
Cumartesi 
20 

SONTEŞRIN 

1 9 3 7 
--..... 

UJuı baıımevi 

Çan.lan Caddesi: Ankara 

Yarın: Atatürkün 
seyahatlerine aid 
gelen son resimler 

Vl!P ·ıs inci yıl. 
No. 5861 

5 KURUŞ 

TELEFON 
Ba:ımuharrlr 1063 
Yazı tı. Müdilril 1062 
İdare 1061 

Telgraf: Uluı •Ankara ADiMi% ANCIMl'XCIR. Ekonomi sayfamız 

Halkın büyük ve coşkun sevgi gösterileri arasında 

Atatürk Adanada Mersinde tetkikler 
yapblar ve Konyaya hareket ettiler 

Milli tiyatro binasını 
Türkçe bir opera ile 
Açacağız! 

- Büvük sanatkar Hindemith'le bir k-0nuşma -

Poul Hindemith 

en zarun mütehassısları getirmek ka
rarına varmıştım. 

"Önce, orkestrayı yeniden tanzim 
ile işe başladık. Orkestrada garb mu
sikisine dayanan saglam bir anane te
sis etmek lazımdı. Aletleri· yeniledik. 
Profesör Dr. Pretorius ile Hasan Fe• 
ri~ Aln~r or1• ·straya şef intihab edil
diler. Hatırımdadır: o günlerde, İs
met İnönü, bu işin ne kadar zamanda 
başarılacağını sormuştu. Kendisine üç 
yıl süreceği cevabını vermiştim: hal
buki, bir buçuk yıl içinde muvaffak o
lunmuştur. 

"Bugün orkestramızın vermekte ol
duğu konserler, Orta Avrupada dinle
nen konserlerden farksızdır. Orkes
tranın musiki terbiyesi üzerinde çalıŞ:
malar devam etmektedir. Şimdiki 

Kompozisyon profesörü, zamanımı- mevcudu 60·70 arasında olan orkestra 
z~~ haşJrca musiki üstadlarından Paul azasını, yava~ yavaş 90 kişiye çıkar
l:i.ındemith'in iki buçuk senedenberi, ~ mayı düşünüyoruz. Birkaç sene sonra 
niiltür Bakanlığının emrinde, musiki 
ıgj~ktebinıiz ve davamızla uğraşmakta (Sonu 5. inci sayfada) 

_ugu ma:Jrımdur. Mf»lyo l:"BUJ rııa .. a-. >==:::.====~====~:::::::::..:.:.:.__~ 

1 ran ve 1 roka 

giden demiryolu 

}ili 

mah, aslen irankfortludur. Küçük ya· 
şından itibaren kendini musikiye ver
miştir. 1923 senesine kadar, daha ziya
d: orkestra müzisiyeni ve viyola vir
tııoz'u olarak çalışmış ve ilk enternas
Y0naJ şöhretini 1923 de Amar·Kvartet
deki faaliyeti ile kazanmıştır . Atatürk Diyarb.akır'da Umumi Müfeıt iş 8. Abidin Ôzmen,den izahat tdıyorlar. 
. "!3ilhassa son on yıl içinde, faaliye-

tırıı daha ziyade kompozisyon sahasına 
hasretmiş ve o tarihten itibaren, enter
nasyonal musiki aleminde modern bes
tekarların en ileri gelenlerinden ol
rııuıtur. 

"P . · Hindemith, modern kompozis-
Yonda, bilhassa atonal teknik ile bir
fok orkestra] eserler ve operalar bes
telemiştir. 

"llk operası olan Kadiyyak'ı, 1925 
senelerine doğru bestelemiş ve bu eser, 
llıUsiki ~leminde büyük bır inkılab 
Yapmıştır. Yazdığı altı operanın so
nuncusu, "Matister Maler" dir. Bu o
Pera pek yakında Amerikada oynana
caktır. 

"Senenin muayyen zamanlarında 
A.nkaraya gelerek faaliyetlerimizi ta
kıb Ve tanzim eden üstadın bugünlerde 
Ankarada bulunuşundan istifade ede
rek, musiki hareketimiz hakkında 
Yiiksek salahiyetinin hükümlerini öğ
renırıek istedik. Bizi memnun ettiği 
!adar, okurlarımızı sevindirecek olan 
• konuşmayı neşrediyoruz: 

- Benim fikrimi anlamak istiyorsu
nuz. Size, bundan iki buçuk yıl evelki, 
~Ugünkü ve istikbaldeki vaziyet ha~-
ınaa ne düşündüğümü açıkça söylı

}>eceğinı. Şimdiye kadar beyanatta bu-
~~llnıaktan daima çek_ind.itn.İşe . başla· 
k ktan sonra, vaziyet ınkışaf edınceye 

1 
adar bekledim. Türkiyede ilk defa o
~a~ gazetenize beyanat veriy~ru~ 
uşundüklerimi tanıamiyle obJektıf 

Olarak .. 1. '~ . · · .:.ahıslardan ba soy ıyecegım ıçın, , . 
h"h~~tnıiyeceğim. Yalnız, cumh~.rıyet 
~kUtnetinin işlerimize karşı goster

ltıış olduğu anlayısh alakası olm~ış 
~~saydı, bugün elde ettiğimiz netıce

re daha çok zaman varamazdık. 
ıı:· "lki buçıık sene oluyor, Türkiyed:-

~ ı:nusiki hayatının ilim ve organı
zas~on bakımından tanzimi için ça!ıy
~ga nıemur edildim.Kültür bakanhgı, 
hıçbir fedakarlıktan çekinroiyerek, 
~dro noksanlarını süratle taınamla
d 1' Eğer kadro noksanlarını Avrupa-

1.,,a~ mütehassıs getirmek suretiyle t~
<lfı c•-· b · ·n bır nı·· wuıyerek, hemen her şu e ıçı 
Utehassıs celbedilmi§ olsaydı, sırf 

~abancılar içinde kalınmış olacaktı. 
la u takdirde karşılıklı anlaşaınazl~_k-
~ olacak ve teşkilatın ömrü uzun su~

ttı.ıyeceği gibi, muvaffakiyetli bir netı
ce de alınamıyacaktı. Onun için, An

ı 

Bayındırlık Bakanımız B. Ali 
etinkaya nutuk aö lüyor 

Adana ve Mersinde büyük bayram 

Atatürk Çukurovanın ihtiyaçlariyle 
çok yakından alakadar oldular 

Adana, 19 (Hususi muhabirimiz te • 
lefonla bildiriyor) - Bütün Adana, 
en büyük bayramını görülmemiş bir 
sevinç dekoru içinde kutladı. Dün ge-
cedenbcri, heyecan içinde gözünü Şe
finin yoluna çeviren adanalrlar niha -
yet bugün sabaha karşı Ulu Önderin 
teşriflerini haber almışlar ve şafaktan 
itibaren yaş ve meslek farkı olmaksı -
zm bütün adanalılar istasyon boyları -
na dökülmüşlerdi. 

Dün Ulu Önderi, bütün çukurova -
lılar karşılamışlardır. Vilayetin kaza
larmda,n nahiyelerinden, köylerinden 
şehre akın eden kadınlı, erkekli halk 
yığınları bu eşsiz günü vecd halinde 
kutlamşlardır. 

Dündenberi bayrak ve ışıklarla 
donanan Adana'nm dün hemen bütün 
çarşıları kapanmış ve mahalleler bo -
şalmış vaziyette idi. Tek sözle, adanalı 
Şefini görmek için seferberdi. 

Çukurovalılar nihayet 11.40 da bü • 
yük gayelerine kavuştular. Büyük 
Şef, vagonlarından indiler ve bu anda 

Atatürk, BQ§bakanımız ve refakatlerinde bulunanlor 
Diyarbakır istasyonunda 

topla selamlandıla~ Atatürk kendile- 1~-~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~-~--~ 
- w• rini karşılamağa gelenlere iltifatlarda - -

bulunduktan ve vali B. Tevfik Hadi B n n tRf n° 0g n::::::\\ a 
Baysal, Seyhan mebusları, belediye re- ~ ~ ~ U U a 
isi Tarhan Cemal Beriker, generallar, 
ve cemiyetlerle parti delegelerinin, vi
layet ileri gelenlerinin hatırlarını sor
dular, refakatlerinde Başvekil B. Celal 
Bayar, İç Bakanı ve Parti Genel Sek
reteri B. Şükrü Kaya, Bayındırlık Ba
kanı B. Ali Çetinkaya ve refakatlerin
deki zatlar olduğu halde istasyonla 
şehir cebhesindeki meydanlığı şeref· 
lendirdiler. Burada askere, izcilere 
ve çukurnvalılara iltifatlarda bulun
duktan sonra otomobillerine bindiler. 
Ve Adana'nın güzel eserlerinden biri 
olan Atatürk parkını ziyaret buyurdu-
lar. • 

Ulu Önder bu sırad~ şehrimizin ba
yındırlığı hakkında vali ve belediye 

( Sonu 5. inci sayfada ). 

Türk kanadı ilavesi 
16 sayfalık ilavemizi 

müvezzilerden isteyiniz 

Cocuklar 
ilavemiz içinde 4 sayfalık ayrı 
bir çocuk gazetesi bulunacak 

Çocuk ilavemizi, ayırıp 
çocuklarınıza veriniz 

Bapakanın reisliğinde 

Adan ada 
bir toplantı 
Adana, 19 (Hususi muhabirimiz te

lefonla bildiriyor) - Bugün burada 
Başbakan B. Celal Bayarm reisliğinde 
Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya, 
Seyhan valisi B. Tevfik Hadi Baysal, 
bölge bayındırlık müfettişi Nadir, su 
işleri şefi Hikmet Fırat baıbakanrn 
vagonunda saat 9.5 ğa doğru bir top
lantı yapmışlardır. Bu toplantıda A
danayı ve Çukurovayı alakadar eden 
işler görüşülmüştür. 

Nihad Tangüner 

Divriki 
işlemeğe 

hattı 
açıldı 

Adana, 19 (Hususi muhabirimiz te
lefonla bildiriyor) - Bayındırlık Ba
kanlığı siyasi ve idari müsteşarlariyl• 
Sıvas mebusları ve devlet dcmiryol
Jarı umum müdürü ve heyetin diğer a.. 
zfiları hususi bir trenle Divrikiye gel
mi,ler, halk tarafından tezahürlerle 
karşılanmışlardır. Heyet bugün öğle 
üzeri bu hattın i~letmeye açılma töre
nini yapmıştır. 

Fıkra 

Hasretler 
Sonbahar rüzgarı Ankara akasyala

rımn sarı yapraklarını döküyor. Sa
bahları asfalt ve parkeler üstünde don 
rengi var. Yakında kış günlerinin iki 
hasretini duymağa başlayacağız: karlı 
dağ, sıcak kıyı! 

Birini başınızı kaldrrdığınızda gö
receksiniz. Elmadağ, iski sporu için 
eşsiz bir yerdir ve devlet merkezinin, 
bu sürat çağında, bir adım ötesinde· 
dir. Faka.t nasıl gitmeli? Sporcular bir 
hava hattının bile hesablarını yapmış
lardır. Yolların en ucuzuna razıyız. 

lstanbulu komşu kapısı yaptık. Beş 
yüz yetmiş küsur kilometrelik yo/J 
ekspres rahatı' ile, bize mesafe diye gö
zükmüyor. Ankara bir buz soğuğu i
çinde donarken, bahçelerinde porta
kallar çiçek verecek olan Akdeniz kı
yılarımız, mesela Mersin, lstanbuldan 
biraz daha uzakçadır. Hiç olmazsa bal
tada bir iki doğru trenle, oraya da a
yaklarımızı alıştıralım. 

Ankaramızda biraz mahpusluk hissi 
var. Asfalt yollarımız etrafımızda dö
nüyor: bizi oo yazın fU seksen doksan 
kilometre ilerideki eşsiz ormanlara, 
ne de kışzn elle tutar gibi olacağımız 
karlr dağa ulaştırıyor. Para, vakit ve 
sıra lazım. Ancak hiç olmazsa eldeki 
imkanları ufak tefek tashihlerle kul
lanmağa başlayalım. Medeni ve insani 
ihtiyaçları uyandrralrm, ateşleyelimı 
her şey daha kolaylaşrr. 

Bu memleketi dış turizmi ile zengin 
etmek için, iç seyahatçılığı teşvik ede
lim: ilk şartların hazırlanmasına, bu 
suretle, yardım etmiş olalım. -Fatay 
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Dillerin bahçeleri 
Dün, yabancı dil öğrenmek hakkında bir kaç mütaleada bulunduk. 

Bugün de yabancı dillerin sair türlü faydalanndan bahsedelim. 
Eski grek yahud latince gibi ölü diller olsun, İngilizce, fransızca, al~ 

manca gibi modern büyük diller olsun, tek başlarına mevcud değil .. 
dirler. Ölü diri, büyük küçük, her dil, nesillerce insanın yüz ve bin 
yıllarca, içinde düşündüğü ve duyduğu ve bu düşünceleri ile duygu
larının hamurunu milyonlarca el marifetiyle işleyerek içini sayısız 
irili ufaklı abidelerle süslediği bir bahçedir. 

Balkan antantı 

merkez bankaları 

Direktörler 
An karada 
toplanıyor 

Bir dili iyice öğrendikten sonra, onun içindeki ata sözlerini, remiz- f 
lerini hikayelerini, nüktelerini ve imzalı imzasız şarkılarını, dualannı İ~tanbul, 19 (Telefonla) - 22 son-

.' - · kA k te§rındc Ankarada toplanacak olan 
ve kıtablarım sevmemege ım an yo tur. B lk M k b kalan kon 

· · · k - · · d k" h kk d k" lA t a an antantı er ez an • Bır miızeyı gezer en, eger onun ıçın e ı eşya a m a ı ma uma ı- f . t' r:k d k R anya mil . . ~ eransına ış ıra c ece om • 
nız kuvvet.~ı ıse •. o eıya~m .. ayak~anıp etrafınızda yaşadı~nı sanırsınız. li Bankası heyeti bugün saat 14 de 
Diller de boyledir. Hangı koşelenne ve yollarının hangı kıvnmlarına fransız bandıralı Providence vapuriy
eokulsanız, bu bahçelerin; ağaçlarından bal damlar; korulannda bu- le limanımıza gelmiştir. 
hurdanlar tüter; göklerinde şarkılar çınlar. Heyet Romanya milli bankası ge-

Diller, insanların en güzel ve en zeki eserleridir. Bütün yaratıcı hare.- nel direktörU Bay Konstantinesko'nun 
ketler söz'ün mermerine işlenmiş, estetik'in dantelalarma ilmiklenmiş, başkanlığında banka murahhas .azası 
cthik'in tuncuna dökülmüştür. eıki nazırlardan Bay Lapadato'. ıktı: 

Sade yabancı diller için değil, kendi dilimiz için de, bu böyledir. Za- aadi .~üşaviri .. B. Ni:oıa .. ~anısc, tı-
ten başkaları için, türkçe bir yabancı dil değil midir~ cari ıtıHif~ar bur~su dırek.toru Bay Ba-

Yabancı dilleri i i bilmek yabancı bahçeleri iyi gezmiş olmak de- tatchesco dan ~urckkcbtır. 
y • · · · · · b'l' M k Romen heyetı vapurda merkez ban-

mektir. Çok bahçe gezen kendı bahçesının de kıymetını ı ır. u aye- k İ t bul d" kt" avı·ni Bay 
·1 b h · · h d · · k k ·· k"l ası san ıre or mu 

•?siz ~ilgi olma~. ~e?di dı a ~e~ızın en esesını avrama • ote 1 e- Nazif İnan ile Romanya general kon-
rıne aıd olanlan ıyı bılmekle kabıldır. solosu ve konsoloshane erkanı tara-

Bunun içindir ki, her millet kendi dilinin hususiyetlerini iyice idrak fından karşılanmış ve doğruca Pcrapa
etmek üzere, her hangi bir klassjk tahsilin dissiplinlerine müracaat et- las oteline inmiştir. 
meğe mecbur kalmıştır. Avrupada, latince ve yunancanın; imparator- Bay Konatantinesko vapurda kcn
lukta, arabça ve farsçanın; Çinde, eski metinlerin; Rusya'da, ilk slav diıini kafldxyan gazetecilere Roman
dillerinin (bilhassa bulgar edebiyatı). - B. ya· Türkiye dostluğunun sarsılmaz vıc 

tükenmez olduğunu söylemiştir. 

rurk t:rih k~rumu~~n J Karaoğlan 
ıapacagı yenı tedkıkler 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Türk ko• • yu• • nde 

Tarih kurumu Anadoludaki b~zı şe-
hirlerin eserleri üzerinde tetkıklerde k 

1 bulunmak ve türklükle alakası ol- zı ar 
mxyan isimleri tetkik etmek üzere a 
azalarını Ankarada bir toplantıya · 
davet etmiştir. 1atanbulda bulunan Ankaranın Gölbaşı nahiyesine bağlı 
azbı Ankaraya hareket etmektedirler. Karaoğlan köyündeki höyükte, Türk 

tarih kurumu ve Ankara halkevi müze 

Fikir aleminde : 

Yine antoloji 
münakaşası! 

Fransızca bir "Ankara" gazetemiz 
vardır. Haftada bir defa 8 sayfa çıkar 
ve bazı gündelik türkçe gazetelerden 
/azla da satış yapıyor. Yabancı hü
kümdarlar arasında bile aboneleri var
dır. Hemen hergün yeni yeni abone· 
Jer Jc.aydolduğunu da idareden duya
rım. 

kolu adına arkeolog B. Remzi tarafın
dan ıondajlar yapılmaktadır. Bu son
dajlar neticesinde burada Eti ve bakır 
devrine aid mühim eserler bulunması 
ümid edilmektedir. 

Şübheli bir ölüm 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Dcmir

kapıda Leyla adında bir genç kız, 
ansızın ve şüpheli bir şekild~ ölmüı
tür. Ccsed morğa kaldırılmıştır. Tah
kikata başlanmı9txr. 

Tayyareci Vecihi Almanyaya 
hareket c<liyor 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Tay· 
yareci Vecihi doktorası yapmak ü
zere yarın Almanyaya hareket ede· 
cektir. 

Heyet yarın akşam Ankaraya gide
cektir • 

Yunan lıeyeti dün geldi 
Yunan milli bankası heyeti de bu· 

gün ııaat 17 de Romanya bandıralı 

Daçya vapuru ile ıehrimize gelmiş ve 
Cumhuriyet Merkez bankası ve İstan
bul direktör muavini Bay Nazif İnan 
ile yunan general konsolosu tarafın • 

dan karıılanmış ve Pcrapalasa inmiş • 
tir. 

Yunan heyeti, yunan milU bankası 

genel direktörü Bay Taonderos'un baş 

kanlığında bulunmaktadır. 

Yunan heyeti de yarın akşam An· 

karaya hareket edecektir • 

• Heyeı reisinin beyanatı 

Yunan heyeti Teisi B. Tsonderos 
ıu beyanatta bulunmu~tur: 

" - Balkan antantına dahil mem
leketlerin devlet bankaları müdürleri 
toplantısı bu sene Ankarada yapıla -
caktxr. Geçen yılki toplantı Atina'da 
olmuştu. Gelecek toplantının nerede 
olacağı Ankarada kararlaşacaktır. Top
lantıda Balkan devletleri bankaları 

arasında çalışma birliği ve bu memle
ketlerin para ve klering sistemlerin • 
deki ahenk tetkik edilecektir. ,. 

Kamutayda 
.Bir layiha ecnebi 

kelimelerden 
ayıklanacak 

Kamutay dün Refet Canıtezin reis
liğinde toplanmıf ve ihtiyat zabitleri 
ve ihtiyat askeri memurları kanunu
nun bazı hükümlerinin değiştirilmesi
ne dair kanun layihasının birinci 
maddesini müzakere ve layihanın ec
nebi kelimelerden ayıklanması için 
encümene iadesine karar verilmiştir . 

Meclis pazartesi gilnü toplanacaktır. 

İhracatçılara kredi 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Milli 

bankaların yaptıkları anlaşma üzeri
ne ihracatçılara kredi verilmesine 
başlandı. 

İstanbul sandalcıları 
nizam al tına alınacak 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Sirke-

ci yolcu salonunun önünden denize 
indirilen merdivenlerin uzatılması
na karar verildi. Liman idaresiyle 
belediye arasındaki görüşmeler ne
ticesinde rıhtımla vapurlar arasında 
irtibatı temin eden sandalcıların ha
mallar gibi nizama konulması karar
laştmldr. 

Üsküdar adliyesi 
yangını hakkındaki 

tahkikat bitti 
İstanbul, 19 (Telefonla) Üs-

küdar adliye binasını yakmağa te
şebbüs eden Nureddin hakkındaki 
tahkikat tamamlanmış, bu işe aid ev
rak Üsküdar müddei ı.nnumiliğince 
ağır ecza mahkemesine verilmiştir. 

Evraka nazaran, cürmü itiraf eden 
Nureddin, ifadesinde adliye binası
nı, hakkındaki dosyayı ortadan kay
bederek bir sabıkalı olmaktan kur
tulmak maksadiyle yaktığını söyle
miş.tir. 

Son günlerde Nureddinin babası, 

müddei umumiliğe müracaatla oğlu

nun küçük yaştan beri akıl hastalrği
le malUl olduğunu ileri sürmüşse de, 
müddei mnumilik bu iddiayı reddet
miştir. 

Balkanlarda • 
turızm 

Turizm işleri için çok: 
faydah kararlar ahndı 

Martta Atinada toplanan Balkan Antantı ekonomik konseyi• 
nin verdiği karar mucibince Balkan Antantı devletleri daimi tu• 
rizm komitesi 5 ikinciteşrinde toplanmıt. toplantısı 7 gün sür• 
müıtü. Haber aldığımıza göre daimi turizm komitesi hükfunetİ· 
miz namına bulunan Türkofis başkanı B. Burhan Zihninin de İ~· 
tirakiyle Balkan Antantı memleketlerini çok yakından alakadar: 
eden turiıt itleri üzerinde faydalı kararlar almıştır. 

Kocaeli 
saylav/ığı 

Kocaeli saylavı Nedim Bozatık'ın 
ölümü üzerine boşalan Kocaeli saylav
hğına emekli orgeneral Ali Sait Ak
baytuğ Parti 'Genbaşkurunca parti 
namzedi olarak onaylanmıştır. Sayın 

seçicilere bildirir ve ilan ederim. 
ıc.H.P. Genel baŞ,.kan vekili 

C. Bayar 

Maarif tayinleri 
Musiki muallim mektebi baş yardi

rektörlüğüne ve tarih muallimliğine 

Gazi lisesi muallimlerinden B. Zuhu
ri, İstanbul kız lisesi tabiiye muallim
liğine Cibali orta mekteb tabiiye mu
allimi Hurisar Canok, Osmaniye orta 
mektb tabiiye muallimliğine açıktan 

B. Halil Atay, Cibali orta mekteb ta
biiye muallimliğine Düzce orta okulu 
tabiiye muallimi B. Arif tayin edil
mişlerdir. 

Muğlada tütün piyasası 
Muğla, 19 (A.A.) - Tütün piya

sası eski hararetini kaybetmekle be
raber inhisar idaresi ile bir çok tüc
car ve firmalar satın almağa de
vam ediyorlar. Şimdiye kadar 35 bin 
denk tütün satılmıştır. Geriye daha 
20 bin balya tütün kalmıştır. Geçen 
yıla göre bu yıl fiatlar düşliktür. 

Hava kapalı geçtı 
Dün şehrimizde hava kapalı geçmiş, 

ısı gece 4, gündüz 12 derece olarak 
kaydedilmiştir. 

