &ünü saat lS.30 dan 
itibaren 111raaiyle ayrı, ayrı ihale e· 
dilmek üsere ve kapalı nrf usulU ile 
Ankarada idare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek istiyonlcrin her llate 
hizasında yazılı muvakkat teminat Ue 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve na
fıa müteahhidlik veaikuı ve teklifle· 
rini aynı gün saat 14.30 kadar komiı· 
yon reiıliğine vermeleri lhımdır. 

Şartnameler 518 kurufa Ankara ve 
Haydarpaıa veznelerinde ıatıhnakta
dır. 

Liıte No. 
1 
2 
3 
4 

(4123) 

Tonu muvakkat teminat 
1289.530 8342.42 lira 
1481.S14 9398.33 .. 
941,270 6426.99 .. 

1142.134 7S31.74 ,. 
3-6307 

KoyWl eti münakasası 
Ankara Hukuk Fakültesinden : 

Ankara hukuk fakUltesi leylt tale
beıi için mayıa 938 nihayetine kadar 
alınacak 17 500-20000 kilo koyun eti ka
palı zarf usuliyle 10 gün müddetle mü
nakasaya konmuştur. Muhammen fiatı 
4S kuru' ve muvakkat teminatı 675 li· 
radır. !stekliltrin 22.11.937 puartesi 
günü aaat 11 de müracaatları. 

(4221) 3-6368 

3-63S7 

Mahkemelerden Milsik öfretmen okulu direktör
lütünden ı 

Satılık ev M.1 _Müzik 8fretmen okulunda 
Ankara icra Daireli Gayri Men· yapılacak tamirat açık ekailtme ile 

kul Satrt Memurlufundan ı yapılacaktır. Ketif bedeli 3156 lira 31 

halel ,uyudan dolayı mahkeme.in- kuru9tur. 
ce aatııına karar verilen Ankaranın M.2 _ Mllnıka11 22.11 .937 tarihine 
Sakalar mahalleel meeçi ıokak 203 a- rutlıyan pazartesi günü aut Uçde 
da 20 par.el No da kayıtlı 124 metre okullar sağı,manlığında tetekkül .. 
murabba.zı mikdarrndaki ah,~p ev •· den komisyonda yapılacaktır. 
,afıda yuılı prtlar dılretınde 11-
tılmak üzere açık artırmaya çıkarıl- M.3 - İstekliler %7.S güven para• 

tarla tayin olunan cUn ve saatte ko
mıttır. 

EVSAF VE MÜŞTEMİLATI misyona rclmek. 
Kapıdan ,ırlllnce bir aralık Uzerl- M.4 _ Ke,ıf projesini 11Srmek lıtt.. 

ne bir mutbah bir hela bahçede iki yenler mil.zik öirctmen okulu dire11-
baraka Yt ıokak kıpıtı karımnda f. t8rlüfllne mUracutlan. ( 4100) 
klncl bir koridorda bir oda Ye ayrı- 3-6135 
ca bir ta91ıkta mutbah ve odunluk 
ve yukarda bir mutbah bir aralık ve 
odunluk Ye bir oda n tekrar yulı:arı 
çıkınca tofa üzerinde iki oda bir do
lap nrdır. 1487 Ura muh~en kıy· 
ıneti vardır. 

1 - Satı' para ile olmak U.ere 
15-12-937 tarihin• miltadif çarwamhlı 
günü ıaat 14-115 ya kadar icra dalretl 
gayri menkul 11tıf memurluğunda 
yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmi9 olan 
yukardaki muhammtn kıymetin % 
7,S tu nlıbetinde pey akçeti veya m.il
li bir bankanın teminat mektubu ıle 
kanunen teminat olarak kabul edilen 
hazin• tahYillerl getlrecektlr? 

3 - Satı' günU artırma bedeli tak· 
dir edilen kıymetin % 75 Jni bulduk
tan ye Uç defa nidadan aonra mezldl.r 
günün on altıncı 11atında en çok ar
tıran taJlblne ihale olunur. 

4 - t,bu tarihteki artırmada tek· 
lif edilen bedel muhammen kıymetin 
% 75 ini bulmadrfı takdirde 30.12.937 
tarihine müsadif pertembe günü nat 
14-16 ya kadar yapılacak ikinci artır
mada en ~ok artırana ibalt ıdllıcek
tlr. 

