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HER YERDE 5 KURUŞ 

Atatürk'ün bir 
kaç hususiyeti 

Yazan: .I. IN ONU ] 
I .,.,,. Th F" ncial Times'in Türkiyeye dair bir ilave 
ngı ı .. ce e ına k·ı· · 

B ·· hada Btl§ve ı ımız 
nüshası çıkardığım yazmıştık. u nus . . 

I ı I .. .., .. ""tatu"rk'iin bir kaç hususıyetı,, serlev· sme nonu nun ,.. . 
hası altında bir makalesi bulunmaktadır. Bu çok giızel ve 

l Okuvucularımıza vermekten 
şayanı dikkat yazının as ını J 

derin bir sevinç duyu.yoruz. 

Atatür k için 
benden bir yazı is
tediler. Kendisi
ne bu kadar yakın· 
lığım, bir bakıma 

göre bu mevzuda 
bana bazı imkanlar 
vermek lazımdır. 

Bir bakıma göre 
de benim bu mev· 
zudaki salahiyetim 
münakaşa götürür. 
lier iki muhake
mede de haki kat• 
l e r bulunabilir. 
Bunların derecesi· 
ni tayin etmeği 

başkalarına bıraka

:rak cesaretle ve 
memnuniyetle yaz· 
mağa başhyacağım. 

Yazacaklarım, 

yerin imkanve ica· 
bı olarak, ancak 
Atatürk'ün birkaç 
hususiyeti olacak· 
tır. Her büyük sa· 
natkarda, onun in· 
sanı ve şahsi husu· 
siyetleri, esen u
zerine tesir ettiği 
gibi, Atatürk'ün 
~ahsi hususiyetle· 
ri de Türk cemiye
tinin hayatına ve 
Türk devlet ve hü· Biiyük Şefimiz Atatürk 

kümetinin siyasetine derin tesirler 

yapmıştır. 

Atatürkün sevdiği şey 
Mücadeleci ve inkılabçı tabiatte ya

ratılmış olan Şefimiz, cemiyet ile ya
şamağı ve cemiyet ile çalışmağc pek se
ver. Kalabalık bir cemiyette ilm1 veya 
içtimai bir meselenin müzakere ediJdi
ğinc rastgelmek ve müzakereye karışmak 
saatlerce münakaşa etmek, onun için 
ınüstesnıı bir zevk vesilesidir. Bunun 
&ibi, kendi düşündüğü veya tetebbu et
tiği bir mevzuu, bir çok muhataptan 
ınürekkep bir toplantıda anlatmak, on
ları münakaşaya davet etmek, onları ik
na etmek için, zihin ve kuvvet sarfet
mek pek tatlı bir iştigalidir. 

Atatürkün bu hassası, evde çocuk
ların az söylemeğe, cemiyette insanla. 
rın susarak önüne bakmağa çalıştırıl

dığı bir muhit için çok feyizli bir mü. 

nebbih olmutur. 

Halk içinde yaşamağı seven Devlet 
Reisinin diğer vazife sahihlerini de halk 
içine atması tabii bir şeydir. 

Yeni devir ve rejim kuranlardan, es 

ki ve yeni zamanlarda halk ve cemiyet 
içinde iş görmek namına, Atatürk'ten 
ilerisini ve barizini bulmak güçtür. Bu
nun için yalnız şahsi temayül ve zevk 
te kifayet etmez, mevki ve vaziyet büyü
dükçe, geniş temas ve münakaşalarm 

riskleri de artar. Açık bir meydanda her 
kesle konuşur ve hele münakaşa eder
ken, ummadığmxz birisi hiç hazır olma
dığınız bir mevzu üzerine meseleler or
ta ya atahilir. Bu karşılaşmalardan, halk 
nrızarında isabetli olarak çıkabilmek- i
çin, fikren çok sermaye, intikal ve kav· 
rayış ohu al· da çok meziyet ister. 

(Sonu S.inci sayfada) 

Almanyanın 

sömürge 
isteği 

Berlin, 7 (A.A.) - D.N.B. Fon Rib· 
·· ürgeler rnese

beotrop'un Londraya som 
leleri hakkında sarih maltunatl.a gele· 

. k barnıl olaca· 
ce w ini tasrih etmekte anca . 
w gtallınatın Almanya tarafından İngılter~ 
gı k b' muhtıra mahı-
hiikümetine verilece ır . 
yetinde olmıyacağı bildirilmektedır. 