Komite ileri memleketler eko
nomisinde mahdud gelirler te
min eden turizm işinin antanta 
dahil memleketlerde layık oldu
ğu ehemiyet verilmek suretiyle 
inkiıafı çarelerini araıtırmıştır. 

Ecnebi memleketlerden Balkan 
Antantına dahil memleketlere turist 
gelmesini temin için mühim entcr· 
nasyonal turizm merkezlerinde müş
terek bir "Balkan Antantı devletleri 
turizm propaganda bürosu,. açılması 
esası üzerinde anlaşılmıştır. Bunun 
dışında olarak Pariste bulunan cnter• 
nasyonal turizm teşekkülleri merkes 
konseyi, Amsterdamda bulunan tu
rizm propagandası resmi organlan 
enternasyonal birliği ve Brükseldo 
bulunan enternasyonal turizm ittifa
kının ve bunun gibi turizm müessese
lerinin, turizm sahasındaki çalışma
larından istifade edilmesi etrafında 
da görüşülmüştür. Komite, Balkan 
Antantı devletlerinin bu gibi turizm 
teşekküllerine ayrı ayrı iştirak etme
lerine karar vermiştir. 

Muhtelif ecnebi memleketlerde tu· 
rizm işleriyle uğraşan seyahat acan
taları ve kulilbler gibi teşekküllerin 
Balkan Antantına dahil devletler 
hakkında aranacak malfunatı verebil
".1.eleri iş~ üzerinde de görüşülmüş
t~r. ~omıte, bu hususun temini için 
bır bulten neşredilmesi esası üzerin-
de mutabık kalmıştır. Bülten 1937 
yılında Yugoslavya, 1938 yılında Yu
nani:;tan, 1939 yılında Romanya, 1940 
y~lında da Türkiye tarafından neşre
dılecektir. Bültende turizm, ve turiz .. 
me aid mevzular bulunacak, Balkan 
Antantı devletlerinin turistlere gös• 
terecekleri kolaylıklar izah oluna• 
cak, antant memleketlerinde yapı· 
lan ve yapılacak işlerle, tabii man
zaralar, tarihi ve kıvmetli eserler 
1 ... ı..n.u•uc1 ~Uc1lUffiat Vt!Tllt:Ct:K ayrıca 

resimler de ncşrolunacaktır. Bülten- ııı 
de Balkan Antantı memleketlerinde-

Ü ni versi tede 
Türkkuşuna Dün yurdun Trakya, Kocaeli, Ege, 

Cenup Anadolusu ve Orta Anadolu
rağbet gittikçe artıyor. :ıun garb kısmında hava yağışlı, diğer 

mıntakalarda bulutlu geçmiştir. 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Üni- Dünkü yağışların karemctreye bı-

Bu gazeteye senede tam 416 büyük 
sayfalık edebi, içtimai, iktısadi, mali, 
~iyasi tercümeler JfJ.z.ımdır. Ş.~m_di bir 
divan gazeli, sonra bır halk şıırı, daha 
ııonra bir tarihi etüd, hulasa ne üsUıp
ça, ne dilce, ne zevkçe, biribiriyle hiç 
bir türlü münasebeti olmayan yazıları 
nakledeceksiniz. Evveli bütün lisanlar 
arasında tercüme güçtür. 1'ürkçeye 
gelince, maatteessüf henüz dilimizle 
garb dilleri arasında kelime karşılaş
tırılması bile yapılmamıştır: Jügatla
rrn çoğu kelime değil, tarif verirler. 

versiteliler bu yıl türkkuşuna fazla raktıkları su mikdarlarx Çanakkalede 
alaka gösteriyorlar. Türkkuşuna yal- 33, Geliboluda 24, Edirnede 23, Tckir
nız yüksek mekteblcrin ve liselerin dağında 19, Çorlu ve Bandırmada 12, 

Alman a keri heyetinin K "" 1 dokuzuncu sınıfından itibaren tale- Kxrklarelindc 9, 1stanbul, Manisa, İz-
ziyarctleri amutay çagrı afi belerin kabul edilecekleri hakındaki mir, Nazilli, Muğla ve Bodrumda 1-3 

ki turizm harekteleri hakkında da 
malCımat bulunacaktrr. Balkan An
tantı milletlerini biribirine tanıtmak. 
biribirlerinin memleketleri hakkında 
malfunat sahibi olmak ve dış memle
ketlere giden turistlerin Antant 
memleketlerine gitmelerin[ temin et• 
mek için her memleket diğer üç Bal· 
kan memleketi hakkında uzun malfi
matx ihtiva eden kendi lisaniylc birer 
broşür neşredeccktir. Bu broşürler 

en geç mart ayına kadar basılmış bu
lunacaktır. 

i1 ulasa anca bir devin karız koyabi
leceği bu zorluğun altından, adeta tek 
başına kalkan bir arkadaşımız vardır: 
Reşad Nuri! Yanında bir yardımcı ar. 
kadaşından gayri kimsesi olmayan ve 
ü~telik musahhihlik vazifesinin bü
yük bir kısmını da kendisi yapan ay
nı Reşad Nuri parti ve müesse~eleri
uıizin program veya nizamnamesini de 
tercüme edecek, bir de hazırlanmış an· 
tolojiyi iransızcaya nakledecektir. 

Sonra hoşumuza gitmiyen bir1caç 
hatası oldu mu, onu sigaya çekip, 
"tıirkçe bilmiyen" veya "fransızca bıı 
cniyen" adam olmakla itham edeceğız 
Jnsaf, sevgili dostlar/ Reşad Nurın11. 

yapmış olduğunu, şimdiye kadar, yaı 
mıt olan yoktur. Yapacak olanı yetiş
tirmek, onun yerini boş bırakmamak, 
fakat her şeyden evel böyle kıymetle

re hakiki değerlerini vermek lazımdır 
Biz adlı sanlı muharrirler onun düştü
ğü tercüme gailetler!n!n birka~ mıslı 
fazla türkçe dil ve fıkır gafleııne dü
fÜyoruz. "- Yahu, sen bu yanlıfı ya
par mısın? diye soranlara, 

- Senin hergün bir sütun yazı yaz
dığın var mı? cevabını ~er!Y.oruz. . . 

Kendi mecburiyetlerımızın en ıyı 

bildiğimiz bir işte bize yaptırdığı ga~
letleri hoş görüyoruz da, Re:jad Nurı
de mutlak bir yanılmazlık arıyoruz. 

Temps gazetesıne yazı yazan muhar
ririn bizim edebiyattan fena tanıdık
larına haydi Reşad Nuri sebeb olsun, 
iyi tanımış olduklarını da onun fran
ıızcaszna borçlu değil miyiz? 

Esasen edebiyatımızı bu antoloji a
pğı yukarı aksettiriyor: şu eksik bu 
noksan tamamlanabilir ama, garb aıe. 
ıninde bugünkü edebiyatımız daha iyi 
bir hüküm alamaz. Biz iyi sanat eser
leri vücuda getirmeğe bakalım: tanı
yan da bulunur, tanıtan da!! 

Sonra Mercure de France ve Renais
unce d'Occident'da doğrudan doğru
ya imzası kabul olunan pek nadir türk
lerden birinin gene arkadaşımız oldu-
iunu unutmıyalıml * • • 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Şehri- • Divanı muhasebat encümeni: 22- karar fakülteye bildirildi. Yazılan ta- kilogram arasındadır. Yurdda en dü-
mizdc bulunmakta olan alman askeri xx-1937 pazartesi günü saat "10" da !ebelerin muayeneleri Eskişehirden şük ısı sıfırın altında olmak üzere 
heyeti bugün piyade atış mektebini toplanacaktır. Sayın üyelerin teşrif- gelecek huıusi bir heyet tarafından Karsta 4, en yüksek ısı da Adanada 24 

Turizm propagandası tekniğinde 
ileri bir mevki almış olan radyo ncş· 
riyatı da komitede bahis mevzuu ol
muştur. Komite her Antant devleti
nin diğer devletlere aid malümatı 

radyoda neşretmesini kararlaştırmış
tır. Dört devlet radyoda neşroluna· 
cak mallımata aid metinleri en kısa 
bir zamanda teati etmiş bulunacak
lardır . 

ve deniz lisesini ziyaret etmişlerdir. leri rica olunur. yapılacaktır. derecedir. 
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Şarkı ve Türkü 
Hindistanda doğup büyümüş olan 

Rudyard Kipling, ölünceye kadar 
ingiliz imparatorluğunun emperya
list şairi kaldı. "Cengel kitabları,. ve 
"Kinı,, muharririnin şarkı tanıyan 

ve garbı bilen bir adam sıfatiyle 
söylediği bir söz vardır: "Şark şark
tır, garb garbtır ve bu ikisi biribir/e. 
rine kalb olamazlar.,, 

i:Ju vecizeyi biraz çözüp tefsir et
mek suretiyle haksız bulmamıza im
x8n yoktur. Şark, kendini ayağına 
ve kalasına vurulmuş bir takım bağ 
ve kösteklerden kurtarmadıkça tam 
bir garb manzara ve hüviyetini gös
teremiyecektir. Fakat Kipling'in bu 
sözünü değişmez bir coğrafi zaruret 
gibi, bir doğma gibi telakkiye mahal 
yok. O, gördüğü şark ile tanıdığı 
garbı biribirıyle cem olunamaz iki 
kantite olarak göstermiştir. Mil
letler ve medeniyetler fidanlar gibi 
değildirler ki yaşlandıktan sonra aşı 
kabul etmesinler. 

Türkiye, kısa bir müddet içinde 
kendini şark aııanesinden koparıp 
Avrupa medeniyet ailesi arasında 
hatırı sayılrr bir mevki edinince, 
bir çokları Kipling'in yukarıki sö
zünü yalanlamak iste.diler. 

Halbuki .•• 
Dün öğleyin Ankara Radyıosunun 

Spikerini dinlerken bunları düşünü
yordum. Ne münasebet diyeceksi
niz ? 

Spiker, bir plağı anonse ederken 
§U sözleri söylüyordu. 

- Şimdi Hüseyini bir şarkı din
Jiyeceksiniz; plağın arkası hüseyni 
türkü ... 

"Şark,, ve "türk,, bakınız, bu ıki 
kelime halk dilinde kaç yıldan beri 
biribirinden ayrrlmıı bulunuyor I 

T. !. 

Fikir içkisi: kahııe ! 

Dostumuz Dr. G. A. dünkü "ha
yat ve aıhat,, fıkrasında "fikir iç
kisi,, admı verdiği kahveyi gökle
re çıkarıyordu: 

Doktor Barthez, "kahve beni 
hayvanlıktan kurtarıyor" dermit• 
Eier okuyup yazması, doktorun 
kıymetli aatırlarını takibe müsaid 
ise bu makale, en ziyade bizim 
matbaanın kahvecisini memnun e
decektir. 

G. A. "kahve içen bir fikir ada· 
mı daha çok ve daha kolaylıkla 
çalıfır • ., diyor. Desenize ki bundan 
aonra kahveciye : 

- Oğlum, ben bu ay bu kadar 
kahve içmedimdi; fazla yazmıı· 
sın! diyemiyeceğiz ve dersek on· 
danı 

- Bu ay az mı çalıştınız? ceva• 
bını alacaiu. 

'' Re~cn mu kabil" 

Geçen sene tanıdıklarımdan biri
sinin, orta mektebe giden çocuğu, 
bir akşam dersine çalışırken bana fU 
suali sonnuıtu: 

- Amca, affedersiniz, "resen 
mukabil" ne demektir? 

Çocukcağıza İbranice bir dua 
kadar yabancı gelen bu kelimeleri 
anlıyabilmemiz için, bize, vakti
le, emsile, bina, arab nahvi okut
mUf olduklarını, böylelikle körpe 

dimağlarımıza küfeler dolusu lü
zumsuz yükler yüklediklerini ha
tırlarsınız. 

Evvelki günkü Ulus'ta ıöyle bir 
haber vardı : 

ôz türkçe olarak tesbit edilen 
riyaziye isti/ahları mekteblere tebliğ 
edildi. Yarından itibaren muallim
ler, derslerde bu istilahlarr kullana
caklardır . ., 

Bu haberi okuyunca ne kadar se-
vindiğimi tasavvur edemezsiniz. 
Kendi kendime söylendim: 

- Çocuklarımız "resen mukabil" 
}erden kurtuldular! 

Kadın nıantığ.z - Her zamanki gi
bi egoistlik I Benim hayatzmr sigor
ta ettireceğine kendini sigorta ettir
mi~sin. 

Ateşten haç, yalancının mumrı 

Eaki franaız başvekillerinden 
B. Andre Tardiyö, Fransa.daki fa
tist "Croix de feu,. yani "ateşten 
haç., teşkilatının lideri olan Albay 
Dölarok'un mektebde okuduğu 
günlerden beri yalancı tanındığı
nı mahkemede iı;bata uğratmıı. 

Dölarok, yalancı ise, acaba, e
lindeki "ateıten haç,. "yalancının 
mumu,. gibi midir ve yatsıya ka
dar nu yanacaktır? 

Komite, Balkan Antantı millet ve 
memleketlerini ecnebilere tanıtmak 

için müşterek propaganda filimleri 
yapılmasına karar vermiştir. Bu fi
limlerde bir turistin görebileceği yer
ler, manzaralar, tarihi ve bedii eser
ler ve diğer turistin hususiyetleri bir 
kül halinde gösterilmiş olacaktır. 

Bu filimler dünyanın dört köşesine Kapanma. açılma 

Dünkü Ulus'u okuyan iki ama
tör politika meraklısı aralarında 
konuıuyorlardı. Bir tanesi dedi ki: 

- Almanya, Sovyetler Birliğin
de bulunan beş alman konsoloslu
ğunu kapatacakmıı! · 

Öteki cevab verdi ı 

, gönderilecek ve bu suretle bilhassa 
oralardan yakın memleketlere gelen 
turistlerin Balkan Antantı memle
ketlerine de gelmeleri temin edilmi' 
olacaktır. Diğer taraftan komite, yal· 
nız bir antant devletine gelen turist• 
lerin diğer antant devletlerine de 
gelmeleri hususunda lüzumlu olan 

- Kim neyi kapatırlarsa kapat
amlar ,tek harb açmlsınlar da .... 

Talilı ! 
;)ıcaK havalarda en fazla ara

dığımız nesnenin buz olduğunda 
ıübhe var mı? Ortalık cayır cayır 
yyanarken bir parça buz arayıpta 
bulamıyan bir kimse ,kendini, mu
hakka, bedbaht sayar, 

Fakat talih yar olmayınca tem· 
muz ıxcağında buza kavuıan bir 
adam da bedbaht olabilirmit, ha· 
km: 

Geçen temmuzun en sıcak gün
lerinden birisinde Amerikada Gre
en Bay hastahanesine ağır yaralı 
bir adam getirilmiıtir. Bu adam, 
çalııtıiı bir aoğuk hava deposu
nun raflarından birinden dü§en 
büyük bir buz parçasile yaralan· 
mıştı. 

Ne dersiniz, talihi 

bütün kolaylıkların karşılıklı temin 
edilmesini de kararlaştırmıştır. Ko
mite, Balkan Antantı devletleri ara· 
sında ucuz, rahat turistin geziler ya· 
pabilmesini temin için muayyen za· 
manlarda turist trenleri, turist va· 
purları te'lkilini de kararlaştırmrştır. 

Haber verildiğine göre Balkan An· 
tantr memleketleri arasında turizm 
işlerinin teshili maksadiyle bir turi· 
zm anlaşması yapılması da komiteco 
karar altına alınmıştır. 

Göz ha~talıkları kongresine. 
gid<'«'t!k flc1e~t>lcr 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Birin· 
ci kanunun başlangıcında Mısırda 

toplanacak olan enternasyonal göz 
hastalıkları kongresine İstanbul üni· 
versitesi de temsil edilecektir. Tıb 
fakültesi göz hastalıkları ordinasyon 
profesörü İngesheimer ve doçent 
Naci kongrede bulunmak üzere ya
kında Mısıra gideceklerdir. 
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Prens Seyfeddin \ "r'Cj'it'KıY'e ..... 8.As·i·N·i·ı 
dün gece vefat etti l!.Q__,: ............ -ım-ız .. ~ 

Karı§mazhk komisyonu Demıryollar İstanbul, 19 (Telefonla) - Prenses 
1 B H • 1 1 Şivekar'ın kardeşi ve müteveffa Mısır CUMHURlYET'te Yunuı Nadi 

ve sovyet er Fransa yalnız bir blok tanıyor 1 t er e kralı Fuad'in kayınbiraderi olup se- Diyarbakır'da son yapılmıf olan de-
Ajans haberlerinin bildirdiğine gÖ· • nelerdenberi İstanbulda oturmakta o- miryolu töreni dolayıaiyle B. Ali Çe-

re, Sovyet Rusya da "gönüllüler'' in L d lan Mısır prenslerinden Seyfeddin bu tinkaya'nın nutkunu tahlil ederek 

geri çekilmeleri ameliyesi batlayıp da su 1 h seven 1 e r b· 1 oku ve o r gece sabaha karşı 59 yaşında olduğu cumburiyettenberi demiryolu &abasın• 
ilerledikten sonra Frank.o hükümeti- halde vefat etmiştir. da haşarılnıı§ olan çok büyük işleri hı.ı• 
nin muhariblik haklarını tanunaya ka· Bir vakitler Türkiye gazetelerinin lasa ediyor ve diyor ki: 
tar Vel'tIIİ§tİr. Bu haberin şümul ve f Ha ı ı· fa ks kendisinden uzun uzadıya bahsettikle· " Bütün bu işlerin on iki sene gibi 
lnanaımı anlamak için ispanya ınese- ko 11 e kt •ı e m n •ı yet ri Prens Seyfeddini tlirk okuyucuları az bir zaman zarfında yapılmıt olma· 
leıinin bu eırada ne vaziyette bulun • pek iyi tanırlar. Kral Fuad'la kavga sı ne kadar büyükse, onların büyük 
duğunu hatırlamak icab ediyor. mu•• %0 kereye edip onu yaralayan prens Seyfeddin, maksadlı ve büyük manalı işler oldu· 

M l 
.
1 

Mısırda hapsedilmiş, daha sonra akıl g~unun tcbar~~·u·· 1·nsana hakikaten he-
alumdur ki bir taraftan ngı te- h k 1 ....... 

Fransız Parla,. mentosu u·· u·· m-ete hastası olduğu ileri sürülerek ngilte- yecanlar verecek pıırlaldıkla görüle-
t'e, Fransa ve Sovyet Rusya, diğer ta- d k 1 25 
af ı_:_ baş 1 a ı I a r rede bir sanatoryoma apatı mış ve mez mi? Şımenclüferlerimiz, imparaA 

r tan da ltalya, Almanya ve Portea.u d ı d d d 1 
399 1 • İ • b • • • sene ora a ka mıştı. torlukta.n dag~ ınık bir halde tevarüs et• 

arasında uzun zaman sürüp giden ih- rey e 1 1 ma 1n1 f 1 r f · · B N . . Prensın annesı ayan evcıvan, tiğimiz ana vatanın çolt kıymetli par-
tilat gelnıi .. «u noktaya dayanmıştı: p · 19 (AA T'\oL..lb l t d b tt b 1 k d F "d n pa 'le evlenmiş 1 " " arıs. . .) _ uı:: os par amen o a eyana a u unara Berlin, 19 (A.A.) - Bu -sabah saat sonra an erı u şa 1 • çalarım demir ağlarla yekdiğerine bai· 
•Panyadan her iki taraf da gönüllüle- F 'd .. e o<Yl ens Seyfed · şunları söylemi•tı•r •. 9.40 da refakatinde fon Noyrat oldug~ u erı un paşa ov Y ı:> u pr - )ayarak bunların mecmuundan ortaya 

t'ıni geri çekecek. Fakat buna mukabil :ır • ·1 L d d P · k F "- Fazla beklemeden hükümetin hattı hareketini bildirmek halde Berhtesgaden'e gelen Lord Ha- dinı tayyare 1 e on ra an arıse a - yekpare bir vatan ve yekkütle bir mil· 
tanko'nun muban"blik hakları da ta- h adan da !stanbula getı' rmiş k 

f d • r-- k 1 ... 1 " d'" ... 1 k Iifaks, hemen Berg of'a gitmiştir. Bu- sırmış, or - lct çıkarmakla kalmıyarak bu· ye pare 
nınacak. Bu iki mesele biribirine bağ- vazi em ır: ~t arılmış o a•n yangın arı son unnege ça ışma , ye- ti. Prens o zamandan beri İstanbulda vatan ve mı'lletı' kom"u ve karde'" mem· 
landıkt ı ld nı· yangınlara manı· olmak, dünyayı harbten korumak, i 11te siyase- rada Hitler, Lord Halifaks ve fon d y y 

an sonra şu sua soru u: :ır Noyrat arasında konuşmalar başlanuş- oturmakta ır. leketlerle de birle§tiriyor. Artık türk 
- Once Franko'nun haklan mı ta- timiz budur, vaziyet büyük bir dikkatle çalı,mamızı emrediyor.,, tır. Prens Seyfeddin Mısır'ın sayılı zen- vatanının her tarafı her noktasına 

~nacak; yoksa gönüllüler mi geri çe- D lb b d F H l'f k .1 f N ginlerindendir ve muazzam bir servet komşu kapısı kadar yakındır. Bunun 
kilecek? e os, un an sonra, ran· Lord a ı a s ı e on oyrat istas- B . l 'k 

ıh 11 l Fransada Sl"la"h dolu bı·r B ht d , H' bua'ltmaktadır. u servetın sene ı ge- ekonomı"k ve aekenA ehe'mı"yetı· üzerin-sanm su için çalışan mi ete- yondan er esga ene ıtlerin hu· ib' bü .. k b' 
Fransa, lngı"ltere ve bı"lhassa Sov· A b'l' ·ı 'tm' I d' liri 18.000 Mısır lirası g 1 yu ır d• ı"zah v .. ısrara lu'' zum yoktur.Aynı rin ön safında bulunmak için susı otomo ı ı 1 e gı ış er ır. Lord A k M h" ... " 

Yetler, önce gönüllülerin geri çağırıl· kamyon yakalandı Halifaks, Berghof'a geldig- i zaman yekun tutmaktadır. nca ' ısır u • memleketin komşu ve kardet memle • 
... sarfettig"i gayretlerden bahset· k" · k d' · · k 1 h stası tela~kkı" ;•asını sonra Franko'nun muhariblik Hitler kendisini kapının eşiğinde kar- umetı en ısını a ı a ketlerle muvaealasmı fasleden uzun 

Aaklarının tanınmasını istediler. ltalya miştir. Paris, 19 (A.A.) - Lille şehrinde şdamıştır. B. Hitler'in yarımda yaveri ettiği için hacir altına almış bulunu· ve külfetli seyahat müddetleri birkaç 
ltnanya ve Portekiz ise önce Franko- B. Sotan'ın beyanatı domuz paçacısı Soys kardeşlexe aid Brükher bulunmakta idi. Hitler. lorda yor ve servetinin !gelirinden a~ca~ sene sonra yalnız birkaç güne indiril· 

hun tnuhariblik haklarının tanınması· Öğleden sonraki celsede muhtelif bir kamyonda bi.rçok tüfek ve parabel- samimiyetle "Hoş geldiniz,, demiş ve 1.200 Mısır lirasını stanbula gön erı- miş olacaktır. Bunun siyasi ehemiyeti 
:ı sonra gönüllülerin geri çekilmesini partilere mensup muhtelif hatibler lom tabancaları bulunmuştur. Bu mü- dairesini gezdirdikten sonra çalışma yor;: muazzam servete kimlerin te _ çok büyüktür. 
L ebettiler. Nihayet şöyle bir foıımül kendi partilerinin sağ veya sol ol· him mikdarda kaçak silah, bu sabah, odasına götürmüştür. Konuşmalara Diyarbakır töreninde birinci umum 
Qb~lundu: gönüllülerin mikdarını tes- malarına göre hükümetin lehinde ve· Oktruva memurları tarafmdan kam- burada başlanmıştır. varüs edeceği meselesine geli~ce; müfettiş Ozmen'le Ali Çetinkaya ve 
ıt etrnek için her iki tarafa da bir he- ya aleyhinde söz söylemişler Sonra yonun aranılması Uzerine meydana Birçok ingiliz, amerikan ve fransız Prens Seyfeddin eski dahil.ıyle nazı başbakan Celal Bayar beyhude sözler 