5 - Birinci vı ikinci artırmalarda 
ihale bedeli ihaleyi müteakib verme
dili takdirde il.zerine ihale edilenin 
talebi U.zerine ihale tarihinden i tlba· 
rtn kendisine bedeli ihaleyi teslimi 
nıne eylemHi için ytdi sün kadar 
mehil verilecektir. 

İf bU müddet nrfında ihale bede
li yatırılmadığı takdirde ihale bozu
lacak ve bu tarihten evel en yüksek 
teklifte bulunan talibe teklifi veçhi
lı almağa razı olup olmadığı sorul
duktan ıonra teklif nçhile almağa 
ruı ise ihale farkı birinci talipten 
tahıil edilmek üzere bu talibe ihale 
edilecektir. Tekllfl veçhile almafa 
ruı olmana ı•yrl msnkul yeniden 
on bet ıUnlük ikinci artırmayı çrkı
rdac:ak en çek artırın tallbt ihalt t· 
dlleccktlr. 

6 - Her iki artırmadı gayri men
kul talibine ihale edildikte tapu har
cı miltteriye ihale tarihine kadar o
lan müterakim nrıl ve dellaliyt res· 
ml iae borçluya ılddir. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer 
allkadarların gayri menkul il.erinde· 
kl haklarını ve huıuıiyle faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını evrakı mUs
bltelerlyle ylnnl rtın içinde dairemi
ze bildirmeleri lbımdır. Akıi takdir

Flamıoni korosu için 
kız ve erkek talebe 

alınacak 
Ankara Fllnnoni Korosundan r 
1. Ankara Müzik Öğretmen okulun• 

da bir filannoni korosu te.iı edilmit-
tir. 

2 - Flarmonl korosuna, ta.ganniye ka• 
biliyeti olanlar aruından otuz erkcll 
" otu• kr.z seçJlecektfr. 

3 - Filarmoni korosunda haftada bı. 
defa ve saat 4 den 7 ye kadar tedrisat 
yapılacaktır. 

4 - Filarmoni koroauna iftirak et
mek arzusunda bulunanlar bir ıee im
tihanına t~bi tutulacaklardır. 

5 - Filarmoni koroıunun çalıfft'& 
müddeti Uıinci te9rin 1937 ba,lndım 
mayıs sonuna kadar devam etmek Use
re takriben otus haftadır. 

6 • Filarmoni koroıuna kabul edi• 
tenler bUtUn bir devre müddetince ko
roya devamı teahhild edeceklerdır. 

7 - Filarmoni korosuna kabul imtl• 
hanı 14.11.1937 pazar tabahı uat 10 da 
Cebecide Müıik Öfretmen okulunda 
de Okul Dlrektl:SrlUğUne müracaatları. 

Halk Partisi Misakı Milli 
KamunuOcak 

kongreleri 

Cumhuriyet Halk Partlıi Ankara 
Merkez ilçeli Mitakı milli kamun 
yönkurulu ba9kanlığından: 

Misakı millt kamununa bağlı ocak· 
lann senelik konıreleri aıağıda ballı 
glln ve ıaatlerde yapılacaktır. 

İfl>u ocaklara kayıdlı partili arka
daıların meıldl.r gtln ve saatte Anka• 
rada !ırklar caddeai aaylavlar soka
tında Türk ticaret bankası biti~1tin• 
deki ilçe ve kamun binasına bebeme • 
hal ıelmeleri rıca olunur. 
Doğanbey Ocağı kongresi: 15.11.937 

pazartesi günü saat 20 de. 
Kmlbey ocağı kongresi: 16.11.937 

sah günü ıaat 20 de. 
Yeğenbey ocağı kongresi: 17.11.937 

çarJamba giinü saat 20 de, 
Yenice ocağı kongresi: 18.11.937 

peqembe ıilnll aaat 20 de, 
Yeni turan ocağı konıreai: 19.11.!>37 

cuma gUnil saat 20 de. 

de hakları tapu ılcilllyle sabit olma· ------------
dıkça ıatr9 bedelinin paylatılmaaın
dan hariç tutulacaktır. 