D.N.B. Führer'in nutkundan sonra 
. · taya atılma· 

sömürgeler meselesının or .. -
ab'A lduğunu soylemekte 

sının gayet t ıı o hsederek 
d . D N B şark paktından ba 

ır. · · • d vel fran· 
F Ribbentrop'un noel en ev ~ 

on ~ h' oldugunu 
sız - sovyet paktının ))a ıs . ~ 
güçlükleri B. Edene bildirmtş oldugu· 

nu hatırlatmaktadır. 

B Eden Pari!(ten ge<:ti 
. • A A ) _ B. Eden, saat 18.30 

Parıs, 7 ( • · . .. ddet kaldık· 
b gelmiş ve bır rnu 

da uraya K t d' Azüre hare· 
tan sonra saat 2 de o 

ket etmiştir. B 
Montekarlo, 7 (A.A.) - BB. vek' a.yan 

. 1 e B e ın ın.. 
Eden buraya gelmıs er v • 

di <!i otele inmislerdir. 

Harbın mesuliyeti ve alma! ı~for 
· . (AA) _ Müstem el\e me· 
Parıs, 7 · · drada mü-

1 1 . hakkında yakında Lon 
se e en w dair olan ha-
zakerelere bac;lanacagxna Ek 
herler hakkında tefsiratta bul.una.n. o 

. t . harb rnesulıyetını al. 
dö Parı ga?e ec;ı, b"kmünün 
manlara yükliyen Versay u 

. 1 lehinde bir makale neşret· 
kaldırı ması 

miştir. 

B. Antonesko 

Romen dıs bakan _, 

ayın yirmisinden 
sonra gelecek 

Milan.o mülakatının akisleri 

Ciano'nun Ankaraya 
geleceği bildiriliyor 
Fransız gazeteleri mülakat 

hakkında tefsirler yapıyorlar 
Paris, 7 (A.A.) 

- Anadolu Ajan· 
smın hususi muha· 
biri bildiriyor: Ga
zeteler Milano ko
nuşmalarının bib 
hassa Balkanlar• 
daki muhtemel ne
ticelerinden hü· 
kümler çıkarmağa 

çalı§lllaktadır. 

Jurnalin Roma 
muhabiri, italyan -
yugoslav yakınlığı 
hakkında B. Sto
yadinoviçle Dr. A· 
rasın beyanatları

nı ve Roma mah· 
fillerinin bu hu· 

Milano 
münasebetiyle 

lransız.lar tara· 
fmdan sıksık 

mevz.uubahs edi· 
len Montrö mu-

sustaki tefsirlerini kavelesinin 
anlatarak diploma- z.a8ından bir 
tik konuşmalar bi- gorunuf 

Bükreş, 7 (A.A.) - Anadolu 
ajansının hususi muhabiri bildi
riyor: Romanya Dış işleri Baka. 
nı B. Antonesko soğuk algmh· 
ğından muzdarip olduğu için 
doktorlarının tavsiyesi üzerine 
dört beş gun yatağından çıkaını· 
yacaktır. Bakan, Ankara yolcu. 
luğunun, Atinadan dönÜ§«' hıra· 
kılmasını Türkiye hükümetinden 
rica ebnİ§tİr. Bundan dolayı B. 
Antonesko aym 20 sinden sonra 
Ankaraya g~dece~tir. 

tince Cianonun Ankaraya gideceğini 1 

\ 

ve belki Belgradla Atinaya da uğrıya
cağını, bu görüşmelerin İtalya • Yuna
nistan • Yugoslavya • Türkiye arasın
da tecavüz etmemek ve yardım paktı 
imzasma varacağını bildiriyor. 

Eko dö Pariye göre 

Eko dö Parinin Londra muhabiri ga

zetesine şunları veriyor: 

"İngiliz gazeteleri Milano görü~me· 
sinde Türkiyenin fransız • rus kombi· 
nezonundan uzaklaşarak İtalyaya te
mayülünü görmektedir. Bir yandan 
Sovyetlere, bir yandan Balkan anla'"° 

.Dr. T. Rüşt~ Arcls dün ·masiyle küçük antanta dayanarak Ttir· 
kiyenin Parisle Moskova arasında mu· 
tavassıt sayıldığı zamanlar geçmiştir. 