Yedt gönderilecek ve mı'ktarlar tesbit ba<:bakan B. Şotan, maliye hariciye çıkmıştır. Halen zan altında bulunan- rr Reşid Mümtaz Paşanın kızkı}' e ev- ıöylememi•lerdir .Ba•arılan i• hakika· 
r 1 · d gazetecileri Berhtesgaden'e gelmiş · · B · t .. arısının " " " 

~ ildikten sonra gönüllülerin geri ça. bakanlarının sözlerine tamamiyle iş- ların ev erı e araştırılmaktadır. lenmı§tı. u vazıye e gore d . . ' ten büyüktür ve onun tamamlanmağa 
gtrılınat r tirak ettiğini ve eski hükümetin si- Bu yeni silah kaçakçılığr meselesi- lerdir. annesinin, kardeşinin ve kar eşının ço dogr-u giden son safhalarının göster • 
old ~na başlanacak, bu ame ıye nin "Cagoulards" işi ile alfilcalr olup Lord Halifaks öğle yemeg~ini Hit- cuklarının mirasa iştirak etmeleri icab dı"gı-· yarın çok parlaktır. ukça ılerledikten eonra da Franko- yasetle tesanüd halinde bulunduğunu 
nun ın h "bl'k l al tebarüz ettirmiştir. olmadığı soruşturulmaktadır. lerle birlikte yemiştir. etmektedir. Bao.bakan ce1:.1 Bayar fırsattan i... u an ı hakları tanınacak. t • "k b" Y uu 
Ya Al Ba~bakan mali vaziyetin iyileşmesi Fakat burada da ortaya nazı ır ti'fade ederek kendı' hu"'kümeti progra-
d •

1 
manya ve Portekiz buna razı ol- T 

.. ~ ar. Fakat bu defa ispanya meselesi- sayesinde parlamentodan sulh ve sil- nokta çıkıyor: mının itte böyle harfiyen ve sıra ile 

... n b kun içinde ıslahat işine devam ctmeıi· A t• k •• • kt k Mısırda miras meseleleri feraiz mu- tahakkuk ettı"rı'lecegı-·m·, elinde kürek 
S aıındanberi beraber yürüyen n 1 omun 1 t pa a o rş 1 . ... ~Yyet Rusya ile Fransa ve İngiltere- ni istiyeceğini ve memurin maaşlarının S cibince hallolunur. Türkiyeded.ıse Mme· ve mala, bütün miilete tekrar ve teyid 
·•ın ar l tezyidine, muvazeneyi temin etmiş bir deni kanunun hiikümleri cari ır. e- eylemi1.tir. Onun veciz sözlerinde türk 
göniiU~ an açıldı. Sovyet hükümeti, büt"eye, ihtiyar işçilere, matbuata, deni kanun hükümleri mucibince §İmendÜfer yapıcılığına arzettiği ıami· 
Ftanko' er tamamen geri çekilmedikçe, Cezairdeki siyasi rejime, iş ile serma· tı• cari b ı• r pakt m ''• müteveffa Prensin servetinin mühim mi şükran hisleri ,imendüferciliğimizw 
... nun nıuhariblik haklarını ta· b" k k · 'k ı t e ı' "'Yanuyacağını bildirdi. ye arasındaki münasebetlere ve maa- ır ısmımn arısına ıntı a e m s de çok yüksek kıymetli diğer bir tabc 

rl.fte 1·sıahata aid kanun proJ"elerinin lazımdır. Fakat Mısr hükümeti Pren- 1 d ~s ~h~e~ 
ittih ovyet ihtirazi kaydını bahane müstaoeliyetle müzakene ve kabulünü sin hacr altında olduğunu ileri süre- Filhakika on dört yıl önce Anado-
ittif: ~d~rek İtalya ve Almanya'da istiyeceğini bildirmiştir. ·ı ngi ltere ve Amer·ı ka bir ticaret rek belki de onun sonradan evlenmesi- lu şimendüferinin eabn alınıp alınma~ 
ri ki ara olınadıkça, gönüllülerin ge- Başbakan dış siyaset hakkında da ni muteber addetmiyecek, bu yüzden mau müzakere olunurken kendi içi • 
dançe leıniyeceğini bildirdiler. Bun· şunları söy !emiştir: 1 k 1 de uzun bir dava başlıyacaktır. mizde acaba bu §imendüferi alırsak 
ıa a:onra da Sovyet Rusya ile Fran· - Harici emniyet, hükUmetin her- Qn QŞmQS 1 İÇİ n kon UŞQCQ Q r Ayrıca, müteveffanın terekesinin işletebilir miyiz, diyen ve dedirten bir 
bahse::~aki ihtilaftan mübalağa ile gün üzerinde en ziyade titiz bulundu· açılması ve emvalinin tesbit ve taksim endişe vardı ve ilk yapbğmuz bir iki 
ibtjJ:.~ ge başladılar. Hakikatte bu g- u bir is.tir. Fransız milleti, müttefik L (AA) I 1 A H kü olunmasr gibi işler bitinceye kadar 1.imendüferin inşasını ecnebilere ihale 

cu- ~ann d"ld·-· k d · d ~·ı 7 ondra, 19 . . - ngiliz Büyük Elçisiy e merikan ü ··• · · p · · · " di. B' e ı ıgı adar erın egı • surette, sulh arzusundadır. Fransa, Mısır hükürnetının, rensın servetının etmiştik. Şimdi bütün şimendüferlerl 
halQ ır defa Franko'nun muhariblik verdiği söze daima sadıktır. Milletler meti araımda yapılan hazırlık temaslarından sonra Amerikan varidatından !stanbula göndermekte ecnebi kumpanyalanndan daha iyi ola• 
\'el atını tanımıya sıra gelmezden ev- cemiyetinin ve kollektif emniyetin hiç Dıt Bakam B. Hull Amerikanın f.ngiltere ile bir ticaret anlaşması olduğu 1.200 lirasını kesmesi de ihti- rak kendimiz işletiyoruz, ve bütün ıi· 
ltuayvo'm1J;c~ ,cokd tevleır va,rdır. Ko • hi.. J,. ... .l- l<' .. ,,,., .... ~,,... f.:ızla ,.,.;;daHi k .. . I . ğ h mal dahilindedir. mcndüferlerimizi kendimiz yapıyonq. 
i•-ı· t . yın e ılecek ve bunlar her yoktur. yapma uzere gorütme ere girıtme e azır bulunduğunu bildir- p · · kald 1 il llraft k . rensın cenazesı yarın m a Atatürk Türkiyeıinde tahakkuk eden 
ru a ı gönüllülerin mikdarları • Maamafih, bazı zamanlar vardır ki, miştir. ktı 
k ~~e·~~~I~nh~b ~ . 1 k d"l. .. L d 1 .b hb ~----------------~ __ r_·-----------~ ~kıınhl~ a~~~ m~kiW ç~ oınıay nl er mılletler, ya nız en ı erme guven... on ra gazete erı u a ere 1 kenlere yalmz bu şimendüfercilikte 
kb 0 ar tarafından verilecek olan mek mecburiyetindedirler. Demokrat b"" "'k b. h • t k b" 
... atları .h • • uyu ır e enııye verere ·- Ko·· mu· r I d temin ettig"imiz terakkiler üzerind'e bi(d' nı aı o arak kabul edeceğini hükümetlerin milli müdafaaya prog- • • f 1 d k z a 

ke .ırınemj,.ti ... ispanyada kırk bı"n as- rıncı aay a ann a neşretme te, UCU 1 düşünmelerini tavsiye ederiz." 
" • ramlan etrafında ateşli işçi kütleleri- 1 k d b J 
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dikkatine 
Nankin yolunda 

la tı olduğunu bildiriyor. Bundan faz- ni toplamakta olmasmdan dolayı bü- görüşme erin ya ın a aşb7a-
'P::.nı ,kabul etmiyor. Bu vaziyette İs· tün fransızlar, içlerinde büyük bir em- cağını ve iki üç ay içinde ıte- H 
:tun!'a Ya kotniıyon göndermek bile lü- niyet duyınalrdırlar. ceğini haber vermektedirler. 1 k az r 1 
s

0
.,;uz gibi görünüyor. Binaenaleyh Fransanın siyaseti, dostluklarımızı Deyli Telgraf bu anlaşmanın akdini a 1 n n a 

Yanx et. ihtirazi kaydından evvel, ltal- idame ve takviye etmek ve bir tanesi birçok mühim siyasi hadiselerin ta· 
Pan n ıhtirazi kaydı vardı. Fakat Is- bile hariç tutulmaksızın bütün paktla- kib edeceğini yazıyor. Niyuz Kronik! 
bikıYa meselesi üzerindeki itilafın tat- rmda sadık kalınaktxr. İngiltere ile o- de bu anlaşmanın, demokratların tesa 
Yet.°~ geçilmemek mesuliyetini Sov· lan ve bir gün bile aksamayan anlaş- nüdünün açık bir tezahürü olduğunu 

Belediye reisliğinden: 
dı. erın üzerine yükletmek istiyorlar- mamıza gelince, bunun esasında.. sulh söylüyor. 1 - Zonguldak şimendifer hattının açılması 

1 
için müştıerek ve menfaa~iz azmimiz, Amerikan gazetelerine göre d 

Şiddetli bir 
harb oldu 

bu p~~ ~ovyet Rueya son karariyle hürriyete müşterek baglılığınuz ve Nevyork, 19 (A.A.) - B. Hull, A· olayısile 15.11.937 pazartesi gününden itibaren 
bla.n· ti a oyununun oynanmasına dünyanın iki bloka ayrılmasına karşı merika'nın İngiltere ile ticaret görüş- h• f b k 
J'ıd l oluyor. Sovyet hükümeti de ka- müşterek muhalefetimiz mevcuttur. melerine girişeceğini söyledikten son- şe ırde «sömikok» peşin para ile aşağıdaki fiat- Her iki tara ta üyü 
ilti~ı~ far~sız olarak diğer devletlere Biz, yalnız bir tek ~lok tanıyoruz, 0 ra aynı şekilde müzakerelerin Kanada 1 
darla edıyor. Yani gönüllüler mik- dabütünsulhsevenmılletlerblokudur. ile de yapılacağını bildirmiş, diğer ta- ara Satılacaktrr. zayiat verdi 

ar-ı komi nl t af d b. Her tarafta her zaman uzlaşmayı mü- d b b k . edild"k syo ar ar m an tes ıt raftan Kana a aş a anı B. Makkenzı 2 D 1 d r· A) R t 
tneıe 1• ten Ve gönüllülerin geri çekil- dafaa etmeye, her sahada müzakereler King de aynı şekilde beyanatta bulun· - epo ar a perakende satış ıatı Şanghay, 19 (A .. - oy er mu-

tı arneü . ·ı 1 d~k a"maya ve reisicumhur Rooseveltin habiri bildiriyor: Japonlar tarafından 
F'r '- , yesı ı er e ı ten sonra " d muştur. 11 •• • • • "' y 

anllQ son zamanlarda bu erece parlak bir \\mu~tennın aetırecegı· nakı·1 vasıta neıı.redilen bir beyannameye göre, an 
tıı"a nun muhariblik haklarını ta- d .. - ·· .. k N evyork gaııeteleri B. Hull'Un beya- ~ 

1 

b • 25 ı• " 
t " Caktır Yal surette ileri sür ugu yu sek beyne!- ıra gteseden Çangsuya kadar uazyan .'\/.e 
Qu a · ruz diğer devletler gibi, · 1 · · natından bahsetmektedirler. Bu arada sry} k•• ·· •• d .. km k d ah•b• 1 k -l tneli d milel ahlak prensıp erını sulh kadar a omuru o e epo s 1 ıne yeni Çin müdafaa hattının be e~gı-
edi~t Ye e ne dereceye kadar iler- korumaya hazırız. .. Nevyork Herald Tribün gazetesi, ya- ni teşkil eden Çin sol cenahr, 19 kılo-
bı.ek h~-'ııonra tanıyacağını tayin et - Fransa, bütün dunyanın önUne, pılacak olan ingiliz • amerikan anlaş- aİddir. '' metrelik bir sahada tamaıniyle yarıl .. 
bu ,., 1~lUQnı muhafaza ediyor. Esasen h masını faşizme karşı bir tedbir olarak /1 

.. o-"ta .. temkinli, kuvvetli ve ür bir büyu" k mış, Ü" istikametten yapılan bir hücum 
da y k u:ı:erinde verilmiş bir karar tavsif etmektedir. ~ 
dikteo tur. Formülde "oldukça ilerle- demokrasi gibi çık~~:I . ve serbest 3 - İstasyonda va2"on içerisinde tes- netjcesinde Çangsu düşmüş, japonlar 

ıı sonra" d "}j bir surette kab~I. e ı mış bir disip- <;;I halen Şuşova doğru bir çevirme hare· s em yor. lin ile, sulh ıçınde çalışmasında Romanya n 1 n dıc r f. ( ,.. b. keti yapmaktadır. Halbuki Santral 
tihakovyetlerin de diğer devletlere il- devam eylemelidir. !I 1IU ıatı asgarl lr Vagon toptan 23,5 lira Nevs Çin ajansı, japonlarm Çangsuyu 

rn~lt:tınel~riyle arbk Londra ~ış- Kürsiden inen başvekil, ayağa kal- politikası addedilir.) aldıklarım tekzib etmektedir. 
tıa ,. • komısyonu kararının tatbıkatr- kan ekseriyet mebuslarının sürekli Tokyo' dan verilen bir tebliğe gö • 
'- .. eçıltnek · · · b" · nda yerine t d '-' • • k k · 10 lla)tn.ı ıçın ortada hıç ır ınanı alkışları arası o urmuş- eg ışm re,japon ıtaları 18 sonteşrın saat 
hak~Ol' demektir. Ancak §Uda mu- tur. ıyece 4- Bu fiatlara kömürün mahalline teslim be- da Kashing'i işgal etmişlerdir. 
laPan tır ki son bı"rkaç hafta içinde Bunun üzerine rey toplanmış ve Bük 19 (AA) Ö Nankin hükümeti Hankov'a taşın -r . Ş ·· reş, . . - ğleden sonra d ı· A ··b 1 
l:İrllıi Ya llleaelesi yeni bir istihaleye fransız mebusan mec ısı, otanın ri- yabancı gazeteler mümessillerini ka- e 1 Ve resml IDU ayaa ara ait vergiler dahil de- mağa başlamıştır. Sivil ahali şehri tah-
!itıı.aı' bulunuyor. Bir defa Franko yasetindeki halkç~ ceph; hü~iimetine bul eden Başvekil Tataresko, yeni hü- "'·ıd· liye etmektedir. 

ceph . d af ld 160 reye karşı 39 rey ı e ıtimadım ku··metı'n dış siyasetı"nı· ı'zah ederek de- gı ır • Japon kıtalan bu sabah yeni Çin eder k esın e büyük bir z ere e . · d k .. 
tıiha e o taraflardaki aııkeri harekata bildirmiştır. miştir ki: hattının şimal cenahı üzenn e aın 
F Yet Verrni§tir. Sonra İngiltere "-Yeni kabine, hiçbir tereddild ge- 5 - Halen gelmekte ve bu fiata satılacak olan Şang • su mevkiini işgal etmişlerdir. 
10:~"o'!a rnümeaail ve hatta konso- Bir ingiliz çirmeden, son dört sene içinde güdü- kömürün evsafı : Çinlilere göre vaziyet 
•i \le tigondererek bu hükümetle ıiya- •• •• •• len ve Romanyanın devamlı politika- lehtedir. 
lrı .. ·ı cari münasebetlere girişmiştir. Kruvazorunun sxnı teşkil eden drş politikayı güde· A - 0-10 mı·ıırn· etre ebadı 010 5 nı·sbetı.nde Apong'da, yilz mil uzunluğunda 

,.ı tn b cektir. Bu politikanın hedefi, sulhun /(. b ı Yangtse nehrı· u·· · d 
~etı' ~re u hareketiyle Franko bükü· • ""• d F k u unan ve zerın c nı hükm dıregın e ran o idamesi ve memleket sınırlarının mü- B . b d 01 Hupukov'dan başlıyarak Çangsu - Çen 
~•~tı ... F en tanımaya çok !a?a§ • dafaasıdır. - 10-30 milımetre e a ı /0 25 nisbetİnde ola- yi. Çinpu - Kaçing - Pinghu tarikiyle 
lelin· arnko'nun kazanına•• ıhtınıal· Bayragı ın artın h .. k .. Küçük antant çerçevesi içinde Yu- caktır. Çekiang sahillerinden Çapu'ya varan 
ttletj · ası üzerine lngiltere u u- goslavya ve Çekoslovakya ile Balkan yeni müdafaa hattında 400 bin Çin as-
i"işik~ I~~~nya siyasetinde de bir ~e· Salamanka, 19 (A.A.) - Ingiliz antantı çerçevesi içinde Türkiye, Yu- 6 Ş h k k•• •• keri tahşid olunmuştur. 
delQ 80l'ıilüyor. Japonya'run Çın- Galatea kruvazörü, Ceuta limanına nanistan ve Yugoslavya ile gittikçe - e re ge}ece OIDUrÜn değişik kategori- Bu hattın istihkamları, çok evvel_ 
la.ııant~a.~Üzüne mani olmak için top· gelmiş ve içeri girerken Grandi dire- daha müsbet olarak devam eden ittifa 1 1 • · • den inşa edilmiş bulunuyordu. Bunlar, 
fer ruksel konferansı ve bu kon· ğine Franko İs~anyanın b~yrağını çek- kımız, milletlerimizin mukadderatxnıı ere ayrılarak satı ması ımkanı elde edildiğı çok kuvvetli bir haldedir. 
illi~~ içtiına ederken akdedilen üçl~r miştir. Kruvazor kaptanı, ıspanyol ko- vücud bulmasz ve Avrupanın mer. takd• d b k ·ı ·· b• 1 cak Şimalde 
ll.a at , İspanya meselesini ikinci pla· miserini ziyaret etmiş ve ingiliz mü • zinde ve şarkında devletlerin sulh i- lf e U ategon ere gore tes l t O ınıa Çansi, Donan ve Çantung cephele-
t l:tuş g'b'd• o· f ı ·1 rettebatı halk tarafından hararetle al- . d . k'aa+ tm . h 
ere i\l 1 ı ır. ığer tara tan ngı • çın e ın ı,_. c esı ususlarında, ve· f ia t ayrıca bildirilecektir. d Çin kumandanları, şimalden i1erliyen 

§Ü ıtıanya ile çok ehemiyetli ve çok kışlanmıştxr. rimli faaliyetimizin esas unsurlarm ve Şanghay cephesinde bulunan japon 

lu:::.uııi.i bir müzakereye girişmiş bu- teşkil eyliyecektir.,, 7 - so··mı·kok alışından dolayı şı·ka" yetı· olanla- kuvvetlerine karşı umumi bir mukabil 
'"Yor 8 Halifaks ile Bitler arasındaki görü.. • B Tataresko b d d. ~ tneseı : u vaziyette yalnız ispanya '.11 • un an sonra, ıger taarruz emri vermişlerdir. Düşmanın 

ı esı d -·1 • ı~ --lerden müsbet bir netice çıkıp çık· Avrupa devletle ·ı ı ı· 'k 
"ad egı, Avrupa devletlerinı a a· ··~ · rı e o an po ıtı ve e- rın en yakın polı·s karakoluna veya be}edı·yeye sarı nehri geçmek hususundaki bütün 
ile !r] eden birçok meseleler, lngilter.e ınıyacağına göre Avrupa politikası ye- konomik münasebetlerin de normal 1 teşebbüsleri akim bırakılmıs ve bu ha· 

'"' ırıa nı· bir istihaleye girecektir. bir şekilde i k' f k ld - 1 

tletic , nya arasındaki müzakerelenn Il ışa etme te 0 ugu müracaat eylemelerı• ı•ıanA olunur. (4246) 3-6390 rekat esnasında japonlara büyük zayi-
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INGİL.İZ ZABİTİ 
Yazan: Çeviren: 
Yüzbaşı F. W. von Herbert Nurettin ART AM 

Kesesi dolu olan erkeklere güler yüz 

gösteren kadın! 

ANKARA: 

ÖôLE NEŞRİYATI: 13.30 Muht . 
plak neşriyatı. 13.50 Plak: Türk muıi 
ve halk şarkıları. 14.15 - 14.30 Dahili ve 
rici haberler. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 Plaktı 
riyatı. 18.35 Çocuklara karagöz (Küçük 
li). 19.10 Türk musikisi ve halk şar~ 
(Servet Adnan ve arkadaşları). 19.35 ~ 
ayarı ve arabça neşriyat. 19.50 Türk 1111111' 
kisi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza SetiÖ' 
ve arkadaşları.) 20.15 Edebi konuşma: Jlr 
lil Vedat. 20.30 Türk musikisi ve halk 
kılan (Salahaddin ve arkadaşları). 21.00 
jans haberleri. 21.15 Stüdyo salon orkea 
sı. l - Romberg Robert le Pirate. 2 - W 
deteufel Fin de Siecle. 3 - Pouget Au . 
des Cigales. 4 - Cilbert Daı Spiel uın di 
Liebe. 5 - L. Delibcs Pas de Fleurıı. 2ı.SS • 
22.00 Yarınki proırram ve İstiklil marflo 

Çafrracafımı çağırdım; parayı 
•erdim; ıiparitimi yaptım. Bir İngi
liz lordunun orada bulunduğu habe
ri bir an içinde bütün istihkama ya
J"llmıttı. Yirmi misafirim oldu: Bize 
hizmet eden neferler de gayretli 
kinuelerdi. 

tiryakiıi idi; ele geçirirıe Sigar da içi
yor, pipodan da tikıinmiyordu. Miliıı
rn tebaalariyle birlikte en iyiıinden 
Slivoviç (erik rak111) içebiliyordu. Ke
ıeai dolu olan erkeklere karfı güler 
yüz, yokıullara iıe şeytanca bir mer
hametsizlik gösteremğe her zaman ha
zırdı. O kadar küstah, desiseci halleri 
vardı ki o derecesini bütün hayatımda 
görmemiştim. 

Atatürk ve relakatında bulunanlar Diyarbakırda ISTANBUL : 

Sahili ve topları gören bir terasa 
lizerine bir sofra kuruldu. Burada 
aıayretli bir patanın emriyle aıi Va
aallara karıı gözükmemek lazım ge-
liyordu. . 

Miaafirlerim arasmda bir yÜzba
fl, hepsi, kasabadaki piyade kıtala • 
rına ve kale topçularına, iıtihkim 
kıtaıına menıup on ıekiz, yirmi mü
lazim vardı. 

Biriıi dedi ki: 
- Eğer mafevklerimizden birisi 

de aramızda bulunursa o zaman zi
yafet reami bir mahiyet alır, daha 
iyi olur. 

Birisi bu mafevki aramağa gitti 
•e bir ka.ymakam bularak beraber 
celdi. 

Tam birinci kap yemeği yemek 
üzereidik ki ıahneye biribirini tut
maz üç kiti dahil oldu. 