8 - Artırmayı ittlrak edecekler 
1-12-937 tarihinde V37/ 40 No. ile dai
rıml.zdeki yerinde htrke11 ~ık bu
lundurulan 9af1namemlıi okuyabilir· 
ter. . s.-;e552 

Afyon Sulh Hukuk Hlldmlitin • 
de ı 

Afyonun Sinanpqa mahalleainden 
Tqçı otlu nam diler HUleın otullt
rmdan HUaeyln otlu Yahyanın 14.7. 
937 tarihlndt vukuu vtfatlle terekffi 
Af}'IC>ft ıulh hukuk mabtremulnc:e ya
sılmrıtrr. Kanunu medeninin S6l/ S70 
inci maddesi mucibince esaleten ve ke· 
f alete11 alacaklı ,,. borclu bulunanlar 

Zayiler 
26.9.934 seneıi Kırıkkale askeri sa· 

natlar liaeainden aldığım 57 / 1621 nu• 
maralı tasdiknamemi kaybettim. 

Ş:Jlıdi yenisini çıkartmakta oldu· 
tumdan etkiıinin hükmü kalmamıt-
tır. Ahmed Yuvanayduı 

3-6371 

* 3627 numaralı Ankara memurin ko-
operatif firketi hisse senedimi kaybet
tim. Yenisini alacağımdan eakiıinin 
hükmü yoktur. - Ankara Merkez es· 
ki aıhat ı:nemurlarından Srhat vekileU 
ıic:il dosya memuru Muzaffer 

3-6349 
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Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa dişlerinizi f ırçalaymız. 

R 
A 
D 
v 
o 
L 
i 
N 

Di§lere ebedi gUzellik ve sıhhat ver· 
mek, yabancı müatahnrlardan yüzde 

yüz mUenir ve ucus olmakla JÖhret 
kazanmıştır. 

R 
A 
D 
v 
o 
L 
i 

N 

l3unun içindir ki, on binlerce kişi "Radyolin" kullanarak yabancı ve 
pahalı diş macunu kullanmaktan kurtulmuşlar ve böylelikle hem sıhhat
lerine, hem keselerine hizmet etmişlerdir. Bunun için tavsiye ediyoruz. 

Sabah, öğle ve aktam her yemekten sonra günde 3 defa 

RADYOLiN 
ile ditlerinizi f ırçalayımz 

.----RECETFLERINİZİ---~ 
(Sakarya eczane) sinden yaptırınız. Her istediği· 

niz yerli ve Avrupa ila~ları bulunur Resmt hususi müessesata azami 
kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması sırasında. Tel: 2018 ~5517 

Krem Balsamin 
Kumral, Sarışın, Esme?' her tene tevafuk eden yegane sıhht krem· 

terdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sivilceleri kamilen izale eder. Yarım 
aıırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları sıhhi güzellik 
kremleridir. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balııamin yağlı, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız, gündUz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem, gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem, gece için, pembe renkli. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 

Başağrısı, dişağrısı 
NEVRALJi 

Bütün iıtırabları teskin eder 

GRiPlN 
Bilhaaıa bunlara kartı müe11irdir. 

ı, batında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kate 

Bulundurmayı unutmayınız. 

Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. 

İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLİR. 

isim ve markaya dikkat. Taklidleri:nden sakınınız 

............. 111111 111111111111111111111111111111111 

Dr. M. Sezer 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

Viyana Univeraiteıl kadın kli· 
nlkleri aabık (Hilfsarzti) Adliye ı 
sarayı hizaıında Ahmed Şahin l· 1 
partımannıda hastalarını kabule 
başlamrıtır. Telefon: 2022 ........................ 

Kazalar 
Mustafa Kemalpaşa da 

elektrik tesisatı 
Muatafa Kemalpqa Belediye 

Riyaaetinden : 
1 - Muaaddak proje mucibince 

''89000" lira bedeli ke,ifli Mustafa ı 
Kemalpaşa kasabası elektrik tealsatı
nm §İmdilik "54675" lira "40" kuru,. 
luk kısmını yaptırmak prtile kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konmu,tur. 

2 - Eksiltme müddeti gerçi 8-11-
937 pazartesi hitam bulacağı bundan 
evel ilan edilmiş ise de görülen lU
zum üzerine eksiltme müddeti 8 bi
rincikanun 937 çarşamba günü saat 14 
de hitam bulacak ve ihale Mustafa 
Kemalpaşa kazası belediye encüme
ninde yapılacaktır. 