Balkan antantı Taymisin dediği gibi 
yugoslav • bulgar paktından.beri filen 
yoktur. Bugün Türkiye bizzat Belgrad 
- Roma arasında tavassutta bulunuyor, 
Bütün Balkan sistemi Londranın hayır· 
hahane tasvibiyle Roma etrafında isti• 
hale geçirmektedir.,, 

Is tan bula 
geldi 

Dış Bakanımızla birlikte dönen murah
haslarrmızdan Cumhur Başkanlığı U

mumi Katibi B. Hasan Rıza Soyak 

İstanbul, 7 (A.A.) - Dış bakanı Dr. 
Tevfik Rüştü Aras, refakatinde Cum· 

h baskanhğı umumi katibi Hasan Ri-ur , 
za olduğu halde, bu sabah 7,35 de Sir 
keciye muvasalat eden ekspresle şehri-

mize gelmiştir. 
Sirkeci istasyonu bayraklarla dona-

tılmış, bir bando ve bir askeri müfreze 
dı bakanını selamlamak üzere garın 
içtnde yer almıştır. Kendisini karşıla-

anlar arasında cumhur başkanlığı baş. 
;averi Celal, hususi kalem direktörü 
Süreyya, fstanbu1 kumandanı general Ha
lis, birçok saylavlar ve yurddaşlarının 
kurtuluşundan dolayı dış bakanına te. 
şekküre gelen Hataylılar göze çarpıyor
du. Trenin muvasalatı sıralarında Ro. 
manya elçisi de istasyona gelmişti. 

Doktor Aras kendisini karşılamaya 
gelenlerin ellerini birer birer sıktı, ha· 
taylıların takdim ettikleri buketleri al
dı ve alkışlar arasında istasyondan ay 

rıldı. 

Dış Bakanımız Sirkeci 
garında büyük tören 
ve tezahüratla karşılandı 

Milano konuşmalarının şü.mulü 

Popüler diyor ki: 

''İtalyan gazetelerinin sevincindeki 

mübalegaya rağmen Milano konuşma • 

sının şümulü çok mahduttur. Hatt! 

tebliğe bakılırsa miisbet bir bey de çık· 

mamıştır. Faşist diplomasinin büyük 

planı Sancak anlaşmasının mutlu neti• 
cesiıyle akamete uğramıştır. İtalya Mon• 
tröye iştirakini mahiyeti bilinmiyen 
garantilere tabi tutuyor. Pazarlık ari
fesindeyiz . ., 

(Sonu 5. inci saylaaaJ 

SANATKAR SADi SEHRiMiZDE , _, 

Müstakil Aİıkara sahnesi 
derhal kurulabilir 

tiyatro 
r 
f ~ 
h ! 

l\ 

hakkında fikirleri 

'" 

Sanatkar Şadi, Raşid Rıza ve arkada.~larr (Yazısı 2. inci say fada) 
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SANATKAR SADİ SEHRiMiZDE , _, 

Müstakil Ankara sahnesi 
derhal kurulabilir 

Sadinin tiyatro _, 

S 
anatkar Şadi, bugün Halkevi sah
nesinde "Hissei şayia,. yı oynı

yacaktır. İstanbulluların artık alkışla

yamadığı Şadiyi, senede bir haftacık 
bile olsun aramızda görmek, sahne has
reti çeken Ankara için bir kazanç olu
yor. Halkevini, bir taraftan kendi ama
tör elemanlariyle sahne zevkimizi tat
mine uğraşırken, diğer taraftan da 
memleketin tannımış sanatkarlarını 

Ankaranın misafiri yapmasından dola· 
yr tebrik etmeliyiz. 

Şadi diyor ki: 
"- Benim Ankara yolculuğum, ye

niden sahne hayatına döneceğim şayi· 
alarını çıkarmış ... Hareketimden evel 
birçok sevenler ve bu arada gazeteci
ler geldiler, sordular_.,, 

Bir ümidle sorduk: 
"- Siz ne cevab verdiniz?,, 
Şadi güldü: 

"- Ben buraya Halkevinin davetli
si olarak geldim. Tekrar sahneye dön
meyi düşünmüyorum bile.- Çünkil, 
çünkü beni sahneden ayıran aebebler 
olduğu gibi duruyor.,, 

* Tiyatronun, güzel sanatlar içindeki 
yerini, bize yüksek sanatlariyle anlatan 
liç beş kıymetten biri olan Şadi; türk 
cahnesinin istikbali ve bilhassa yeni 
kurduğumuz tiyatro mektebi için aca· 
ba ne düşünüyor? 