Bunlardan biriıi ince uzun boylu 
bir incilizdi. Seyahate çıkan herhangi 
bir inıiliz kıyafetinde idi. Üzerinde 
yeıile bakar ıarı renkte bir emperme
abl vardı. Bqmdaki kasketle ayakka
bm da aynı renkte olduğundan bir 
ünilorma gİymİf gibi idi. Bir defa bur
nunu ıildiği zaman farkettim, mendi
li de bu renkte idi. Batında açık renk
li bir ıenuiye vard; boynuada bir dür
bün aıdı idi. Bundan b&§ka bir matra
n, bir içki tiıeıi, beğbe gibi bir ıey, 

içinde tütün, enfiye, cıgara ve ıigar 
bulunan metinden bir çantası da var
dı. 

Bu adam, yüzbaıı Chock adı ile 
aeyahat ediyordu. Herhalde hakiki iı
mi Mak ile baflıyordu, ama Mak' dan 
sonra ne ıeldiğini bilmiyorum. 

lkinciıi kııa boylu, bodur, gözlük
lü biraz haıta yüzlü bir alman cerrahı, 
Doktor Schmidt'ti. Kendi boyunda 
ulak bir ünifonna bulunamadığından 
olacak, iplikleri görünen ıivil bir elbi
se aıiymiıti. 

Yüzbaıı Chock, gayet uzun, Dok
tor Schmicft iae pek bodur olmalarma 

raimen Vidin ıokaklannda hep kol ko

la yürürlerdi. Bugiin ikiıi bir bayan 

ayırmıftı. Zaten erkekler, bilinmiyen 
:ııwnanlardanberi kadmlar yüzünden 
biribirJerinden ayrıla gelmemiıler miy
di? Aralanndaki kadm, yirmi yqla -
nnda ıimaımda gençlik, güzellik, za
rafet ve ıeytanlık imtizaç etmiı bir 
kızdı. Kırmızı faniladan kua etekli bir 
koıtüm, zarif Viyana iıkarpinleri, ıi
yab İpek çorap giymİf, ıırbna da üze-

Bu kadın, - aziz okuyucum, gülme
yiniz ! - bir hasta bakıcı idi. lsterae
niz ıöyle diyelim: profesyonel bir mer
hamet hemşircıi idi. 

Doğufu itibariyle ıırb, baba tara -
fından avusturyab idi. Kendisine bul
garlar Mari, türkler ise Meryem di
yorlardı. 1876 harbında kendi tarafın
dan çalışmıştı. Ne dereceye kadar mu
vaffak olmuş, başarı göstermişti, ta -
rib bu huıusta susar. Bütün bildiğim 

ıu idi: hududda kendi millettaşlariyle 
kavga etmiş, ondan ıonra türklere hiz
metini arzetrnişti. Fakat Oıman Paşa 
orduıunun baş cerrahı kendisini kabul 
etmemişti. Şimdi Vidin•de oturuyor, 
arada 11rada müstahkem mevkilere gir
mek ve otorite sahibi kimselerle görüş
mek imkanını buluyordu. Bütün bun
lardan anladığım bu kadının coıusluk 
itlerinde kullanıldığıdır. On bet gün 
sonra muhafaza altında Filibe'ye gön
derildi, sebebini bilmiyorum. 

Komıum bana dedi ki: 
- Şu deli ingilize söyle de yanı

mıza gelsin; herif zengindir, senin 
borcunu da öder. 

Bunun üzerine her üçünü de davet 
ettim. Erkekler kabul ettiler. Kadın, 
biraz evvel yemek yemiı bulunuyor
du. Fakat bizimle beraber bulunmak
tan ho,lannuyor değildi. Masanın bir 
ucuna oturdu. Neferler, yemek kabla
nnı getirip götürürlerken üıt üste at
tığı biçimli bacaklarını ıallıyor ve fU 
müıtahkem mevkide tütün içmenin 
yasak olduluna eıefleniyordu. Şimdi 

fUracıkta ne gÜzel bir cıgara tellendi
rebilirdi. 

Tam biz çorbaya kaşık atmak üze
re idik ki elinde dürbün bulunan bir 
paıa, parmaklığın önüne çıkb. lıin 
kötülüğüne bakınız ki burası tam bi
zim sofrayı görecek bir yerdi. Geni§ 
ıırtr, çıkık geriıi ve o harfi ıeklindeki 
bacaklariyle acaib bir manzara teşkil 
ediyordu. Birden bire herkea sustu. 

Yüzbatı yavq bir aeale dedi ki: 
- Bu adam Rumelinin en obur 

adamıdır. Onu da çağırırsan gelir. 
Bedavacılığa bayılır. Gelmeıi iyi de 
olur. O zaman meıuliyet ona yüklenir, 
bizim de baınnız selamete erer. Kay
makam da bu fikri uygun bulduğunu 
başının bir itaretiyle anlattığı ıçın 
ben, patanın yanına gittim, aelam ver
dim ve dedim ki: 

Atatürk tayyare mbaylariyle 
konuşuyorlar 

Köylü çocuklan için 
1 

demircilik kurılan 

Atatürk'ün Diyarbakıra şeref verdikleri gün Diyarbakır 
istasyonundaki kalabalık 

Atatürk'ün Diyarbakıra şeref verdikleri gün 
Diyarbakırda bavram 

üüLE NEŞRİYATI: 12.30 Plakla tBt' 
musikisi. 12.50 Havadis. 13.05 plakla t ' . 
musikisi. 13.30 - 14.00 Muhtelif plak n 
yatı. 

AKŞAM NEŞRİYATI 18.30 Plakla 
musıkısi. 19.00 Safiye: Piyano ve keman 
fakatiyle. 19.30 Hava raporu. 19.35 Koııf 
rans: Doktor Salim Ahmet (hastalık! 
tahammül ve ademi tahammül ve ı;ebebl 
ri.) 19.55 Borsa haberleri. 20.00 Sadi ve 
kadaşları tarafından tıirk musikisi ve 
prkıları. 20.30 Ömer Rııa tarafından a 
ça soylev. 20.45 Semahat Özenı;es ve ar 
daşları tarafından türk musikisi ve 
şarkıları (Saat ayarı) . 21.15 Orkestra. 2z.ı 
Ajans haberleri. 22.30 Plakla solo, opera 
operet parçaları. 22.50 - 23.00 Son haberi 
ve ertesi gıinun programı. 

AVRUPA: 

OPERA ve OPERETLER: 16 Fraıı 
furt. 20 Laypzig. 20.30 Floransa, Stokhol 
21 Bedin, Roma, 21.30 Pariıı 24 Stuttgart
SENFONİLER ve ORKESTRA KON 

SERLERİ: 12 Frankfurt. 19.25 Viy 
20.5 Prağ. 22 Lükıemburg. 

ODA MUSİKİSİ: 19.10 Königsber 
(Verdi) 1'1.15 Brüksel. 

SOLO KONSERLER: 13.45 Beromü 
ter 15 Kolonya 15.20 Breslav 16 ııtokho 
(Şopen - List konseri) . 16.45 Paris (Çel 
konseri.) 17.15 Paris P . T. T. 18.15 Köni 
berg. 18.30 Beromünster. 21 Varşova. 21.1 
Milano. 21.40 Münib. 

NEFESLİ SAZLAR (marş v. ı.): 14. 
Stokholm, 18.30 Hamburg 19.40 FrankfU 
20 Konigsberk 21.10 Berlin. 

HAFİF MÜZİK: 6.30 Bertin ve dii 
alman istasyonları. 8.30 Alman istasyontır 
9.30 Bertin, Kolonya 10.30 Hamburg. 1 
Breslav ve diğer alman istasyonları. 13.1 
Münib, Strazburg. 14 Laypzig 14.10 Frank• 
furt. 14.25 Münih. 15 Stuttgart. 15.20 Hali!" 
burg. 15.30 Frankfurt. 16 Stuttgart ve dı• 
ğer alman istasyonları. 18 Bertin. 18.10 Mii• 
nih. 19.10 Berlin, Kolonya. 20.10 Hamburll 
21 Münib 22.20 Münib 22.30 Bertin, Halll" 
burg. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stuttpıi-
23.10 Budapeşte. (Sigan orkestrası.) 

DANS MUZt(';t: 18.15 Laypzig 21 Stutt• 

ff .r.!o .tftlo\q,ci,~~4ş"~aI~~., u2iı AGWııYııı\~ 
itvvich. Milano. 23.S Poste Parisien. 22.30-
23.30 Prağ. 23.30-1 London-Regional. o.ıs-1 
Brüksel. 24-1 Droitvvich. 24-2 Lükıeırt" 
burg. 

Y ah ancı ve azlık okullannd• 
dersleri birleştirilen 

muallimler 
Yabancı ve azlık mckteblerind• 

türkçe, türk tarihi, sosyoloji, yurd bil• 
gisi, Türkiye coğrafyası derslerini "' 
kutan muallimlerin ayn ayn mckteb
lcrdeki dersleri bir mektcbte toplan .. 
nuştrr. Talebenin daha iyi yetişmesi .. 

ni temin eden Kültür Bakanlığının bıl 

karan, muallimlerin çalışmasını bit 
mektebte yerleştirme işinde mekteb 
idarelerini de memnun bırakmıştır. 

Doğum ri ımna ile iılenmit bir bulgar bluzu 
aıeçinnitti. Harikulade ıiyab ıaçları 
omuzlarına dökülüyor, baırndaki feıi 
de gÜzelliğini bir kat daha artırıyor
du. Renıi beyaz ve lekeıiz, elleri gü
zel ve biçimli idi. Adamakıllı cıgara 

- Allah zatı alinize uzun ömür
ler versin 1 Bendeniz padiıahın hiz
metinde bulunan bir ingiliz zabiti
yiın. Buıün de benim hükümdarım, 
İngiliz kraliçesinin doğduğu gündür. 

Kültür Bakanlığı Talas'da ilk mek
teb mezunu köylü çocukları için bir 
köy demircilik kursu açmıştır. Kursa 
civar köylerden 60 kadar köy çocuğu 
alınmıştır. Kursta Talas amerikan 
mektebi mütehassısları tarafından na
zari ve ameli sanat dersleri verilmekte 
ayrıca türkçe kültür dersleri de oku· 
tutmaktadır. Sümerbank çocukların 

teknik bilgilerini artırmak üzere Kay
seri kombinasiyle temaslarına müsaa
de etmiştir. Sümer bank bunun dışın
da bir mütehassıs ustanın öğretim yar· 
dımını da temin etmiştir. Kurs me- · 
zunlan ileride usta işçi sıfatile muh- Diyarbakır'da yapılan törende 
telif fabrikalarda faydalı birer unsur demiryolunun temeline konan B. Celôl Bayar ve B. Şükrü Kaya 

Türkofis başkanı B. Burhan Zihni• 
nin evelki gün bir oğlu dünyaya ge1' 
miştir. B. Burhan Zihniyi tebrik edetı 
yavruya uzun ömürler dileriz. 

Demin eve bir mektub yazdım. Fa.kat nasıl 
l'Öndereceğimi bilemiyorum. 

Raııp Bey, dilinin ucile bıyıklarınm üstündeki 
&.yaz bira köpüklerini ailerek biraz düşündükten 
aonra : 

-Türkiye' de hiç tanıdığınız bir ecnebi yok mu 1 
Dedi. 

- Istanbul'da eski franıızca muallimim M. Te ... 
aier var ama adresini bilmiyorum. Oç aenedir yüzü
nü de l'Örmedim. Sağ mı, öldü mü bence o da maliim 
değil. 

Fakat, bunlan söylerken doktor Hikmet'in ak
lmdan bir şimşek tezliğiyle lzmiedeki kitabcısı 
Abajoli'nin siması ve iami geçti, Şimdiye kadar bu
nu neden düıünmemitti. Abajoli, hem emin bir va
aıta ile bu mektubunu babasına iletir, hem de sonra
ki muhabereler için fstanbul'da M. Teasier'in adre
aini bulabilirdi. Doktor Hikmet bu çareyi keıfeder 
etmez, onu hemen tatbik edebilmek için Ragıp Be
yin bir an evel gitmesini bekledi. Fakat, o, oturduğu 

aandalyada gittikçe yerleıiyor ve doktor Hikmet'le 
ahbablığı her dakika bir yıllık ileriye götürüyordu. 
Onun hangi otele indiğini, nerede yemek yediğini, 
Pariı't ne yapmak niyetinde olduğunu soruyor ve 
aldıiı cevablara göre ona bir baba dostu tavriyle 
bir aürü. nasihatlarda bulunuyordu. Gerçi bu nasi
hatlar içinde doktor Hikmet'in işine yarayan nok
talar yok değildi. Fakat §U anda onun yapmak iste
diği ıey yalnız Abajoli'ye fransızca bir mektub yaz
mak ve bu mektubun içine babaımm adresine gide
cek zarfı koymaktı. 

Ne mucize! işte Ragıp Bey, cebinden saatini çı
karıp baktı. Ve tel&§la gitmeğe davranarak : 

Sonu var olarak çalıştırılabileceklerdir. kağıd vagonlarının penceresinde 

BİR SÜRGÜN 
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-Aman ,dedi. Ne kadar geç kalmı§nn. Prens lb-
rahim'e yemeğe davetli idim. 

-VIII-

Ağustos ayınm son ,Unlerinde LwcemboUTg bah
çesi insanın, adeta, yÜreğine dokunan mahzun bir 
hal almııtır. Şimdiden, sonbahann uçuk renklerine 
bürünen ve kametlerine bir nevi tevekkül gelmiı 
ağaçlardan, mermer prenseslerin omuzların~ oyna
fan çocuklarm başlarına ve sıraların üstünde konu-

şup gülüşen genç mekteplilerin dizlerine kah yan -
mış kelebekleri, kah vurlumuı kuşlan andmr yap
raklar dökülmktedir. Havada bir gizli ürperiı ve 

güneşin aydınlığmda bir nostaljik uzakla§ı§ vardır. 
Kumlu yollar her vakitkinden daha yumuşak; tarh
lar daha derbeder, çiçekler daha periıandır. Her 
yanda bir bakımsızlık, bir tekellüfaüzlük ... latanbul 
sayfiyelerinin viran köşklerini çevreliyen metr\ık 
bahçelerdeki gibi bir huzu ve tevazu ... 

Doktor Hikmt, Paris'İ, epeyce dolaııp gördükten 

50nra, gönlünce, en çok bu yerde karar kıldı, Jardin 
des Tuillerie• ile Place de la Congorcle ona cansız 

bir müze dekoru gibi görünmüıtü. Champs Elysees'
de baıı dönmüı, yürümesini ıaıırmııtı. Bou de Bou-

YAKUB KADRİ 
logn'de ise yilreğine bir acaib kasvet baamıt, adeta, 
nefesi tıkanır gibi olmU§tu. Bu sun'i ormanda bütün 
ağaçlar, görünmiyen bir gardiyanın muhafazası al
tında, bir sürgüne gitmek için sıra sıra dizilmiş 

mahkiiınlan andırıyordu ve bunlar arasında rast 
gelinen insanların; ruhu, nefret ve isyana sevk eden 
bir çalımları, bir karnavalca kılık kıyafetleri, bir 
sahte vakarlan vardı. Burada herkes, gezip dolaı
mağa, bir şey görmeğe değil, yalnız kendisini gös
termeğe gelmit gibiydi. Bir labirent kadar çapra§ık 
yollarda muttasıl dolanıp duran ekipajlar, amazon
lar ıirk meydanlarındaki oyunları ve oyunbazları 

hatırlatmaktadır. Öyle ki, insan, başını, bunlardan 

çevirip yapma göllere doğru bakınca, uzun bir müd. 
det suyun içindeki kuğuların da bir marifet göster
mesini bekler. 

Doktor Hikmet~ oralarda ilk gezintisinden ( Luar
tier) ,ye döndüğü vakit, üzgün yÜreğinde aıkmtılı 

bir yolculuktan sonra nihayet kendi evine kavu
ıan bir adamın huzurunu duymuştu. Ve günlerce, 
tekrar, karşı yakaya geçmekten çekinmiıti. Yalnız, 
geçen gece, o da Ragıp Beyin ısrariyle (Mont
martre)'a gitti. Ragıp Bey, ona: "Asıl Paris, iıte 

burı.11ı!,, diyurdu. Fakat, doktor Hikmet'in kendi 
hiaaine göre, "Asıl Paris,, ondan her gün biraz daha 

uzakla§ıyordu. Ta ilk gençlik yıllarından beri ede
biyatla, sanatla, ağızdan kapma malUnıatla dimağı
nın içinde yer etmiı olan o tılsımlı ıehrin ıekli, çiz
gileri, renkleri, reliefleri aynı ismi taşıyan bu içinde 
yaşadığı şehrin ihtilaçlı gölgesi altmda yava.ş yavaı 
siliniyor; kayboluyor. Onun yerine, büsbütün baıka 
bir Paris'in, hiç beklemediği, anlamadığı ve bir türlü 
zevkine vara.mdığı bir Paris'in planı tereaaüm edi
yordu. Ragıp Beyin, dediği gibi eğer (asıl Paris) 
"Montmartre,, idiae, yazıklar olsun ona ... Zira dok· 
tor Hikmet'in, menkibeleri dillerde destan bu ma· 
halleden aldığı ilk intibaa göre (Montmartre)'a 
ancak aefahetin, neşe ve coıkunluğun zenaatleştiği 
bir yer denilebilir. Burada, uzun saçlı kahve ıairle
rinin tarkılarmdaki nüktelerden aarhoı oruspula· 
rm tebe&Sümlerine kadar her iıitilip görülen ıeyde 
bir nevi hazır esvab mağazaıının, bir nevi fabrika 
metaınm kamlot havını sezmemek mümkün değil
dir. lşte doktor Hikmet'in o aleme dair belli başlı 
hatırında kalan şeyler: "Chat Noire,, adını taııyan 
bir "Boite,, 1 içerisi ıklım tıklım insan dolu. Tütün 
dumanı ve donuk bir aydınlık burayı, adeta, bir 
"aquarium,, a çevirmiı; alçak ve daracık bir ıanoda, 
sivri, sarı sa.kalı ve kabarık aan aaçlariyle uzun boy
lu narin "chanaoniert', dalgaların sağa sola, öne ar
kaya kımıldatıp durduğu bir saçaklı ve lüzuciyetli 
ienizaltı nebatını andırıyor. Ragıp Bey: 
"- Bu, iıte Montmartre'in en meıhur chanso• 

1ier'si ... dedi. 
Ve bir isim söyledi. Bu meşhur kahve şairi, onlar 

içeri girerken, birden, sözünün veya şarkısının or· 
tasında durup, yan hayreti, yarı istihzayı hi&aettİ• 
ren bir sesle mmldandı ı 

(Sonu var) 
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Atatürk Mersinden 
Konyaya hareket ettiler 

(BB§Z 1 inci sayfada) bir kavmin Terket isminden bozula-
reisinden izahat almışlar, gördükte- rak Teraea kelimesinin ~~yd~ ~el· 
rinden memnunluklarını izhar buyur- diğini ve güneş-dil teonsı vadıaınde 
nıu~lardır. Bundan aonra Şef, parkm bu huauıta araıtınnalar yapılmak li
Jlrtasındaki Atatürk anıtına doğru yü- zım geldiğine ipret buyurmuşlardır. 
rümüşler, anıtın kaidesine çıkarak fi- Atatürk'ün bu ipretleri şunu ~lat
&iirler hakkında ayn ayn izahat almış- mıştır ki, şimdiki Tanuı'un aaıl ~ami 
lar ve Adana'yı ilk ıereflendirdikleri Teraeı'dir. Ve bu isim türkçe kelıme
gün söyledikleri tarihi büyük nutuk - dir. 
tan alınıp anıtın sütununa işlenmit şu Bundan sonra büyük önder dersi~ 
parçaya bir an bakmışlardır: öğretmeni Bayan Haticeden talebesı 
"- Bende bu vekayiin ilk hia teşeb· hakkında izahat almıtlar ve memnun -

büsü bu memlekette, bu güzel Adana- luklarını izhar buyurarak enstitüden 
da doğmuştur.,. ayrılmıtlardır. 

Bundan sonra Şef, o tarihi günün Yarım aaat kadar kız enstitüsüne 
hatırasile müteha11is bir halde anıttan şeref veren Atamız, bundan ~nra ~a
ayrılmışlar ve parkın kapısına doğru lebelerin arasından otomobillenne bın-
:Vilrümüşlerdir. mişler ve ıehrin içinde bir tur ya~a-

Yıllarca sonra, aynı yerin, parkın rak adanalılan selamladıktan sonra ıs
kapısından çıkmakta olan U~u Ön~e~ taıyona avdet buyurmuşlar; saat 13.35 
ıehrimiz kız lisesi talebelerınden ıkı de toplarla selamlanarak alkış ve ıe
hataylı kızın sevinç göz yaşlariyle tak- vinç gözyaşlan arasında Mersine mü
diın ettikleri buketi almışlar ve hatay- teveccihen hareket buyurmuılar -
h küçük Meliha Yurdman'ın şu temiz dır. - Nihad Tangüner 
heyecanlarına muhatab olmuşlardır: 
"- Yaratıcı 1 kurtarıcı Ulu Önder 1 

Bugün hürmetle ellerinizi öpen, yarı: 
nın kahraman türk erlerinin annelerı 
olacak türk Hatay kızlarıdır. Türk ale
Dıine yarattığınız sonsuz büyük v~r
lıklara ilave ettiğiniz türk Hatay ıs
tiklali · milli tarihimizin ebedi, ölmez 
eaerler

1

i yanında daima ufak bir mi~l 
teıkil edecektir. Bugün hataylılar ~u
ce atalarına sonsuz bağlılıklarını, mın
nettarlıklarınr, tükranlarını sunar; elle 
rinizden öperler . ., 

Ne eııiz; ne mutlu bir tesadüftür ki 
bugün hataylı küçük Meliha Yurd
Dıan'la, Sabahat Türkmen'in büyük Şe
fi karşıladıkları bu yer, Atatürk'ün 
Adana•yı ilk teşriflerinde aiyah ör
tülere bürünmüt; matemli, yaah iki 
hataylı kadının, ona, "Bizi de kur
tar 1., dedikleri aynı yerdir. 

Yıllarca evel, büyük Şef, bu yerde 
iki yaslı Hatay kuma : . 
"- Kırk asırlık türk yurdu esır ka

laınaz 1 demitlerdi. Nihayet yıllarca 
IOnra bugün Ulu önder aynı yerde iki 
bataylı kızı dinlemittir. Fakat arada 
biıYiik bir farkla. O zamanki yaslı Ha
tay kadın bugün mesuddur. 

Büyük Şef Enaıitüde : 
Parkm önünde binlerce çukurovalı 

Çocuğun arumdna yürüyen Ulu Önder 
otomobillerine halkın "'yap. Al o~ 
»ar ol, bafUDUdalı hiç aynıma ! .. ,. aea
leri içinde biraz ileride bulunan Ada -
na kız sanat enstitüsünü tetrif etmiı
lerdir. Büyük Şef, enstitünün direk
törlük odasında biraz iıtirahat buyur
lrıutlar ve direktör Bayan Hacerden 
okulun kadrosu, programı hakkında 
etraflı izahat almışlar, enatitü talebe
lerinin ellerile yaparak ikram ettikle
ri kahve, likör ve pastalardan alrnıı
lardır. 

Büyük Şef, çalııkan Adana kızları
ili takdir buyurmuılar ve müteakiben 
eııatitünün dershanelerini ziyaret et· 
lrıİfler, talebeyi it ve dera halinde bu
larak aualler aormuılardır. 