3 - Tesisata aid evrak ve projele
rin birer kopyeleri tstanbulda Gala
tada Setanik Bankasında 5 nci katta 
Elektrik mühendisi Hasan Haletten 
ücret mukabili alınıp görülebilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
% 7,5 teminat ve ihaleyi müteakib 
% 15 şe iblağ teminatlarile ihaleden 
bir saat eveline kadar müracaat etme
leri lazımdır. 

5 - Eksiltmeye talib olanların Na
fıa Bakanlığından musaddak vesaiki 
hamil olmaları ,arttır. 

6 - Fazla izahat almak istiyenler 
Mustafa Kemalpa~a Belediyesine 
mliracaat edebilirler. (7471/4161) 

3-6240 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nüumne hastahanesi 

cerrahi ıefi 
Her gün saat üçten sonra evin

de haatalarmı kabul edet'. 
Telefon: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 

Nazmi Apart. No. 9 D. 5 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -- -
~ ı.ı d~ ııblltl berlber E - -
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E 111111<1• a 
E Diş tabibi Hamdi AlagUn, d!J E 1 
: tabibi İhsan Çandır ile tetrıkl : 
: mesai ederek •imdilik Anafarta· : 

•A 

- T -S tar caddesindeki muayenehanele· : il an va 
: rinde hastalarını kabul ederler. 5 
S Pek yakında Yenitehirdeld mu- : 
: ayenehanelerini açacaklarını aa· : 
: yın hastalarına bildirirler. : 

= 3-6322 = 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Mümessil aranıyor 
Meşhur ve biı inci ıınıf bir yazıma kinuı için Ankara muhitinde ça

lıJkan, malt vaziyeti mükemmel mUme sail aranmaktadır. Bu mümessilin 

kendi he,abına iş yapması lazımdır. Birinci sınıf referans verilemediği 
takdirde ancak Banka garantisine mukabil kredi yapılır, çünkü fiatlann 

ehveniyeti muvacehesinde azamt iş lmkinının mevcudiyeti muhakkatır. 
Allkadarlann (E.R. ı 76) rumuzla İstanbul Palas oteli, Ankara adresine 

yaulması. 3-6359 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1L. 

§ M. Galib Çankaya ~ 
~ ?aris terziler akademisinden mezun E 
§ olarak dönmüş, yeni teşkilatiyle E -: işe başlamıştır E 
5 Tel. 1096 Balrk pazarında Terzi E - -':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır" 

YENi 
BU GÜN BU GECE 

\lllEVUS aaatları terakkıyatı fennlyenln en 

eon lcadlarlle mücehhezdir. 

REVUE 
'aaatının bugünkU ~tekA.mUl 1 hall} 

80 aenellk tecrOb• netlcealdlr. 

Modeller en son ve zarif şeklldedır,.. 

A,.lı•r•'tl• ••tıt rerl ı RIZA OÖZL0KC0, Bankalar oadd .. I 8 

Plasye aranıyor 
Muteber bir firma için çalıtkan ve kati surette müstakım ve bilhas

sa makamatı reıımiye nezdinde fevkalade mergup bir malzeme satışını 
der'uhte edebilecek plbye aramaktadır. Yabancı dil bilenler ve kefalet 
verebilenler tercih edilir. Allkadarların kııa tercümei halleri, timdiye 
kadar çalııtıkları yerlerin cetveli, aarfettikleri ve referansları ile fotoğ· 
raflarını (E.R.176) rumzu ile lstanbul palas oteli, Ankara adresine gön· 
dermeleri ilin olunur. 3-6360 

SİNEMALAR HALK 
~] Meıhur Dumaa Fia'in ölmez eserinden 

BUGÜN BU GECE 

Clark Cable - Joan Craford 
F. Tone 

İmtiyaz sahibi ve Ba,muharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Ne9riyatı idare eden 
Yazı İıleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

Ulus Basımevi: Ankara 

LA DAM O KAMELYA 
Canlandıranlar 

~rta Garbo - Robert Taylor 

L. Barimor - Elizabet Allan 

Numaralı yerlerinizi gündüzden 

tedarik ediniz. Tel : 3540 

tarafından temsil edilen aşk ve 

güzellik pheseri 

Gönül Yolu 
Franauca aözlü 

Aynca: Dünya haberleri ve 
öğretici film 

938 PHILCO radyoları geldi Merkezi: 

Şube& 

Halil Naci Mıhçıoğlu 
Anafartalar caddesi Tel. 1230 

Bankalv caddesi Tel. 2619 