Talebe ile baf bafa : 
Ulu Önder enstitünün atölyelerini 

tezdikten ve yapılanları müpbede 
buyurduktan sonra tarih dersinde bu-
lunan bir aınıfı gezmiılerdir. Ulu Şef 
bu eanada Korbuklarm ve Terketl•
r'in tarihini anlatan talebe Memduha'
)'! dinlemiılerdir. Ulu Önder bundan 
lonra, cenub Anadolusunda, Tarsus 
civarında asırlarca evel yapmıı olan 

Mersin, (Huauai muhabirimizden) 
- Bugün saat on beşte Ulu Önder 
Mersine ıeref vermişlerdir. Atatürk 
refakatlerinde Başbakan Celil Bayar, 
lç işler bakanı B. Şükrü Kaya, Bay~
dırlık bakanı B. Ali Çetinkaya oldugu 
halde, halkın coşkun ve emsalsiz te -
zahürleri arasında vali konağını şeref
lendirmişlerdir. 

Şef, validen yaplacak Halkevi v~ 
abide hakkında maHimat almışlar, verı
len izahatı muvafık bulmuşlardır. 

Başbakan Celal Bayar, Mersin'de 
yapılacak umumi mağazalar işiyle ya
kından alakalanmışlardır. Bayındırlık 
bakanı da yol inıa işleri üzerinde meş· 
gul olmuşlardır. Şehre getirilecek fen
ni ve temiz içme ıuyu tesisatı bitmek 
üzeredir. 

Atatürk akpm saat 16.30 da hal -
kın büyük ve eşsiz sevgi ve şükran te
zahürleri arasında Mersinden Konya
ya müteveccihen ayrılmışlardır. 

Kıral Leopold 
BrUksel'e döndü 

Brüksel, 19 (A.A.) - Kıral Leopold 
refakatinde BB. Jan90n, Spaak oldu
ğu halde, aaat 16.40 da Brükaele gel-
mif ve münakalit bakanı Jaaper, Brük· 
eel belediye reisi Maka ve İngiltere 
büyük elçiliği erkinı ile . gö~ü~ükten 
sonra, Laeken ptoeuna gıtmittır. 

Kıre.l, Janaonu y~ni kabineyi kur 
maya memur etmi,tır. 

ltalyan sanayicileri İtalyan 
devletinin emrinde 

Roma. 19 (A.A.) - Zecri tedbir -
lerin ikinci yıldönümü münaıebetiyle 
otarfiye ınüzahir italyan sanayi erbabı 
Adriano tiyatroeunda bir toplantı yap-

mıılardır· 
İki sanayici, Duçeye asamble tara

fından kabul edilmit. bir takrir takdim 
etmitlerdir. Bu taknrde aanayün bü • 

tün kuvvetlerinin italyan milletinin 
satvetini temin için devletin emirle • 
rine itaate aınide olduktan hakkında 
teminat verilmektedir. 

Hayat, sen ne güzelsin! 
-21- Nakleden: N. B. 

BILDIRCIN AV 1 
- Atçım iyi yemek pişirir: Pera~a

laıtan aldım; oranın qçıbaşıaı idı ..• 
Sofrada Hüseyin Tuğrulun yanına ?" 
~urnıuıtum. Bol bol ve çepd çeıı~ 
içiciyi bulunca bir pot kırabileceiini 
dütünerek nezaretim altında bulun
dul'nıak, hatta icab edecek olursa kud
tetı · · '--·· ·ıe ak-ı hır kol veya ayak c1ar~1 1 
1llıı batına getirmek iktiza edebilirdi. 

l_yi ki her 'ey doğru düriist c~r~yan 
ettı. Amcam belli ki pek bota gıdı~or
du: keyfli v~ dürüst konuflll&M• kibar 
hali 'VIC zaman .zaman edebi bir parça 
ka~r kulağa tatlı gelen tahkiye~i tı
lrıail Zekiyi kendiıine hayran ettı, kı· 
z~nı da fatırttı. Bu konyalı aailzad.e
n~~ Seyhanda kumarhane İfle~ıf. 
dunyanın en münasebetsiz inaanlarıy· 
~~ düşüp kalkmıf olduğunu bilmesem 
on..::_ ilk k aıah-:- "'"U memlıeketin en y ıe . 
~.1erinde geçirmiş olduğunu ben bile 
dUfüneceğim. ... Bir üstad lisaniyle an: 
lattığı gülünç hikiyelere tamail Zekı 
bayılıyor. Hüıeyin Tuirul bol bol yi· 
Yor, bol bol içiyor ve bu ittibUı. atçı· 
• . . . . Ze-

kiyi pek memnun ediyor. 
Bana gelince: heyecanım yemek ye

meme mani oluyor; fakat iştahaızlığı
mı yarama atfediyorum; Bu da İsmail 
Zekiyi pek mahzun ediyor: titreyen 
gözlüklerinin üzerinden yüzüme baka
rak içini çekerken ben de kahkaha ile 
gülmemek için gözlerimi tabağımdan 
ayırmıyorum. 

Yemekten aonra amcamla İsmail Ze
ki bilardo oynayorlar: amacın gençli
ğinde buna da heveı etmiş, hali iyi 
korpolar çekmekle beraber rakibine 
yenilmenin gene yolunu bularak onu 
sevindiriyor. Hüseyin Tuğrul doktor· 
la Gü.sinin karııaına geçmiı, ismini bu
rada aölcmek istemediğim bir tiyatro 
artistimizin taklidini yapıyor. Ben pi
yanoda bir feyler çalmağa uğraııyo
rum. 

tımail Zeki bu ne§:Cli muhitte büs
bütün başka bir adam: amcamla Hüae
yine dönerek: 

- isterseniz biz bir vidolu tavla 
parti•i yapalım, çocuklar da araba ile 
etrafı gezip ıönilnler. diyor. 

ULUS 

Milli tiyatro binasını 
Türkçe bir opera ile 
Açacağız! 

(Ba,ı 1 inci sayfada) 
A vrupanın birinci sınıf orkestraların
dan birine sahib olacağız. 

"Aldığımı.ı tedbirlerin, maksadı te
yid etmekte olduğunu da, konserleri
mize karşı göeterilen büyük alikadan 
anlıyoruz. Bu alaka o kadar büyüktür 
ki, dinleyici taleblerini yerine getire
memekte olduğumuzdan dolayı müte 
eaairiz. 
"Yakın zamana kadar yalnız senfc 

ni konserleri veriliyordu. Bir müddet
tenberi oda musiki konserleri vermeğe 
başladık. Bu ıuııe1:le, musikinin henu 
tanınmamış olan bu şubesini de tesis 
ettik. Hoca eksikliğini gidermek için, 
yabancı vıe yerli, yeni maullimler ge
tirdik. Hoca meselesi henüz tamamiy
le halledilmemiş olmakla beraber, es
kisiyle kıyaa kabul etmiyecek derece
de mükemmeldir. 
"Bozulmağa batlayan musiki alet

lerini bir kenara atılmaktan kurtar
mak için, tamir itleriyle uğraşan bir i
malathane açtık ve bu ifle uğraşmak 
üzere bir mütehaaaıs getirttik. Gelen 
mütehassıs timdiye kadar yüzlerce 
musiki ileti tamir etti. Tamir işleri

miz o kadar ilerledi ki ,iki eski ve ha
rab olmuş olan piyanodan yepyeni bir 
piyano bile yapıldı. 
"İmalathanede, tamirci türk eleman

ları yetişiyor. Burada çalıtanların el
de ettikleri bilgi sayesinde, birkaç yıl 
içinde musiki aletlerinin doğrudan 
doğruya Türkiyede imal edilebileceği
ni ümid ediyoruz. 

"İlk zamanlardaki yersizlik ve dar
lığı gidermek makaadiyle, mektebin 
karşısında bir bina kiraladığımız gibi, 
arka tarafında da yeni bir paviyon 
yaptırdık. Elde mıevcud binalar henüz 
kifi değildir. Ancak eski darlık da 
kalmamıştır. 

"Vaktile yerimiz yoktu. Şimdi yer 
bulunca, muallim tubeainin yanında 
bir de, serbest sanatkir ve amatör ye
tiştirmek için konservatuvar açtık. 
Bundan batka. son yılda tiyatro mek
tebini de aramıza aldık. 
"Notalarımız noksandı. Bu noksanı 

ortadan kaldırmak çin, gördüğünüz 
kütüphaneyi tesis ettik. Henüz tamam 
olmamakla beraber büyük mikdarda 
nota ve ldtabmu.s vardır. 

Daha fimdiden türk halk f&I'kılarına 
aıid büyük bir plak kollekaiyonumuz 
vardır. Bu kollekıiyonun temeli Ana· 
dolunun tarkında bu yaz dolafDUt olan 
türk musikitinaslarının topladıkları 
halk §Ukılarıdır. Bu iti baprma.k için 
en modern alıcı aletleri kullandık. 
Ben ıu kanaatteyim ki, böyle bir he
yet, hiçbir memlekette bundan daha 
mükemmel çalı,amazdı. Bu yaz yapıl
dığı gibi, gelecek her yıl heyetler gön
derilecek ve plaka alınan halk tarkı· 
larının ilmi itleri daha uzun yıllar sü· 
recektir. 

"Son hafta içinde bir başka yenilik 
daha yaptık. Bu yeniliğimiz, filarmo
ni korosudur. Bu koronun vazife ve 
gayesi, musiki ve ,an ıevgisin.i halka 
yaymaktır. Şimdilik sadece yüksek 
mekteblerin kı.z ve erkek talebesinden 
terckküb eden bu koro, ileride yavaş 
yavaş halkı da içine alacaktır. Yepyeni 
bir meeele olduğu için, koronun ma 
na ve gayesini kavratıp benimaetince
ye kadar maddi ve manevi teşvik de 
gösterilmektedir. 

"Türkçe metin olmayınca, şanlar ga
yet güçleşiyordu. Çünkü talebelerin, 
yabancı dillerle tan yapmaları lizım
geliyordu. Bunu göz önünde tutarak, 
musikitinaslar ve ediblerdcn mürek
keb birçok komisyonlar teşkil ettik ve 
yabancı dillerdeki metinlerden tercü
meler yaptırdık. 

"Ehemiyetli işlerimizden biri de, 
bir halk şarkıları eserinin kaleme a
lınması oldu. Mekteblerde (Musiki 
muallim moktebi hariç) bugüne kadar 
yabancı memleketlıerin bestelerile şan 
yapılmıştır. Halk f&I'kıları eseriyle gü
dülen gayelerden biri, sırf türk eser
leriyle şan külliyatı vücuda getirmek 
tir İkincisi de, bu&Wıe kadar mekteb
lerdeki ,anlar "tek ıeeli,. idi; bundan 
sonra "çok aeali" koro-şan yapmaktır. 
Tertib ettiğimiz bu eseri henüz bastır· 
ınadık. 

"Önce şarkta dolaşan heyetin plak
lara aldığı halk şarkıları melodi form
lariyle, bizim ~rtib ettiklerimizi kar
şılattırdıktan sonra, eserin kati şekli
ni tertib edeceğiz. 

Neşir, ancak ondan sonra mümkün 
olacaktır. 

'"Tiyatro ve musikiye lazım olan her 
-um proıı••ı ...... fiil tlrt-eb dfll!J'4119JıMıel!llltiıı ....... _r1s. mecburiyetin

deyiz. Şimdi bu binada bulunan Musi
ki muallim mektebi, gelecek ıonbahar
da ayrılarak, bafkıa bir binaya gidecek
tir. Bu yıl teaiı ettiğimiz filarmoni 
koroıunun, önünmü.sdeki ilkbaharda 
bir ıenfonu konseriyle birlikte fan ya
pacağını ümid ediyoruz. 

keıtrası, müteaddid keman korosl.4 
(ıırf kemanlardan mürekkeb bir or
kestra), madrigal korosu ilave ettik. 
Ayrıca, oda muaikiai tedriıine giriş
tik; orkatra fCfi yetiştirmeğe mah
sus açtığımız kursta partitur çalma-
yı, ritmik jimnastiği öğretiyoruz. Ne
fesle çalınan aletler de ayrıca talim o· 
lurunaktadır. Talebeleri, gözleri kapa· 
lı yetittirmiyoruz. Bu itibarla, talebe
lerimi• ileride ne çalacaklarını önce
den biliyorlar. Bugün takriben 30 ta
lebemizi - cumhur başkanlığı ıenfonik 
orkestraaiyle bandosuna, 25 talebemizı 
de opera için hazırlıyoruz. Diğerleri
ni, mekteblere mahsus muıiki mualli 
mi ve aerbeat meılekte musiki mualli
mi olarak yetittirmekteyiz. 
"Alınmıı olan tedbirler neticesinde, 

tenbel talebe diye bir mesele kalma
mıştır. Taldeler, o kadar büyük bir 
heves ve heyecan duyuyorlar ki, onla
rı tatmin hususunda çok büyük gü~
Jü.lr. çekiyoruz. 

"Yeni tesislerimiz araımda, daha 
başka ıeyler de var. Yeni bir musiki 
folkloru, arfiv ve liboratuvarı açtık. 

Sonra kızına hitab ederek: 
- Haydi Güzin, brikini hazırlat, Sü

leyman beyle doktoru Pendiğe kadar 
götür •.. 

Bu ıırada ıuç ortaklarıma bakıyo

rum: amcam sararıyor, Hüseyin Tuğ· 
rul kızarıyor. Mukadder olan saat yak
lafıyor .... 

••• 1 

Kadife gibi parlayan koyu kahve 
rengi deri paltıoau ıırtuıda, bej eldi
venleri ellerinde, atların dizginlerini 
uıta bir arabacı gibi uıulü dairesinde 
tutarak arabayı oldukça aüratle dar şo
eadan Pendiğe doğru aüren Güzine 
yan gözle bakıyorum. Serin tubat rüz· 
garı altında daha penbeleıen yanakla· 
rı • eski tabirle - ebru ebru ... Fakat tat· 
lı mavi göz.lerinde ayni çocuk safiye· 
ti okunuyor. 

Hızla Pe.ndiğe yakla,ıyoruz. 
Pendikte ne yapacağız? 
Buvvv .• _ Hava bana buz gibi geli

yor. Tabiatten nedenae zevk almıyo
rum. Evden hiç çıkmasaydık, yahud 
ben, Yakacık davetini kabul edecek 
yerde Sıraaervilerde kalaydım: Bey· 
oğlunun gürültüsü dütüncelerimi ne 
güzel avutuyordu. 

Pendikte arabayı ıeyise bırakarak 
deniz kıyama doğru yürüyoruz. Dok
tor, hemen her mevzua temas eden gö
rüpnemui takibe çalışıyor. Sonra söz
lerimizden bir fCY anlayamadığı için 
susarak yürüyor ve vakit vakit, müba
haaeyi kendi mealefine temas ettire
ı,ek. butalanndan, IOG bulunduju 

"Muıiki folklıoru fUbeıi daha .siyade 
tevsi edilecektir. Buna bir sesli film 
cihazı ilavesini ve bir dıe enstrüman 
müzesi tesisini düşünüyoruz. Bundan 
haşlca, her yıl bir tiyatro ve musiki 
yıllığı neşrini de göz önünde tutuyo
ruz. 

"Nota için Türkiyeden her yıl a
vuç dolusu para dıprıya gitmektedir. 
Bunun önüne geçmek makaadiyle, 
Devlet matbauında bir "nota hakki,, 
kııını tıceiıi de projelerimiz araaında
dır. Türk şan metodlarını öğretecek 
olan bir eıer de neıredeceğiz. 

Bugünkü vaziyet budur. 

• "İleride faaliyet sahamızı genitlete
ceğiz. İlk itimiz, bütün vilayetlere baş 
vurarak, muıiki istidadlarını aramak 

kongrede müdafaa etmif olduğu tez
den bahse imkin buluyor. 

Bir dakika evıel bana sordu: "Süley
man bey siz ne it yaparsınız?,. Kı.sar
dnn ve hemen bafka şeylerden dem 
vurdum. 

Zizi şimdi bizi dinliyor. Fakat yan 
gözle beni tetkik etmekte olduğunu 
•eziyorum. Kendime alelide bir adam 
~i vermeğe çalıştığım halde eminim 
kı ona tanıdığı gençlerden bam batka 
görünüyorum Onun nazarında esrar
engiz bir gencim, veya hiç olmazsa ka
dın merakının sırrına nüfuz etmek is
tediği anlafılamamıt bir adamım 

Bana teveccüh ettiği zaman. bir bu
lutun gölgesi vurmuş bir gölün mavi 
suları gibi kararan göz bebeklerini ü
zerimde hiı etmek hoşuma gitmiyor. 
~akıtlarının içime kadar nüfuz etme
ıınden ürküyorum. Bunun içindir ki 
bir teyler aöylemif olmak için aklıma 
~leni ıöylüyorum: 

- Yaram artık kapandı-- Pek mem
nunum. .• iyile§miı oldu&umu MSyliye
bilirim. .. 

Güzin, farkında olmıyarak içini çe
kip: 

- Yazık, diyor. 
Sonra, sevimli bir tavırla elimden tu
tarak: 

- Demek ki tamamiyle iyilettiğiniz 
zaman artık ıizi bir daha aramızda 
gönniyeceğiz, öyle mi ? 

Böyle bir fikrim olmadıiını anlat
mak isterken iarar ediyor: 

- Hakkrnıı va.u Nbmı lisi aliJra.-

Katil Tevfik yakında 
muhakeme edilecek 

lstanbul, 19 (Telefonla) - Antak
yada amcaaını öldürdüğü için Ada
nada tevkif edilen Tevfik hakkında
ki evrak ağır ceza mahkemesine ve
rildi. Antakya müatantikliğinin bil
dirdiğine göre Tevfik amcasının lu
zının kolundan bilezikleri zorla al
mı' ve müdahale eden Babasını ta
banca ile öldürerek Antakyadan kaç
mıştır. Muhakemeye yakında bafla
nacaktır. 

Bir ihtilas tahkıkatt 
lıtanbul, 19 (Telefonla) - İhtilit 

suçundan dolayı tevkif edilen İstan
bul üçüncü noteri baş kltibi hakkın
daki tahkikat bitmek üzeredir. Ehli 
vukuf bazı yolsuzluklar teabit etrniı
tir. 

Bir mal kaçakçılığı 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Eski 

metruk mallar memuru İhun, eski 
polis pasaport kalemi memurların
dan Muhlis ve Kınaciyan hanı aahib
lerinden Serkiı Kınacıyanın alakadar 
oldukları sahtekirlık ve resmi evrakı 
kaybetme davasına batlandı. İddiaya 
göre Serkis Kınacıyan firar.i kard~ş: 
lerine aid han ve emlak hı116elerını 
elde etmek için milli emlak müdür
lüğünden polise gelen ve kardeşleri
nin pasoportauz gittiklerini teabit e
den dosyayı MuhJiı vasıtaaiyle kal
dırmıt ve ortadan yok etmiştir. Mah
keme devam etmektedir. 

olacaktır. Bu suretle, memleketin her 
tarafındaki kabiliyetlere açılma imka
nı verip yüksek aanatkir kad.romuzu, 
memleketin mikyasında genışletece-

ğiz. ~ 
"Hepimizi yakından alik~andırar. 

davanın biri de önümüzdekı yıllarda . . . 
başlanacak olan ve bir iki sene ı~ınde 
biteceğini umduğumuz opera bınaaı
dır. Operada oynıyacak olan eleman
ları yetiştirmeğe çalışıyoruz. Gelecek 
yıl bir balet mektebi açılacak ve ayrı
ca, bir de opera korosu tC9kil edilecek-
tir. 

"Talebelerimizin, dilimize çevrilmi:, 
opera literatürü yoktur. Bundan dola· 
yı, türk kompozitörleri birkaç tam 
küçük opera parçası hazırlıyorlar. Bu 
parçalarla, talebelerimiz, kudret ve 
kabiliyetlerini denemek imkanını bu 
lacaklardır. 

"Milü tiyatro biaasım, bir tlUk ope
rasiyle açauğıauzı IJmid ediyoruz. 
Türk Jıompo.sitörleri bu operaaıa il.se
riade falıf11Mlıtadırlar. 

"Bundan bafka, türk musikisinin 
buıuaiyetleri göz önünde tutularak, 
bir armoni kitabı hazırlanmaktadır. 
Ayrıcı& bir de genel muıi.ki bilgisi ki
tabı yazılmaktadır. 

"Orkestramız, yakında Türkiyenin 
birçok şehirlerine giderek konserler 
verecektir. 

"Bütün Avrupa memleketlerinde 
halk muıikiaindıen istifade edildiği 
gibi, artistik muıiki, Anadolunun halk 

muıikiainden istifade edecektir . .Arab
laştırıllDI§ olan enderun musikisinin, 
Avrupa musikisine faydası dokunaca
ğını sanmıyorum. 

"Hele bir noktaya bilhassa ipret 
etmek isterim: talebelerin garb muıi
kiıine fevkalada bir meyil ve istidad· 
ları vardır. Şimdi burada görülen all
ka ve faaliyet, ancak çok takdir edi
len, hakkında sonauz bir sevgi beıle· 
nen bir şeye karşı gösterilen ihtimam· 
la mütenaaibdir.,. 

-5-

Azlık okulları derslerini 
türkçeye çeviriyorlar 
1atanbul, 19 (Telefonla) - Azlık 

okulları tedriaatlarını türkçeye çe
virmeğe b&fladılar. Bezazyan ermeni 
mektebi maarife müracat ederek btl
tün dersleri türkçeye çevirdiğini, er
meniceyi yalnız bir lisan halinde o
kutacağını bildirmiştir. Diğer bir 
ermeni mektebi de tabiiye derslerini 
türkçeye çevirmi,tir. Maarif mUdür
lüğü ekalliyet ve ecnebt mektebi .. 
rinde okutulan ve kendi liunlariyle 
yazılmış olan bütün kitablarr ,-eni 
baştan tetkike karar verimittir. B• 
kararla bir komisyon kurulımJ9tur. 

Bir yabancı gazeteci 
daha Almanyadan 

çıkarddı 
Parla, 19 (A.A.) - Havu ajanll 

Berlinden istihbar ediyor: Yeniden 
bir ecnebi gazeteciıinin Almanyadma 
çıkarılmuı hadisesinin vukuu haber 
verilmektedir. Bu gazeteci, "':s.Jec 
Nahrihtıen,. adındaki İsviçre gaı:eteei
nin muhabiri M. Boechenatein'dir. 

Bu zat, bu ayın 25 inden itibaren~ 
tık Almanyada oturmak hakkına malik 
olmıyacaktır. Hudud harici edilmeei
ne aebeb olarak Almanyanuı dint si
yaseti hakkındaki bazı makaleleri göa. 
terilmektedir .• 

lstanbul Univenitesi Arttırma, 
Ekıiltme ve pazarlık 
komiıyonu ilinlan: 

1 - 348 bin 437 lira 96 kurut kıetifll 
lstanbulda Cerrahpap hastahane.in
de yapılacak firüji kliniği binası in
,aatı kapalı zarfla eksiltmeye konul-
muştur. 

2 - Bu ite aid prtnameler tunlar-
dır: 

A - Eksiltme prtnameai, 
B- Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık itleri genel .. rtnaıo 

meei, 
D - Özel şartname, 
E - Keşif cetveli, tahlili fiat ce~ 

veli, mesaha cetveli. 
F - Proje. 
İatiyenler bu Ftnameleri ve evra

kı ~if bedelinin yüz binde beti nt.
betinde bedel ile güzel sanatlar aka
demisi tatbikat büroeundan alabilıir

ler. 
3 - Eksiltme 29.11.937 pazartetl 

rOnil uat 115 da tlnlnraite rekt&'Ja. 
filnde yapdac:&ktır. 

4 - Ekeiltmeye girebilmek içiıl le
teklierin 17 bin 687,52 lira mu'Akkat 
teminat vermesi ve bundan baflra .. 
pğıdaki vesikaları haiz olup getirme-
si lazımdır. _ 

1 - 1937 senesine aid 150 bin lira
lık bayındırlık bakanlığından almımf 
inşaat mütıeahidlik vesikası ve tali
bin kendiıi bizat mühendis veya mi· 
mar değilse in,aat müddetince fenni 
meıuliyeti kabul ettiğine dair bir ~ü
hendiı veya mimarın noterden tudik• 
li senedini veyahud da bir mllhendie 
veya mimarla müıtereken teahhüde 
girdiğine dair noter senedi vermem. 

5 - Teklif mektubları 3 ncU mad
dede yazılı saatten bir saat eveline ka
dar üniversiteye getirilerek ebiltme 
komisyonu başkanlığına makbua m11-

kabilinde verilecektir. Posta ile gön• 
derilecek mektubların en geç 3 ndl 
maddede yazılı saate kadar gelmit ol· 
maaı ve dı9 zarfınnı mühür mumu 
ile iyice kapatılmıt olması ~r. 

Postada gecikmeler kabul edılmıeL 
(7541/4201) 3--6333 

!andıracak kadar münevver bir adam .sı oldu: 
değildir. Bana gelince.... - Halbuki onu aeVebihnem de il· 

Bir an duruyor, tereddüd ediyor ve zım. .• 
sonra: - Sevmek el.sem mi, ..• insan hayat-

- Siz gittikten sonra kendimi kim- ta her ıeye birden aahib olabilir .mi?
bilir ne kadar yalnız his edeceğim. di- Zenginıiniz... Zengin olmak betlı ba
yor. pna bir fazilettir ... Onunla iktifa edi-

Yüzünde hakiki bir teeaaür okunu- niz ... 
yor. Fakat hemen heyecana düflDC- Güzin, birdenbire: 
mem, yumuşamamam prenıib icabı.... - Haydi eve dönelim, dedi 
Gelişi güzel söylüyorum: • • • 

- Yaralanmamın size gülüp eğlen- Arabadan indiğimiz zaman amcam-
me imkinı vermiş olmasına pek mem- la HU.eyin Tuğrul bana arkaları sıra 
nun oldum. gelmemi ipret ettiler. Hallerinden i· 

Gözleri yaprıyor: fimizin ilerlemekte olduğunu anla· 
- Böyle bir feyi nasıl akıl ediyor- dım. Ve bahçenin bir kötesinde, ya

sunuz? nasıl olur da bunu bana atfe- bancı gözlerden kifi derecede uzak• 
debilirainiz? diye kekeliyor. lqtığunız zaman Hüıeyin Tuğrul ... 
Yaptığım zulümden memnun, cevab vincinden ıesi kraılarak: 

veriyorum: - İyi, mükemmel, eıkmel •.. İsmail 
- Şaka ettiğimi anlamadınız mı? Zeki içini bize döktü .• Hayatını kurta• 
Bu söz üzerine, cüretkir, yüzüme ran genci mükafatlandırmak için her 

bakıyor: feye hazır olduğunu söyledi .. - Yapı• 
- Ah ıuin samimi diltüncelerinizi lacalc tcY elimizi uzatıp paraları almak

bilebilaeydim. ... Yüzünüzdeki o mu- tan ibaret... Kasaların kapısı ardına 
keyi bir yirtabilaeydim, diyor kadar açık .... 

Bunun derhal lizım olmadıimı i- Ve böyle söylerken, eski aktörlUifl• 
çimden geçiriyorum. Karma kartık ru- nü hatırlıyarak muhayyel bir kua
humun güzel kokulu gübreıiyle bu ta- nın ağır kapısını açıyormuı &ibi bir 
ze çiçeğin kirleneceğinden korkarak jest yaparken amcamın ciddi 9Ki onun 
mübahaaeyi bafka bir mecraya dökü- ıözünü keıti: 
yorum: - Halbuki yapılacak teY büabiltUn 

- Güzin hanım, daha uzun zaman b'l,ka ..•. 
ııkılacak değilainiz... Yakında evle- - Ne gibi? 
nirainiz .. Servetiniz aise beieneceii- - Ne pbi olacak. kula evlenecek-
nb kocayı temin eder- eial 
GCbiıDi pnc kırdma: .. kıp kmm- (Somı ••) 



!. __ S _P _O R_. 
Lik maçları başlarken 

Ankara kulüplerinin 
yeni kadroları nedir? 

Lik maçları, nihayet Ankarada da başlıyor. Uzun zamandan
beri futbol maçı görmeğe hasret çeken Ankaralıların son grup 
birincileri dolayısiyle bu ihtiyaçlarını biraz giderdikleri sanıla
bilir. Halbu ki yerli maçların doğurduğu alaka ve heyecan büsbü
tün bafkadrr. Çünkü her ankaralınm sevdiği ve içinde yatattığı 
bir kulübü var. Diğer maçlann verdiği heyecan, bu heyecan ka
dar değildir. Geçen milli küme maçlarından beri Ankara takım
larını göremedik. 

'Saha meseleli 

Vilôyetler 

Kaplanh 
• 
ıçme suyu 

Eskisehir Belediye 
Reisliğinden: 
Bi ttahlil mikyası ( 1) 

olan Eskişehir Kaplanlı 
içme suyunun 65 - 70 ki
loluk damacanaları An
karada Yeni Halde 3 N o: 

Ruıyadaki Kazan Univerai
teainden mezun 

Diı Tabibi 
«Azize Taymas'm> 
muayenehaneai Postane caddesin
de Devrim okulu kar,raındaki 

yeni, "ESEN'' apartnnanına nak
lolunmuıtur. Telefon: 1227. 

Çağırı 
Cumhuriyet Halk Partisi Anafar

talar kamun undan: 
20 • 11 - 937 cumartesi saat 19.30 

da Dere ocağının yıllık kongresi 
yapılacak kayıdlı üyelerin gelmeleri 

Ankara Valiliği 
Uzun bir karışıklıktan sonra niha 

yet aaha meıeleıi de hallolunmuştur. 
Evvelce, Ankara gücü ve Muhafız gü
cü alanlarında yapılması kararlaştırı
lan lik maçları bundan böyle şehir 

atadyomunda yapılacaktır. Kulüpler 
ve bölge, stadyom mildüriyeti ile an
lapıf, ıtadyom müdüriyeti de ekzer
ıi.z sahaları da dahil olmak üzere, böl
ge emr.ine eahalarıru hazır tutacağını· 
bildirmittir. 

bir kadro ile lik maçlarına dahil ola· 
cağı malCım olmadığı için yeni sene 
lik maçlarında elde edecekleri netice
ler hakkında bir şey söyliyemiyeceğiz. 
Ankaranın esaslı kuJüplerinden biri 
olan Muhafız gücünün başında bulu· 
nanların bu işte ne kadar hassas ve ih
tiyatlı hareket edeceklerini bildiği
mizden Muhafızın ihmal edilmiyecek 
bir kuvvet arzedeceğini ümid edebili -
riz. 

da bayi Aziz deposundci 
.. K lm kt Kiraya verilecek dükan 

YUZ UrUŞa satı a a- Ankara Valiliğinden ı 

Kulüblerin durumu 
Bu sene lik maçlarına başlamadan 

evci Ankara kulilplerinin son durum -
!arını §Öyle bir gözden geçirelim: Bu 
ıene lik maçlarına Ankaranın yedi ku
lübü girmektedir: 1 - Altınordu, 2 -
Ankara gücü, 3 - Demir Çankaya 
4 - Gençler birliği, 5 - Güvenç spor, 
6 - Harbiye, 7 - Muhafız gücü. 

Altınordu 
Geçen sene aralarında geçen ihti 

Uflar dolayısile ikiye ayrılıp zayıf 

düıcn altınordulular bu sene araları -
na İstanbulun yetiştirdiği genç mül -
kiyelileri ve daha başka elemanları a. 
larak kuvvetlcnmişlerdir. Kadroları
nın Mahmud, Nihad, Mehmed, Rauf, 
Sedad, Necmi, Taceddin, Hüsnü, İs
kender, Orhan ve Mustafadan ibaret 
olduğu sanılmaktadır. 

Ankara Giicü 
Ankara ıampiyonu bulunan bu ta 

kım, bu aene de çok çalıtmıt ve hazır· 
lanmııtır. Bu ıene içerisindede eyi ne
ticeler alması beklenebilir. Son dakika 
ya kadar kadroları şu 9ekilde idi: Oı -
man, Ali Rıza, Enver, Nuıret, Semih, 
Muaa, Abdul, İımail, Yapr, Fahri ve 
Hamdi. Ukin haber aldığımıza göre 
f orved hattının en itlek golcüsü Ham
dinin İzmire gittiği ve Semihin de 
denleri dolayısile oyunu terkettiği 
söylenmektedir. Ukin ankara güçlü
lerin bu boılukları dolduracaklarını 
umarız. 

Demir Çankaya 
Son günlerde bocalayan Çankaya 

Demirapora iltihak etmiş vaziyette
dir. Dcmirspor, her sahada Ankara 
gücüne rakib olabilecek imkanlar içe
riıinde bulunan bir kulliptür. Bilhassa 
Çankaya ile birleıtikten sonra da kuv
vetli bir takıma sahih olmuş bulunu. 
yor. Bıtlarında Salllıaddin gibi çalıt
kan bir umumi kaptanın bulunması da 
faaliyetlerini artırmıttır. Bu sene 
kendilerinden çok ıeyler bckliyebili
rb. Kadroları §imdilik meçhul tutul -
maktadır. 

Gençler Birliği _ 
Gençler birliği son y!tJtığı hususi 

maçlarda eyi neticeler alarak yeni se • 
nede de üzerine dikkatleri topla
mıttır. Kadrolarının ne §ekil alacağı 
kat'! kestirilemezse de şu oyuncular -
dan bir takım çıkarılması muhtemel
dir. Rahim, Nureddin, İhsan, Kadri, 
Haaan, Keıfi, Selim, Salahaddin, Ra -
ıim, Aiaeddin, Ali ve Fethi. Bu isim
leri yeni Ankaraya gelmif bazı mühim 
oyuncuların da isminin ilave edilmesi 
ihtimal dahilinde olduğuna göre bu 
kulübün bu sene de milli kümeye ayrı· 
labilecek imkanlar içerisinde bulun
duğunu söylemek icabeder. 

Giivenç Spor 
Tekrar futbol alemine karışan bu ta

kımın bu sene hazırlanmıı vaziyette 
olduğu söylenmektedir. Altınordudan 
ve Gençler birliğinden bazı oyuncu
ların bu kulübe geçtiğini işitiyoruz. 
Biıiklet ve atletizmde olduğu gibi bu 
sahada da çalışarak muvaffak olmasını 
candan dileriz. Kadrolarını ancak sa· 
hada görebileceğiz. 

Harbiye Giicii 
Ankara lik maçlarna bu sene dahil 

olan ve içlerinde çok değerli gençler 
bulunan bu takımın henüz bir oyunu
nu görmediğimizden kuvvetleri hak
kında bir fikir ileri süremiyeceğiz. 

İlk maçlarından sonra bu takımı ida
re edenlerle ve oyuncularla tanışarak 

okurlarımıza Harbiye gücünü layıkile 
tanıtacağız. Kadrolarını bilmiyorsak 
da içlerinde kıymetli oyuncular oldu
ğunu biliyoruz. Kendilerine muvaffa
kiyetler dileriz. 

Mulıa/ı~ Gücü 
Garbi Anadolu manevralarından ye

sıl ıelen muhafızlrların bu sene nasıl 

dır. Sayın halkımızın bt Hususi idareye aid olup icar müd
deti 30.11.937 gününde müddeti hitam 

sudan istifade etmeleri bulacak olan Bankalar caddesinde 48 
numaralı dük!nın bir buçuk senelik i-

rica olunur. 3-6394 carı artırmaya konulmuıtur. 
Muhammen bedeli 1800 liradır. Ve 

Ankara futbol 
Ajanhğının 

Tebliği: 
Bölge Futbol Ajanlığından: 
Lik heyeti 8-11-937 pazartesi ve 

17-11-937 çarşamba günü saat on yedi 
buçukta C. H. P. Ankara İlyönkurul 
binasındaki bölge merkezinde toplan
dı. Bu toplantıya stadyom ve hipod -
rom direktörü B. Kerim de iştirik et
ti. Ve aşağıda yazılı kararları verdi. 

Bölge heyeti 7-11-937 cumartesi 
toplantısında Demispor - Çankaya ku
lüblerinin Demir Çankaya namı altın
da birleşmesini kabul ve tasdik etmiş
tir. Bu vaziyete göre lik heyeti evvel
ce tanzim edilen fikistürün tadiline 
ekseriyetle karar vermiş ve Demir 
Çankaya mümessili Demir spor kulü
bünlin vaziyetini kabul ettiğinden 
Çankaya kulübünün fikistürdeki maç
ları kaldırılmıştır. 

Birinci takım lik maçları Ankara 
Şehir stadyomunda, Muhafız Gücü sa
hasında ve Ankara Gücü sahasında cu
martesi ve pazar günleri yaprlacaktır. 

Cumartesi günleri maçlara saat 
14,15 de pazar günleri de birinci ma
ça 12.30 da ikinci maça 14.30 da baş
lanacaktır. Bu suretle haftada Uç maç 
yapılacaktır. 

Hakemlerin adları her maçtan on 
beş gün evvel tesbit olunacak ve ha
kemleri kulüb murahhasları biribiriy
le anlaprak temin edeceklerdir. Bi -
rinci takım maçlarını idare eden ha
kemlere beş, yan hakemlerin her biri
ne birer buçuk lira, ikinci takım maç
larını idare edecek hakemlere Uç, yan 
hakemlerine birer lira tazminat veri
lecektir. 

İkinci takım lik maçları 21-11-937 
de başlryacak ve her hafta pazar gün
leri saat onda yapılacaktır. Bu takım
ların maçlarını bir hafta Ankara Gücü 
bir hafta da Muhafız Gücünde olmak 
üzere sıra ile her iki sahada yapıla

caktır. İkinci takım lik maçları fikistü
rü ayrıca ilan edilecektir. 

Birinci takımların lik maçlarına 
aid fikistür ıudur: 

Zonguldak hastanesine 
pavyon yapılacak 

Zonguldak hastanesi battabibli
iinden : 

Zonguldak hastahanesine ilaveten 
yapılacak 16840 lira keşif bedelli pav· 
yon inşaatı iti kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

Eksiltme ihalesi 24.11.937 çarşamba 
günü saat ıs de Zonguldak belediye
sinde toplanacak komisyonda !'apıla· 
caktır· 

Eksiltme şartnamesi ve buna müte
ferri diğer evrak 85 kuruş mukabilin
de Zonguldak hastanesinden alınabi
lir. 

Muvakkat teminat 1263 liradır. 
Eksiltmeye girmek istiyenlerin res· 

mi gazetenin 3645 sayılı nüshasında 
çıkan talimatnameye tevfikan Nafıa 
Vekaletinden almmılJ müteahhidlik 
ehliyet vesikasiyle Ticaret odasından 
1937 yılında alınmış vesika ve muvak· 
kat teminatlariyle birlikte teklif mek· 
tuplarını yukarıdaki günde ihale sa· 
atinden bir saat evetine kadar komis
yon reisliğine vermeleri ilan olunur. 

Proje yaptınlacak 
İzmir ili daimi encümeninden ı 

lzmirde Ağamemnun rlıcalarmda 
yeniden yaptırılacak binalarla tesiaat 
projesinin tanzimine aid müsabaka 
müddeti 1 inci kinun 937 nihayetinde 
bitınit olacağından projelerin 1 inci 
kanun 937 nihayetine kadar İzmir ili 
bayındırlık direktörlüğüne yollanma
ar tekrar ilin olunur. (4021/4277) 

Bol uda yapılacak 
hastane binası 

Bolu Nafıa Müdürlüğünden : 
Bolu vilayet merkezinde yeniden 

yapılacak 54010 lira 70 kurut keşif 

bedelli hastane binası inşaatı 2490 sa· 
yılı kanunun 40 cı maddeıi mucibince 
26.10.937 tarihinden itibaren proje ve 
evrakı keşfiye ve fenni ve hususi şart· 
nameleri ve evelki ilan 'eraiti dahi· 
!inde bir ay içinde pazarlığa çıkarıl
mış olamkla Nafıa vekaletinden veril· 
miş 937 tarihli ehliyet vesikasını haiz 
olanların Bolu Nafıa müdürlüğüne 
milracaat eylemeleri ilan olunur. 

Ulus'un Llk Ma~lar1 Flklslürü 
1931-193 B yılı, birinci takımlar 

Kulüblerin adları Maç tarihi 

Birinci hafta 
Altınordu • Demir Çankaya 
Ankara Gıicü - Muhafı:ı Gıicü 
Harbiye Giıcıi - Gıivençspor 

20.11.1937 Cumartesi 
21.11.1937 Puar 
21.11.1937 Pazar 

İkinci haf ta 
Ankara Gilcil - Altınordu 27.11.1937 Cumartesi 
Güvençspor - Demir Çankaya 28.11.1937 Pazar 
Gençler Birliği - Muhafı:ı Gücü 28.11.1937 Puar 

Vcüncü hafta ... 
Harbiye Gücü - Muhafız Gücü 
Ankara Gücü - Gençler Birliği 
Altınordu • Güvençspor 

4.12.1937 Cumarteıi 
5.12.1937 Pazar 
5.12.1937 Pa:ıar 

Dördüncü hafta 
Harbiye Gücü - Gençler Birliii 
Muhafız Giıcü - Demir Çankaya 
Ankara Gucıi - Giıvençspor 

11.12.1937 Cumartesi 
12.12.1937 Pazar 
12.12.1937 Pazar 

Beşinci haf ta 
Gençler Birliii - Demir Çankaya 
Ankara Gücü - Harbiye Gücü 
Altınordu - Muhafız Gücü 

18.12.1937 Cumartesi 
19.12.1937 Pazar 
19.12.1937 Pazar 

Altıncı haf ta 
Muhafız Gücü • Güvem;spor 
Harbiye Gucü - Demir Çankaya 
Gençler Birliği - Altınordu 

25.12.1937 Cumartesi 
26.12.1937 Pazar 
26.12.1937 Pazar 

Yedinci haf ta 
Ankara Gücü - Demir Çankaya 
Gençler Birliii - Güvençspor 
Altınordu - Harbiye Gücil 

1. 1.1938 Cumartesi 
2. 1.1938 Pa:ıar 
2. 1.1938 Pazar 

S. D. Saha 

14.15 
12.30 
14.30 

14.15 
12.30 
14.30 

14.15 
12.30 
14.30 

14.15 
12.30 
14.30 

14.15 
12.30 
14.30 

14.15 
12.30 
14.30 

14.15 
14.-
12.-

Şehir S. 
A. GUcli S. 
A. Gücü S. 

Şehir S. 
M.GücU S. 
M. Gücil S. 

Şehir S. 
A.Gücü S. 
A. Gücü S. 

Şehir S. 
M. Gücü S. 
M. Gücü S. 

Şehir S. 
A. Gücü S. 
A. Gücü S. 

Şehir S. 
M. Gücü S. 
M. Gücü S. 

Şehir S. 
Şehir S. 
A. Gücil S. 

ihale zamanı da 22.11.937 gilnüdür. 
Taliplerin muhammen bedelinin 

yilzde 7 buçuğu nisbetinde teminat 
vermeleri ve şeraiti anlamak istiyenle
rin de daimt encümene müracaatları 
mn olunur. (40-8) z 3-6066 

Açık eksiltme ile telefon 
malzemesi alınacak 
Ankara V aliliiinden : 

Muhammen bedeli (1200) liradan i
baret bulunan ve jandarma komutan
lığı ihtiyacı için aatın alınacak olan 
telefon malzemesi 25.11.937 günü saat 
on befte ihaleıi yapılmak Uzere ı.ıı. 

937 gününden itibaren açık eksilt.meye 
çıkarılmıştır. 

Taliplerin bedeli muhammeninin o/c 
7 buçuğu nisbetinde teminat vermele· 
ri ve teraiti anlamak istiyenlerin da
imi encümene müracaatları ilan olu
nur. (4134) - 3-6250 

Mefruşat işi 
Ankara Valiliğinden : 

Bedeli keıfi 776 lira 57 ku.ru~tan i
baret bulunan nafıa müdürlüğü ve fen 
odalarındaki mefruşat i9i 2.12.937 per
şembe günü saat '15 de ihalesi yapıl
mak ilzere açık eksiltmeye konulmuş
tur. Teminatı muvakkatesi 58 lira 25 
kuruştur. İsteklilerin teminat makbu
zunu, ticaret odasından musaddak ve
sika ile sözU geçen günde vilayet dai
mi encümenine gelmeleri. Buna aid 
keşif ve şartname nafıa dairesinde gö-
rutür. (4248) 3--6406 

Müzayede ile kiralk 
dükan 

Ankara Valiliğinden 
Husuıt idareye aid Bankalar cad

desiyle Kızılbey sokağında yeni yapı
lan 8 dükk!nın birer buçuk senelik i
carları müzayedeye konulmuştur. Mu
hammen bedellerile numaraları aşa
ğıda gösterilen işbu dükkinlarrn iha. 
lesi 22.11.937 gününde yapılacaktır. 

Taliplerin muhammen bedelin % 
7 buçuğu nisbetinde teminat vermele. 
ri ve şeraiti anlamak istiyenlerin de 
daimi encümene müracaatları ilan o
lunur. (4052) 
Dükkan No. 

22 
1 
3 
5 
7 
9 

11 
13 

Muhammen icar bedeli 
1500 lira 
1800 " 

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

3-6068 

Taceddin vakfı 
istimlak edilecek 

Ankara Valiliğinden ı 

Hamam önünde Taceddin vakfı na· 
mına tescil edilmit olan 13440 metre 
murabbaı arsa orta okul binası inşa e
dilmek üzere vilayet idare heyetinin 
verdiği menafii umumiye karariyle ve 
bu karara istinaden tahmin heyetinin 
takdir ettiği beher metre murabbaı i
çin iki lira fiat üzerinden iıtimlak e
dilecektir. Keyfiyet ilan olunur. 

(4298) 3-6523 

İstimlak olunacak 
arsa 

Ankara Valiliiindenı 

Öncebecide Ankara belediyesi na
mına tescil edilmi9 olan 8555 metre 
murabbaı arsa orta okul binası inşa e
dilmek üzere vilayet idare heyetinin 
verdiği menafii umumiye karariyle ve 
bu karara istinaden tahmin heyetinin 
takdir ettiği beher metre murabbaı i
çin iki lira fiat üzerinden isti~k e
dilecektir. Keyfiyet il!n olunur. 

.< 4299 >. 3-6524 

............................. · ···· 
Küçük ilan 
ŞARTLARI 

Dört satırlık küçük ilanlardan
Bir defa için 30 kuruı 
İki defa için 50 kuruı 
1J ç defa için 70 kuruı 
Dört defa için 80 kuruş alrrur. 
Devamlı küçük ilanların her defası 
için 10 kuruı alınır. Meseli 10 defa 
ne:ıredilecek bir ilin için 140 kuruı 
alınacaktır. 

Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 
kelime aralarındaki boşluklar müstes-

na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay
nca 10 kuruı alınır. 

• • ••• 
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tapu kadastro okulu arkasında Say 
lavlar sokak 121 metre çapında bir 
arsa satılıktır. Talibinin mezkur okul 
ittisalinde muakkip Bay Hacı Meh 
medle görüşmeleri. 3-6466 

Sablrk arsalar - Yeni şehir Su de-
posu İş Bankası köşkü karşısında vez 
nedar Bay Osmamn apartımam yanın 
daki 7 34 M2 arsa üç daireli inşaat plan 
ve ruhsatnamesiyle birlikte 3500 liraya 
acele satılıktır. Telefon: 2092 3-6500 

Satılrk atlar -Ankarada İnönil at 
evindeki İraktan gelen arab atları 
20.11.937 cumartesi saat 1,4.30 da 
müzayede ile satılacaktır. 3-6485 

it Verenler: 

Ortak araniyor - Türkiyede pek 
yeni bir iş için en az 5.000 liralık ser 

Bir bayan iş anyor - Ev işi ve ço- maycdar arıyorum. Bu işe aid bugün 
cuk bakmasından anlar. Arzu edenle- 20 işçi ve ustanın çalıştığı fabrika t .. 
rin Ulus'a S. N. rumuzuna müracaat • tanbulda faaliyettedir. İmalatına müı-

iş Arı) anlar : 

lar. 3-6527 

Diplomalı ve tecrübeli bir bayan -
Fransızca ders veriyor. Ulus gazetesi
ne L.1. rumzuna müracaat. 3-6525 

teri aramağa rekabete lüzum olmadrğl 
gibi her mevsim daimi ı&ezondur. Zaraı: 
imk!nı ve ihtimali yoktur. Çok kar te-
min eder. İşin mahiyeti hakkında ma 

Bir Bayan - Konser piyanisti ve IUmat almak için: Ankara yeni hal 
muganniyesi Müsaid şeraitte aile ya- No. 22 Bay Ragıp. Tafsilat ve anlaşmak 
nında ders vermek istiyor. A. Z. rumu- için Beyoğlu Balıkpazan çeşme sokak 
ziyle Ulusa müracaat. 3-6511 N 24 M B 3 o. . . -6517 

İran sefaretinin şehir tarafındaki Bir bayan aranıyor _ s yaşındaki 
sırtında ve ana asfalta 300 metre mcsa- çocuğuma nezaret ve ev iılerini yapa 
fede Ankaranın bütün ufuklarına hı1· bilecek bir bayana ihtiyaç vardır. Ar 
kim manzarası olan imar hududu için- zu edenlerin tekliflerini Posta kutusu 
deki 1400 metrelik bağ 2000 liraya sa- 482 ye bildirmeleri. 3-6504 
tılıktır. Telefon: 2092 3-6501 

Satılık : . 
Her tarafta • Satılık - Arsa, Ev ve 

Apartnnanlar - Komisyoncu Hayri 
Dilman, Karaoğlan Koç apartıman 
Tel: 2181 3-6304 

Satılık arsalar - Y eni§ehirde Se
linik caddesinde Maliye §ubeai kar§ı· 
sında 592, 439, 423, metre murabba· 
ında. Telefon: 1538 3-6294 

Satılık arsa - Çıknkçrlar caddesi 

Dem·iryolları 
Amee vagoneti madeni 
aksamı ve yedekleri 

alınacak 

D.D. Yolları ve Limanları Umum 
Müdürlüğü Sa. Al. Ko dan: 

Muhammen bedeli 13.000 lira olan 
100 adet amele vagoneti madeni aba
mı ve yedekleri 20.12.937 pazartesi gü
nü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 975 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve nafıa müteah
hidlik veıikası ve tekliflerini aynı gün 
saat 14.30 za kadar komisyon reisliği
ne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılmaktadır. (4244) 3-6506 

30.000 çam traversi 
alınacak 

D. D. Yolları ve Limanları Umum 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonun
dan: 

Muhammen bedeli 68250 lira olan 
30.000 adet normal hat çam traversi 30 
ikinci te9rin 1937 sah günü saat 15.30 
da kapalı zarf usulü ile Ankarada ida
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4662,50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müte· 
ahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reis· 
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 341 kuruşa Ankara, İz· 
mir Eskişehir ve Haydarpaşa ve.znele
rinde satılmaktadır. (4243) 3-6417 

Yeşil ve kırmızı 
döşemelik deri 

Kirahk ı 

Kiralık - Yenişehir Atatürk Bul 
varı Baht Ap. altında Anıl manifotra 
mağazasının nısfı 20 lira aylık ile ki 
ralıktır. Güneş kundra mağazasına 

sorunuz. Tel. : 3588 3-6484 

Kiralık daire - Kavaklıdere fran
sız macar ve Yugoalavya Sefaretleri 
arasında birinci kat (methal ayndır) 
be§ oda, geni§ bahçe elli lira. Müra-
caat: Telefon 3843 3-6269 

Kaloriferli daire - Altı oda banyo, 
v. s. Çankaya caddesi, Sarı kötk kar
şısı No. 49. Şekerci Hacı Bekire mü· 
racaat. Telefon (3050) 3-6412 

Kavaldıderede 6 odalı - Kavaklı 
derede Otobüs durağına bir dakika 
mesafede iki katlı ,attı oda, bir salon, 
bir hol, bütün konforu haiz beı dönüm 
bağiyle birlikte yeni bir ev kiralıktır. 
Telefon: 2658 ze müracaat. 3-6280 

Kiralık oda - ŞQrayı Devlet arka· 
sında, asfalt Dikmen caddesi üzerinde 
No. 18 Her gün saat 12.30 za kada.ı; 
içindekilere müracaat. 3-6450 

lki odalı - Şehir içinde iki odalı 
bir daire aranıyor. Müracaat; Banka
lar caddesi. Eskinazi mağazası3-6465 

Bir bay için - Möble, banyolu ve 
konforlu bir oda. Y enitchir Tuna 
caddesi, Yiğitkoıun Sokağı, No. 15 

3-6457 

Kiralık Ev - 4 oda, 1 hol, antre, 
banyo, au, elektrik, havagazı vardır. 

Y eni§ehir Demirtepe Ak bay sokak 
No: 4 3-6477 

Kiralık - Sıhhiye Vekaleti karşı
sı Çağatay sokak No. S Deniz apartı. 
manr. Antre, .servis kapısı ayn 3 oda 1 
hol su, elektrik, havagazı, çok kulla
nışlı. 3-6516 

Kiralık büyük daire - Sıhhiye Ve
kateti ittisalinde Sağlık so. No. 6 Sa
im Demir apartrmanının S numaralı 
dairesi 6 oda iki büyük salon ve bütün 
konforu havidir. Aynı apartımanm 2 
numarasına müracaat. 3-6518 

Miitcferrik : 

Samsunda Bay Naime - İlk mek
tubunuz elime geçmediği için kitabı • 
nızı alamadım. Müstacel siparişleriniz 
olursa hemen "Börekçiler mahallesi 
Yasavul sokak No. 22'' adresine yaz
manızı rica ederim. Mazhar. 3-6512 

Alman ailesi yanında oda aranı• 
yor - Bir İngiliz bay alman ailesi ya
nında iyi lisan öğrenmek için bir veya 
iki mobilyalı oda arıyor. F. İngiltere 
sefareti Çankaya. 3-6514 

D.D. Yolları ve Limanlan Ummn --------------
Müdürlüğü Sa. Al. Ko dan: 

Muhammen bedeli (11000) lira olan 
iki kalem yeşil ve brmızı renkli döşe
melik keçi derisi 8.12.937 çarşamba gü
nü saat 15 de kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alına
caktır. 
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Bu işe girmek istiyenlerin 825 lira- ' 
Irk muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve nafıa müteah· 
hidlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat 14 de kadar komisyon reisli
ğine vermeleri Hizımdır. 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün haa

talarıru kabul ve tedavi eder. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
trlmaktadır. (4276) 3-6505 "" 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartunaru N o. 1 3-5645 
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· ~J~evcizım A~irliği · 

Eksiltme ile 1500 kilo 
sabun alınacak 

K '.A~kara levazım amirliği Sa. Al. 
onuayonundan : 

lh 1. - Polatlı garnizon birliklerinin 
. tıyacı olan 1500 kilo sabun açık ek

ıııltıneile 25/2.Teş./937 saat 14 te Po
la~.lı askeri satın alma komisyonunda 
nıubayaa edilecektir. 

2 - Muhammen bedeli beher kilo
ııuna 50 kuruş ilk teminatı 56 liradır. 
~artnatnesi komisyonda görülebilir. 
steklilerin kanuni vesikaları ve temi

natlarile belli gün ve saatte komisyon-
da bulunmaları (4181) 3-6299 

Bir pavyon inşa 
ettirilecek 

J\nkara levazım amirliğinden ':; 
1 - Çerkez köyünde gösterilecek 

~;rid~ b~r pavyon inşası kapalı zarfla 

1 
kıncı teşrin 937 saat 15 da Fmdık

~da .İstanbul komutanlığı satın alına 
ornısyonunda ihale edilecektir. 

ta 2
6
- Muhammen keşif bedeli 30424 li

d 4 kuruştur. İlk teminatı 2282 lira
k ır. _Şartnamesi hergün öğleden evel 
~~ısyonda görülebilir. Teklif mek
k P arı belli saatten bir saat eveline 
tna~ar kabul olunur. İsteklilerin teklif 
li e -~Upları ve kanuni vesikalarile bel
l gün ve saatte komisyonda bulunma
arı, ( 4122) - 3-5185 

Ekmeklik un eksiltmesi 
yapılacak 

'.Ankara Levazım Amirliğinden : 

şa~ı; İzmit. ve .civarr birliklerinin a-13! a rnevkılerı ve mikdarları yazılı 
tk .

1
ton e.kmeklik unun kapalı zarfla 

gü~··tmcsı 22 II. teşrin 937 pazartesi 
aırn: ~aat. 15 de İzmitte tümen satın 

2 
onusyonunda yapılacaktır. 

34.000 kilo sade yağ 
alınacak 

Ankara levazım amirliği Sa. AI. 
Komiayo::ıundan : 

Tümen birlikleri için 34000 kilo 
sade yağ kaplı zarfla 25.11.937 saat 
15 de alınacaktır. Teklif mektubları 
bir saat eveline kadar kabul olunur. 
Muhammen bedeli 32500 lira ilk te
minatı 2422 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi 162 kuruş mukabilinde komis
yondan alınabilir, İsteklilerin şartna
mesini görmek Uzere her gün ve ek
siltmeye iştirak için belli gün ve saat
ta telif mektubları ve kanun1 vesika
lariyle Lüleburgaz tiimen satınalrna 
komisyonunda bulunmaları. 

(4175) 3--6291 

16.000 kilo zeytinyağı 
alınacak 

Ankara levazım amirliği Sa. Al. 
Ko. dan: 

1 - Ankara garnizonu birlik ve 
müesseseled ihtiyacı için 16.000 kilo 
zeytin yağı kapalı zarfla 26. 11. 937 
saat 15 de Ankara Levazım Amirliği 
satm alma komisyonunda alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 10240 lira 
ilk teminatı 768 liradır. Teklif mek
tubları saat 14 e kadar kabul olunur. 
Şartnamesi her gün komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin belli gün ve sa
atte teklif mektubları ve kanuni ve
sikalariyle komisyonda bulunmaları. 

(4145) 3--6264 

Fabrika unu alınacak 
nan 7 Unun. beher kilosunun tasınla-
ları ıat!arı ılk inancaları ve mikdar- Ankara levazım amirliği satm 

3 
aşagıdadır. alma komiıyonundan : 

Eski-h~artnamesi İstanbul, Ankara, 
şe ır Lv " . ı·kı . t nıitte t.. · amır ı erınde ve z· 

da h u~en satın alma komisyonun-
4 er gun görülebilir. 

- Iier tne k.. . 
nıüteahh"dl v ıın ıhtiyacı ayrı ayrı 

1 ere de ·h 1 d 0 l b·1· s _ İat kr . ı a e e ı e ı ır. 

da kanunAe b ılerın belli gün ve saatm· 
nı ve tek;. f elgeleriyle ilk inancaları
kapa}ı z ~l rnektublarını ihtiva eder 
alına ko~: arını zmitte tümen satr 
,...;kd ısyonuna vermeleri 
...... arı t • on beher kilosunun ilk i 

Karaköse ve civar garnizonlar ihti
yacı için kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulan aşağıda mikdarı yazılı unlara 
eksiltmesinde talip çıkmadığından 13. 
11.937 den itibaren bir ay içinde pa
zarlıkla eksiltmesi Karaköse askeri sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi hergün komisyonda para
sız görülür. İsteklilerin ilk teminatla
riyle komisyona müracaatları. 

Miktarı 

Muhammen 
bedeli 

tlk 
teminatı 

tasınlanan fiatı nacaları 
Lira Ku. Cinsi Kilo Lira 

19500 
Lira Kur. 

1462 -- 12.80 
12.70 

557 00 
Fabrika unu 150,000 

724 00 
Fabrika unu 160,000 22500 1678 50 
Fabrika unu 250,000 41500 3093 75 

1281 ı Fabrika unu 250,000 41500 30!13 75 
3-6144 (4254) -3-6425 

\34 

.(4080) 

2000 kilo sıg"' ır eti alınacak 
A nkara Jevaz " · ı·- · al k d ım amır ıgı satın ma omiayonun an ı 

Cinsi Miktarı Muhammen B. İlk teminatı 
Sığı . kilo Lira kuruş Lira Kuruş • 
l{ r etı 2000 600 45 

ltJkkal k A 'h • 20oo k. e as erı sanat mektebleri muhafız eratmın ı tıyaçları olan 
Sık ek 1~0 sığır eti 6. 1. kanun. 937 pazartesi günü saat 15.20: 16 kadar a
line sıltme ile satın alınacaktır. İsteklilerin yukarıda muhammen bede
kerı 7uk~bil gösterilen 45 liradan ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale as
\te 

8 
abrıkalar muhasebesinde makbuz mukabilinde yatırarak belli gün 

·Batte k ) tne tPh 5'::ı Al. Ko. na gelmeleri. (4296 3-6520 

Erzak alınacak 
!\nkara Lev A . 1· ~. d Art . azım mır ıgın en: .. 

~ak 111~ ve civarı birliklerinin ihtiyacr olan aşağıda yazılı dort kalem er-
a taiıb kına ·1 A t · a k · ına k . çı dığından yeniden açık eksiltme ı e r vın 9 erı satın al-

birli~ı:nısyonunda almacaktxr. steklilerin belli gün ve saatte teminatlariyle 
C. te ko . 
ınsi mısyona müracaatları. • 

mikdarı muhammen ilk Eksiltme eksıltme eksiltme 
kilo lira teminatı şekli tarihi saati 

'1az Yav 
Şeker gı 2500 

1700 
750 
680 Sabun 

l<uru .. .. 3000 1560 
Uzurn 4500 1530 

lira ku. 
56,25 Açık 
51,00 

117,00 
114.00 

,, 
,, 
,, 

29.11.937 
,, ,, ,, 
,, ,, ,, 
,, ,, il 

(4074) 

10,000 kilo ekmek alınacak 

9 
10 
14 
15 

3-6143 

Cin~nkara levazım amirliği satm alma koıniıyonundan 
Miktarı M. Bedeli I. Teminatı 

İl;Jtnı Kilo Lira Lira Kuruş 
l<:ıek ıo.000 1100 82 50 

kil rıkkale askeri sanat mektebleri muhafıız eratın ihtiyaçları olan 10.000 
8at~n eknıek 5. 1. kan. 937 pazartesi saat 13.30: 14.30 kadar ~ık e~siltme ile 
İlk alınacaktır. İsteklilerin yukarıda yazılı muhammen bedelıne mukabil 
" teıninatları 82 1. 50 kuruşu Kırıkkale askeri fabrikaltr muhasipliği 

ezne . ıra kt A.t ~ sıne tnakbuz mukabilinde yatırarak belli gün ve saatta me ep Sa. 
•""O d 3 · a bulunmaları. (4297) -6519 

l{ . 1 I§lrk sebze eksiltme suretile satına ınacak 
Ankara levazım amirliği satın 

Ci . Miktar1 
l>ı~SJ Kilo 
la asa 450 
ls hna 450 
ı,Panak 450 
""llru sow l> gan 350 
'l' atates 550 

aze bakla 150 

alma komisyonundan 
Muhammen bedeli 

Lira Kuruş 
45 
45 
78 
35 
55 
37 -

75 

50 

İlk teminatı 
Lira Kuruş 

296 25 22 22 
~ırıkkal k A bl . muhafız eratmm ihtiyaçlan olan 

~ltr kalern ekı;~ı:r\::;:t ;1~kt~an~~ .937 pazartesi g~nü. saat 14.40-15.50 
adar açık ek . . . . alınacaktır. 1steklılerın yukarda mu-

haınrnen s~ltme suretıyle satı? lira 22 kuruştan ibaret ilk temi-
natlar bedelıne mukabil gösterılen 22h . ıı·g~ı· veznesine makbu 
ı_ ınr }{ kk • .k 1 mu asıp z mu-
"'abili d ırı ale askerı fabrı a ar kteb Sa. Al. Ko. na gelmeleri. 

n e yatırarak belli gün ve saatte xne ' 3-6521 

ULUS 

60.000 kilo patates 
alınacak 

Ankara levazım amirliği Sa. Al. Fırın tamiratı yapılacak 
Ko. dan : 

1 - Ankara garnizon" birlikleri ve 
harb okulu ihtiyacı için 60000 kilo 
patates açık eksiltme ile 25. 11. 937 
saat 14 de Ankara Levazım Amirliği 
aatm alma komisyonunda alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3600 lira ilk 
teminatı 270 liradır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülür. İsteklilerin 
teminat ve kanuni vesikalariyle belli 
gün ve saatte komisyonda bulunmala
rı (4145) 3-6263 

1800 kilo sade ya2' 
alınacak 

'.Ankara levazım amirliği Sa. Al. 
Komisyonundan : 

1 - Polatlı birliklerinin ihtiyacı o
lan 1800 kilo sade yağı 25.11.937 saat 
14 de açık eksiltme ile Polatlı askeri 
satın alma komisyonunda alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli beher kil<r 
su 100 kurş ilk teminatı 135 liradır. 
İsteklilerin teminat mektub veya 
makbuzlariyle ve kanuni vesikalariyle 
belli gün ve saatta komisyonda bu-
lunmaları. (4174) 3-6290 

250 ton saman alınacak 
Ankara levazan amirliği Sa. AI. 

Komisyonundan : 
1 - Muhafız alayı hayvanat ihtiya

cı için 250 ton saman 27.11.937 saat 
11 de açık eksiltme ile Ankara Lv. i
ınirliği satın alma komisyonunda a
lınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5000 lira ilk 
teminatı 375 liradır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülür. Eksiltmeye 
gireceklerin teminat ve kanunt vesi
kalariyle belli giln ve saatte komis
yonda bulunmaları. (4147) 3-6284 

Gümrük ve inhisarlar B. 

Bina inşaatı 
lnhisarlar Umum Müdürlüğün· 

den: 
1 - Malatyada §artname ve projesi 

mucibince yaptırılacak baş müdürlük 
binası inşaatı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 34040 lira 49 kuruş 
ve muvakkat teminat 2553 lira 4 kuruş
tur. 

3 - Eksiltme 30.11.937 tarihine rast
layan salı giinü saat 15 de Kabataş'da 
levazım ve mübayeat şubesindeki alım 
komisyonunda yapxlacaktır. 

4 - Şartnameler ve projeler 170 ku
ruş mukabilinde inhisarlar umum mü
dürlüğü inşaat şubesiyle Ankara ve 
Malatya Baş müdürlüklerinden alına
bilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
nafıa vekaleti müteahhidlik vesikası 
ile diğer fenni evrak ve vesaiki inhi
sarlar inşaat şubesine ibraz ederek 
münakasaya iştirak için ayrıca fenni 
ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

6 - Mühürlü teklif mektubunu, 
kanuni vesaiki ve eksiltmeye iştirak 
vesikaaiyle % 7.5 güvenme parasını ih
tiva edecek olan kapalı zarflar eksilt
me günü en geç saat 14 de kadar yuka
rıda adı geçen komisyon başkanlığı· 
na makbuz mukabilinde verilmiş olma· 
lıdır. (7700/4247) 3-6407 

. P. T. T. 
257 ton kok kömürü 

P. T. T. Müdürlüğünden ı 

1 - İdare ihtiyacı için 257 ton kok 
kömiirü kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 7131 lira 75 ku
ruş, muvakkat teminat 534 lira 88 ku
ruştur. 

3 - Buna aid şartname ve mukavele
name Ankara P.T.T. Müdürlüğünde 

hergün görülebilir. 
4 - İhale Nafıa vekaleti malzeme 

müdürlüğünde müteşekkil komisyon
da yapılacağından taliplerin teminatı
nı P.T.T. müdürlüğü veznesine yatı
rarak 30.11.937 tarihinde saat ıs de 
mezkur komisyona müracaatları ilan 
olunur. (4222) - 3-6386 

Dr. Galib Gök'er 
Gülhane hastanesi nişaiye seriri

yatı sabık muavini 
Birinci sınıf kadın hastalıkları ve 

doğum mütehassısı 
Hergün öğleden sonra Postahane 

caddesi Devrim ilk okulu karş1-

111nda Esen apartımanmda 7 numa· 
rada hastalarını kabule başlamış-
tır. relefon: 3549 3-6190 , 

M. M .Vekaleti Satmalma Komis
yonundan: 

İstasyondaki askeri furunlarda 
820 lira 13 kuruş keşifli tamirat pa
zarlıkla yaptırılacaktır. 

Pazarlığı 23-11-937 çarşamba gü
nü saat 10 da M. M. V. satınalma Ko. 
da yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi 
her gün öğleden sonra komisyonda 
görülür. 

Pazarlığa girecekler 51 lira 51 ku
ruşluk ilk teminatlarile birlikte pa
zarlık gün ve saatında M. M. V. satın 
alına komisyonunda bulunmaları. 

(4285) 3~6490 

Corluda yaptırılacak 
hangar 

M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 
ı-Çorlu mıntakasında yaptırılacak 

olan iki adet (F) tipi hangar, hamam 
ve çamaşır yeri, mutbak, su tesisatı 
ve altı adet erat pavyonu inşaatı ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Hepsinin keşif bedeli 509 bin 
224 lira 18 kuruştur. 

3 - İhalesi 23 ikinci te§rin 937 
salı günü saat 15 de M. M. V. satın 
alma Ko. da yapılacaktır. 

4 - İlk teminat 28119 liradır. 
Şartname keşif ve projeler 2547 ku
ruşa M. M. V. satın alma Ko. dan a
lınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanu-
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı belge
lerle idari şartnamenin 4 üncü madde
sinin (F) fıkrasında yazılı vesikalar
la birlikte teklif mektuplarını ihale 
saatından behemehal bir saat evel M. 
M. V. satın alma Ko. na vermeleri. 

(3593) 3-5707 

15.000 metre kışlık 
elbise alınacak 

M. M. Vekaleti Satmalma Komis
yonundan: 

1 - Beher metresine tahmin edilen 
(290) iki yüz doksan kuruş olan 
(15000) metre kışlık elbiselik kurna§ 
kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 3.12.1937 cuma günü saat 
11 dedir. 

3 - İlk teminatı (3262) lira 50 kuruş
tur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (218) kuruş 
mukabilinde M.M.V. satın alma ko
misyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, ve 3. tincU maddelerin· 
de gösterilen vesaikle teminat ve tek
lif mektuplarile birlikte ihale saatin
den en az bir saat evel komisyona ver
meleri. (4220) - 3-6415 

Kapalı zarfla 417 soba 
alınacak 

M. M. Veki.leti Sa. Al. Komisyo
nundan: 

1 - Beheri tahmin edilen fiatı 24 li
ra 50 kuruş olan 417 tane soba kapalı 
zarf usulile alınacaktır. 

2 - İhalesi 26-11-937 cuma günü sa
at 11 dedir. 

3 -İlk teminatı 756 yedi yüz altmış 
altı lira 24 kuruştur 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o
larak M. M. v Sa Al. Komisyonundan 
almır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde gösterilen' vesaikle teminat ve 
teklif mektuplarile birlikte ihale saa
tinden en az bir saat evel komisyona 
vermeleri. (4176) 3-6303 

Yatak çarşafı ve 
battaniye kılıfı 

alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

6000 lira olan 5520 metre yatak çar
şaflığı bez ile 4680 metre battaniye 
kılıflığı ve 1200 metre yastık yüzü 
için bez kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - İhalesi 22 ikinciteşrin 937 Pa
zartesi günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminat 450 liradır. Şartna
me M. M. V. satın alma Ko. dan pa
rasız alınır. 

4 .- Eksiltmeye girecekler kanuni 
temınat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. ii~cü maddelerinde yazılı belgelerle 
bırlıkte teklif mektublarını ihale sa
atmdan behemehal bir saat evvel M. 
M. V. satın alma Ko. na vermeleri. 

(4107) 3--6174 

Büyük ve küçük Domuz 
satılacak 

M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 
Etlikte Seram ve aşı evinde mev· 

cut üç büyük ve yedi baş küçük do
muz artırma suretiyle satılacaktır. 

-7-

Dahiliye bakanlığı ·~ 
' ,,_ . 

Buca içme suyu tesisat 
ve inşaat eksiltmesi 

Artırma 23 ikinci teşrin 937 salı gü· 
nü saat 10 da M. M. V. satın alma 
Ko. da yapılacaktır. Domuzlan gör
mek istiyenler her gün serom ve aşı 
evi müdürlüğüne artırmaya girecek· 
ler artırma gün ve saatında M. M. V. 
satın alma Ko. da bulunmalarr. 

(4271) 3~6463 

Benzin alınacak 

Dahiliye Vekaletinden ı 
Bucaya 3,3 kilometre mesafedeki SU• 

yun isalesi ve bir su deposu inşası ile 
diğer müteferri işlerin yapılması ka· 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli (31406) 
lira 91 kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname, 
proje ve sair evrakı 157 kuruş muka
bilinde dahiliye vekaleti belediyeler 
imar heyeti fen şefliğinden alabilir· 
ler. 

M M. Vekaleti Satmalma Komis
yonundan : 

1) Beher kilosuna biçilen ederi 30 
kuru§ olan 165 ton 37 oktanlık benzin 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 49500 lira o
lup ilk teminat parası 3712 lira 50 ku
ruştur. 

3 - Eksiltme 25.12.1937 tarihine 
rastlıyan cumartesi günü saat on birde 
Ankarada belediyeler bankası bina
sında toplanacak belediyeler imar he
yetinoe yapılacaktır. 

3) İhalesi 10 1. kanun 937 cuma gü
nü saat 15 dedir. 

4) Şartnamesini 247 kuruş mukabi
linde M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınır. 

5) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
gün ve saatında teminat ve teklif mek
tublarını en geç bir saat evetine kadar 
M. M. V. satın alına komisyonuna ver-
meleri. ( 4274) 3--6508 

Yüksek mühendis 
tnektebi935,36,37 

mezunlarına 
Nafıa Vekaletinden ı 

1 - Yüksek mühendis mektebinin 
935 ve 935 seneleri mezunlarından dev
let hesabına yetiştirilmiş -0lanlardan 
askerliğini bitirenlerle tecil edilenler 
ve 937 senesi mezunlarından olup ta 
her hangi bir sebeble askerlikten tecil 
edilenler vazife almak üzere vekalete 
müracaatları. 

2 - Müracaat etmiyenler hakkında 
kanuni takibat yapılacağı gibi kendi
lerini istihdam edecek müesseseler 
hakkında da 2919 sayılı kanun ahka
mı tatbik olunacağı ilan olunur. 

(4251) 3-6442 

Bina işleri ilanı 
Nafıa Vekaletinden: 
1 _ Eksiltmeye konulan iş: İktısad 

vekaleti birinci bodrum katı pencere
lerine Jelozi kapakları i§idir. 

Kesif bedeli; 1681 lira 68 kuruştur. 
;ı; 

2 - Eksiltme 26.11.937 cuma günü 
saat 15 de Nafıa vekaleti binasında 
yapı işleri eksiltme komisyonu oda
sında pazarlık usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak beş kuruş mukabilin
de yapı işleri umum müdürlüğünden 
alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
125 lira 15 kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve yapı işleri umum müdür· 
lüğündeu alınmış hususi vesika ibraz 
etmeleri lazımdır. (4198) 3-6320 

İngiliz makas takımı 
alınacak 

Nafia Vekaletinden : 
29 Birinci kıl.nun 937 çarşamba gü

nü saat 15 de Ankarada vekalet mal
zeme eksiltme komisyonunda 171185 
lira muhammen bedelli 90 adet basit 
ve 3 adet muzaaf İngiliz makas takımı 
ile 4 basit makaslı bir te1akinin kapalı 
zarf usulü ile eksiltmesi yapılacak
tır. 

Bu hususa aid eksiltme şartnamesi 
ve teferruatı 856 kuruş mukabilinde 
Ankarada vekalet malzeme müdürlü
ğünde alınabilir. 

Muvakkat teminat 9809 lira 25 ku· 
ruştur. 

İsteklierin teklif mektublarını tali
matnamesine göre vekaletten alınmı~ 
malzeme mtiteahhidliği vesikasiyle 
birlikte 29 birinci kanun 937 çarşamba 
gtinü saat 14 e kadar Ankarada mal· 
zeme müdürlüğüne vermeleri lazım-

dır. (4173) 3-6332 

220 ton kok kömürü 
alınacak 

Nafia Vekaletinden : 
30.11.937 salı günü saat 15 de Nafıa 

Vekaleti Malzeme eksiltme komisyo
nu odasında 5550 lira muhammen be· 
delli 200 ton kok kömürünün kapalı 
zarf usuli ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 416 lira 25 ku
ruştan, 

Bu işe aid şartname ve sair evrakı 
vekalet malzeme müdürlüğünden pa
rasız olarak alınabilir. 

İstekliler tekliflerine ticaret odası 
vesikası ile talimatnamesine göre ve
kaletten alınmış malzeme müteahhit· 
liği vesikasını raptedeceklerdir. 

İstekHlerin teklif zarflarını 30.11. 
1937 ıalı günü saat 14 e kadar komis
yon reisliğine vermeleri l§znndır. 

(4240) - 3-6391 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün saat ona kadar ko
misyon reisliğine teslim etmiş olma
ları lazımdır. 

A - 2490 numaralı kanunun 15-17 
inci maddelerine uyğun 2355 lira 52 
kuruşluk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesika
lar. 

C - Kanunun dördüncü maddesi 
mucibince eksiltmeye girmeye bir 
mani bulunmadığına dair imzalı bir 
mektub. 

D - Belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden münakasaya girmek için 
alacakları vesika. 

5 - Teklif mektLlbl:ırı ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tublarrnın iadeli teahhüdlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona gel
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(4178) 3-6301 

Muğla içm esuyu tesisat 
ve inşaat eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden c 

Muğlaya 4.5 kilometre mesafedeki 
Şemsettin menbaının şehre isalesi su 
deposu inşası ve şehir tesisatı ile mü
teferri diğer işlerin yapılması kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 89645 
lira 71 kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname, 
proje ve sair evrakı 448 kuru§ muka
bilinde dahiliye vekaleti belediyeler 
imar heyeti fen şefliğinden alabilir· 
ler. 

3 - Eksiltme 20.12.937 tarihine 
rastlayan pazartesi günil saat on bir· 
de Ankarada belediyeler bankası bi· 
nasında .2 inci katta toplanacak bele
diyeler imar heyetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için i .. 
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün saat ona kadar k°" 
misyon reisliğine teslim etmiş olma
ları lazımdır : 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 5732 lira 29 
kuruşluk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesika· 

lar, 
C - Kanunun dördüncü madde~ 

mucibince eksiltmeye girmeye bir ma
ni bulunmadığına dair imzalı bir mek
tub, 

D - Belediyeler imar heyeti fea 
şefliğinden münakasaya girmek için 
alınacak vesika. 

5 - Teklif mektublan ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek· 
tublarının iadeli teahhüdlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona gel
miş bulunması lazımdır· 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(4101) 3-6177 

; Adliye bcikanhgl ~:.~: 
Açık eksiltme ile 
sömikok alınacak 

Ankara Ceza Evi Müdürlüğün· 

den: 
Ankara ceza evi için (25) bin kilo 

yerli sömikok kömürü -17- gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur 

İsteklilerin % 7,5 teminatı muvak
kate akçesi olan - 54 - lira - 38 ku· 
ruşluk banka mektubu veya o miktar 
paranın Ankara Defterdarlığı vezne
sine yatırıldığına dair makbuzlarile 
birlikte yevmi ihaleolan 26 ikinciteş
rin 937 tarihine müsadif cüma günü 
saat 15 te Ankara cumhuriyet müddei 
umumiliğinde müteşekkil komisyona, 
şartnameyi görmek ve fazla iıahat al
ırıak istiyenlerin Cebecide ceza evi 
müdürlüğüne müracaatları ilan olıt 
nur. (4177) 3-6302 
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Yavrularını öpen ve bağrına basan anneler çocuklarınıza saf ve tabii 
pirinç, yulaf. mercimek, buğday, irmik, Patates, mısır, Bezelye 

türlü, badem, çavdar 

Hasan özlü unları 
yediriniz. Avrupanın bayat veya terkibi meçhul unlarını yedirmeyiniz. 

Doktorunuza sorunuz 
Allahın yarattığı saf hububattan alman, vitamini ve kalorisi kuv

vet gıdaiyesi çok olan Hasan Özlü Unlarına doktorunuz şehadet eder 
ki hayatın ve tabiatin en mugaddi ve mükemmel gıdasıdır. 

Hasan Ozlü Unları çocuklarınıza tam afiyet temin eder. Neşvünü
malarına yardnn eder. Onları çabuk büyütür. Neş'eli, tombul, hasta· 
lıkınz tombul yapar. Hasan Özlü Unlariyle çok leziz mahallebi ve 
çorba ve yemekler yapılır. Mutlaka H A S A N markasına dikkat. 
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Doktor A. İhsan Aksan 
Nü.rmıne hcutanai dahili haıtalıklar mütehaısm. 

Haatalannr her gün saat 15 den sonra Kooperatif arkasında 
Ali Nazmı apartımanı Nr. 12 de kabul etmektedir. 

T~elon: 1216 3-5828 

.,.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ : = 
§ ~enişehir Çocuk Yuvası ~ 
- = - ---: Modern bir ana mektebidir. - -- -: Kayıt ve kabul her gün 9 - 16 Kazımpqa caddesi lnkılab : 
§ sokak No. 15 Telefon: 1983 2-5882 = - -...... 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
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"·.Ko ·HrNoR 
Güzel diş istİyenlerin macunudur. 

Krem Balsamin 
Kumral, Sarışın, Esmer her te1?'e. tevaf~k :d~n ye.gine sıhhi krem

lerdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sıv~lcelerı kamılen ızale eder. Yarını 
asmlanberi kibar mahfillerin takdırle kullandıkları sıhht güzellik 
kremleridir. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balsam.in yağlı, gece için pembe renkli 
2- Krem Balsamin yağsız, günd~z i~in~ ~eyaz renkli . 
3-Krem Balsamin acı badem, gUnduz ıçın beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acr badem, gece için, pembe renkli. 

l.NGtLtZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 

uı:us 
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~Sümer Bank~ MÜKEMMEL EV 
= = - = : Genel direktörlüğünden: § -- -
§ Mütercim ~ 
= --: aranıyor s 

Yenişehrin mutena yerinde 
yolu asfalt altı oda bahçeli ve 
müstakil ~eni bir ev çok müsait 
şeraitle kiraya verilecektir. Sü
mer Bank Merkez binasında a
vukat Saim Akanda müracaat. 

: Genel direktörlüğümüzce istih- : --------------
:dam edilmek üzere türk~e ve in- : .ılllllllllllllllllllllllllllllllllllllh .. 
:gil.izceyi bihakkın bilir v·e bu: : Doktor : 
: lisanlarda bilhassa teknik mev· 5 : :: 
= zuları tercüme edecek kabiliyet- = = Rıza Duray : 
E te bir mütercime ihtiyaç vardır. 5 E: : 
: Alınacak memura iktidarma gö- : : Cebeci Hastanesi 
:re 200-250 lira ücret ve ayrıca mu-: : RÖNTGEN mütehassısı Çocuk: 
:ayyen Ankara pahalılık zammı ve-: : sarayı caddesi Niyazi Kansuk: 
:rilecektir. Taliplerin 5 birinci Jra.: : Ap. No. 2 Telefon: (3509) -
:nun 1937 tarihine kadar bankamız: ;1111111111111111111111111111111111111ır 
=personel servisine tahriren veya şi.: --------------- -:faben müracaatları. 3-6526 : 

':!11111111111111111111111111111111111111~ 

Zayiler ·. · 
Musul Muallim mektebinden 333 se
nesinde aldığım vesikayı kaybettim. 
Hükmü yoktur. - Hidir oğlu İzzet 
Bayram mahallesinde. 3-6507 

Kayıp aranıyor - N afra Vekaleti 
ile Ulus arasında bir para cüzdanı dü
şürülmüştür. İçindeki para bulana kal
mak şartiyle diğer vesikalar Osmanlı 
Bankasında Cihada teslim edildiği tak
dirde başkaca memnun edileceği. 

Kayıp - İsmime yazılı mühürümU 
kaybettim. Yenisini yaptırdığımdan 
Hükmü olmadığını ilan ederim. Işıklar 
caddesi 29 numarada Düriye Görk 

•lf', Lı/, ' " 

· ).:: ·,·-: Kazalar.··-~ 

Park tezyinat ustası 
aranıyor 

Karaacbey Harası Direktörlü
ğünden: 

Müessesemiz parkları için 50 lira 
aylık ücretle bir tezyinat ustası alı
nacaktır. Talip olanların ikinci teş
rin son gününe kadar evelce çalış
tıkları yerlerden almımş bonservis
leriyle Hara Direktörlüğüne müraca
atları lazımdır. (7709-4266) 3-6449 

Harita yaptırılacak 
Şarki Karaağaç belediye ba§kan

lrğından : 
Şarki Karağaç kasabasının hali ha

zır haritasının yaptırılması açık ek
siltmeye konularak ikinci teşrin 7, 
11, 14 tarihlerinde Ulus ve İsparta 
gazetelerinde yapılan ilanlara rağ
men talih çıkmamış olduğundan ek
siltme 25-11-937 perşembe gününe 
uzatxldığı ve bu müddet içinde de 
talip çıkmadığı surette pazarlıkla ve
rileceği ilan olunur 3-6515 

Mahkemelerden · 
Mahkemeye çağın 

'.Ankara ikinci sulh hukuk mah -
kemesinden ı 

Ankara defterdarlığı vekili avukat 
Elvan Hadi tarafından Ankarada Ha
mam önüne muallim Tevhide hanesin
de Nümune hastahenesi eski katible
rinden Mustafa oğlu Adile: 

Hazine tarafı:.ndan aleyhinize açı· 
lan alacak davası üzerine gösterilen 
adreste olmadığınız gibi ikametgahı
nızın da meçhul olduğu anlaşılmış ve 
mahkemece ilfulen tebliğat icrasına 
karar verilmiş olduğundan mahkeme 
günü olan 3.12.937 tarihinde mahkeme• 
ye gelmeniz veya bir vekil gönderme
niz lüzumu tebliğat makamına kaim 
olmak üzere ilful olunur. 3--6510 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nüumne hastahanesi 

cerrahi §efi 

Her gün saat üçten sonra evin
de hastalarını kabul eder. 

Telefon: 1499 
Adres: Kooperatif arkasr Ali 

Nazmi Apart. No. 9 D. 5 

'NAS1ll 1lAC1 
KANZUK 
-~· 

En eski nasırları bile pek kısa bir 
zamanda tamamen ve kökünden çıka
rır. 

Umumi deposu: İngiliz Kanzuk ec
zanesi. Her eczanede bulunur, ciddi 
ve müessir bir nasır ilacıdır. 

Fethi Halil ve Kardeşleri Yaman 
Kollektif Şirketi Tasfiye 

Memurluğundan ı 

Fethi Halil ve kardeşleri Yam.an 
kolektif şirketinin merkezinin Anka
radan İstanbula nakli ile tasfiyesine 
ve tasfiye memuru olarak İsmail 1sa 
Caniş ve Hamdi Emin Çap'm tayinle
rine karar verilmiş ve bu kararname ti
caret kanunu ahkamına tevfikan İstan
bul sicilli ticaret memurluğunca tescil 
ve sicilli ticaret gazetesinin 28.10.1937 
tarihli ve 3270 sayılı nüshasile ilan e
dilmiştir. 

İşbu şirkette alacak ve sair hukuku 
mevcud olanların ilan tarihinden itiba
ren bir sene zarfında tatil günlerinden 
maada hergün saat ondan 12 ye kadar 
İstanbulda İş hanında (2) numaralı 
daireye müracaatla alacaklarını kay
dettirmeleri ve evrakı müsbitelerini 
tevdi eylemeleri lüzumu itan olunur. 

,:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 

§KİRALIK KAT§ 
: "Anafartalar caddesinde eve!- : 
: ce Bayındırlık Bakanltğının bu- : 
: lunduğu apartanamn suyu elek- 5 
_ triği ve kaloriferi bulunan 15 o- : 
: da ve bir salondan mürekkeb bi- : 
: rinci katı toptan kiraya verile- § 
E cektir, Gerek mevkii, gerekse : 
: dahili taksimatı itibariyle resmi : 
: müessesata ve ~irketlere çok el- : 
: verişli olan bu katı kiralamağa : 
: ta~ib olanların liltfen Vehbi Koç§ 
: Tıcaret Evine müracaatları Rica -
: olunur. Telefon: 3450 3-6434 § 
'=;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

! ......................................... _ 
1 n.Dr. M. Sezer 1 

ğum ve kadın hastalıkları i 
mütehassısı 

Viyana Üniversitesi kadın kli
nikleri sabık (Hilfsarzti) Adliye 
sarayı hizasında Ahmed Şahin ~
partımannıda hastalarını kabule 
başlanuştır. Telefon: 2022 .......................................... _.._.._ ..... 

YENİ 
BU GECE 

20. lf - '1931
1 

Dişleri sabah, öğle ve akşam her yemekten 

sonra günde 3 defa niçin fırçalamak lôzımdır?, 
Çünkü bir defa dişler hariçten alınanmikroblara karşı müdafasızdır. 
Saniyen ağızdaki ''salya'' denilen mayide milyonlarca mikrob doludur. 

Salyada bulunan Lüab dişlerin 

en birinci düşmanxdxr; dişlere 

y-apışarak yosun peyda eder. Mi

neleri aşındırır, yavaş yavaş diş

leri ve kökleri çürütür, diş et

lerinde iltihaplar peyda olur. 

Dişlere yapı§all yemek artıkları 

ve ecnebi maddeler de temizlen

mezse birer mikrop yuvası hali

ne gelir. Eğer dişler muntaza

man ve ~nde 3 kere "RadyoJin" 

le fırçalamadıdığı takdirde çok 

çabuk mahvolmağa mahkl\mdur. 

RADYOLiN 
Bu muhtemel akıbetleri vaktinde bertaraf eder 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 3 defa 
dişlerinizi fırçalayınız... 3-6101' 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. -- --------- Cebeci hastanesi dahili hastalıklar müteha11ısı -------- Doktor Zeki Hak.la Pamir --- -: Hastalarını her gün saat 14 den sonra Himayei Etfal apartımanmda:: - -: 4. numarada kabul eder. Telefon: 2357 :: - -'ıl1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r"' 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - "" ; M. Galib Çanlı:aya ~ 
~ Paris terziler akademisin den mezun § 
- -: olarak dönmüş, yeni teşkilatiyle ~ - "" -- işe başlamıştır ~ 
= ~ : Tel. 1096 Balık pazarında Terzi ~ 

;l 111111111111111111ı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•"' 

Ekmek ve sade yağ eksiltmesi 
Marmara ünübahri satınalma komiayonu reisliğinden :ı; 

Tahmin fiatı Teminatı Eksiltme gün ve saati 
Cinsi Kilosu Kr. Sa. Lira Ku. 
Sade yağı 20.000 94 1410 22.11.937 13 
Ekmek 170.000 9 61 1225.28 ,. ,. ,, 13,30 
Komutanlık kara efratı ihtiyacı için 12 ve 13-11-937 günlerinde yapılatl 

eksiltmelerinde istekli çrkmryan ve yukarrda cinsleri hizalarında mikt~ 
lan yazılt iki kalem yiyecek maddeleri yeniden açık eksiltme suretiyle 
satın alınacaktır. Eksiltmeleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerde tı

mitte tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. Isteklileritı 
muayyen gün ve satlerde komisyona müracaatları. (7775) ( 4303) 3-65Zı 

,:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllla. --------
----
----
----

KAR PİÇ 
Bu akşam aile Dine-Dansan için masaları 

evvelden tedarik ediniz. 
Meşhur zenci Tom iştirakiyle yeni djaz 
Tel. 2038 Müdüriyet 

'ıl111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

Safran hanı satılıyor 
Emlak ve Eytam Bankasından ,:. 

YERİ Depozito mikdal' 

Ankara, Arslanh.ane mahallesinde Pirinççi hanı soka- TLı 
ğında yeni 40/ 35 kapı 448 ada 12 par sel No. lu Safran 
hanı namiyle maruf gaydmenku1 2.000.-

MÜŞTEMİLATI: 

Zemin katında: 1 methal, 16 oda, 1 yazıhane 3 dükkan, f 
kahvehane, 5 hela, 2 banyo yeri 2 avlu 
Birinci katta: 25 oda, 1 tonoz koridor. 

Evsaf ve mü~temilatr yukarda yaz ılı "Safran Hanı" namiyle maruf ga1 
rimenkul peşin bedelle ve a!tık arttırma suretiyle satılacağından istek! 
olanların depozito akçeleri, birer vesika fotoğrah ve hüviyet cüzdanla 
riyle satış giinüne tesadüf eden 6-12- 937 pazartesi günü saat on birde Ball 
kamız Genel direktörlüğüde müracaatları. (4267) 3-6455 

SİNEMALAR HALK 
BUGON BU GECE ı~ı 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Aşk • güzellik çok entresan bir mevzu 
bütün japon hayatım ve esrarını tasvir 

eden büyük §aheser 

YOŞlVARA 

Oymyanlar ı 
Pierre R. Wilm - Sesu Hayakava 

Türk artistlerinin büyük fedakarlık
larla meydana getirtilen senenin en 

büyük türk şaheseri 
GUNEŞE DOCRU 

Vatanperverlik - Aşk - Heyecan 
Aynca ı Umumi Neşriyatı idare eden 

Yazı İ§leri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

Ulus Basımevi: Ankara 

M. Tanaka 
Ayrıca : Dünya Haberleri 
Bugün son olarak 4.45 de 
LA DAM O KAMELYA 

Seanslar: 2,45 - 4,45 - 6,45 Gece 9 da 

ŞANLI ORDUMUZUN EGE 
MANEVRALARI 

Halk Matinesi 12.15 de : 
BiR GON SANA GELECECIM 

938 PHILCO radyoları geldi Merkezi: 

Şubeı 

Halil Naci Mıhçıoğlu 
Anafartalar caddesi Tel. 1230 

Bankalar caddesi Tel. 2619 