"- Ben; diyor. Tiyatro mektebini, 
müstakil türk sahnesi için atılmlf ilk 

büyük adım olarak telikki ediyorum. 
Tiyatronun bir meslek ve sanatkarın 

hayatını garanti eden bir meslek hali· 
ne gelmesi tabii onun sevilen ve sayı· 

lan bir hale gelmesinde çok müessir O• 

lacaktır.,, 

'Jevleı ve sanatkar 

D evletin sanatkarın hayatı ve ı... 
tikbali ile alakasının derecesi ne 

olmalıdır? O' zerin.de hassasiyetle duru· 
lan ve henüz: tamamiyle neticelendiril
memit olan bu mesele hakkmda Şadi 
§Öyle düşünüyor: 

"- Tiyatroyu seven. benimsiyen ve 
ona alaka ve yardımını esirgemiyen 

zümre; ekseriyet oluncrya · kadar, sa. 
natklrın devlet himayC41ine mazhar ol· 
ması fÜphe&iz ki lüzumludur. Yalnız 

bence sanatkar bir memur değildir. Bu 
itibarla onu bir memur gibi kayıdlar
la bağlaması ve nihayet onu muayyen 

ve tek biı iş yapmakla vazife!endıril• 
miş bir memur gibi çalıştırması, bil· 
mem ne dereceye kadar doğrudur?,, 

TiJatro mektebine 
talebe seçerken: B ence tiyatro mektebine talebe se-

çerken arıyacağmuz en esaslı va
sıf: istidad olmalıdır. Bütün diğer 
§artları taşıyan bir talebe, mektebin 
derslerini, bir talebe olduğu için takib 
eder, öğrenir ve diploma alır: bundan 

sonraki muvaffak olma safhası için da
yanacağı kuvvet: istidadı ve sanat he· 
ye canıdır. 

Onun için bence, talebe alırken, me
aela halkevlerinin sahnelerinde istida
dını göstermiş olan gençleri seçmek ve 
onları yetiştirmek daha teminatlıdır. 

'triyatro mektebine neden 
kız talebe bulunmuyor? T iyatro mektebinin kolaylıkla aız 

talebe bulunmamasının sebebi ga
yet basittir: bizim cemiyet, sahneyi son 
yıllara kadar merdud ve menfur telakki 
etmiştir. 

Maamafih ben, Halkevleri temsil 
§ubelerindeki genç kız saymma bak~ 
tak, şunu ıöyliyebilirim ki, bilhassa 
son seneler içinde bu kötü telikki ye
rini normal ve müspet düşünüşe bırak
snaktadır. Bizde, aahncnin ilk doğu;; 
yıllarının, taşıdığı hüviyet dolayısiyle, 
yarattığı bu menfi görüş bugün, bil· 
hassa devletin sahneye şerefli ve hatı
rı sayılır bir mevki vermek için hiç bir 
fedakarlıktan çekinmiyen mesaisinden 
sonra tabiidir ki ortadan kalkacaktır. 

Bütün bu sebebler dolayısiyle, ben ,ti
yatro mektebi için kız talebenin gene 

hakkında fikirleri 
Halkevi temsil şubelerinden kolaylıkla 
bulunulabileceğine kaniim. Bu kanaati
me şunu da ilave edeyim: istidadı, tec
rübe edilmiş olan amatör gençlerimizi 
Avrupaya göndermeliyiz. Bu, çok pra· 
tik bir yoldur. Orada, kendi istidadına 
tam intibak eden ekol'ler bulabilecek· 
tir ve şahsiyetini orada inkişaf ettire
rek olgun bir halde anavatana dönecek
tir. 

Biz muhakkak ki, bu sahada, daha 
epiy zaman garb tekniğinden faydala
nacağız ve bu faydalanma mı.istakil, 

mim türk tiyatro ekolü kurulduktan 
aonra da bir iş birliği halinde devam e
decektir. 

Müıtakil Ankara salım!si: 

A nkarada müstakil bir sahnenin 
Y8f41Yrp yaşamıyacağı hakkında

ki tereddüdleri ben yersiz bulurum. Bu 
bahis Uz.erinde kati kanaatimi size şu 
tolı:ilde ıöyliyebilirim ki, benim Anka· 
rada gördüğüm sahne sevgisi, temaşa 
zevk ve arzusu lstanbulun çok üstün 
dedir. 

Bunu çok tabit bulmalısınızı Anka
ra bugiln yüksek mektebler, memurlar, 

münevverler ve seçkin bir zümre teh· 
ri OlmUftur. HattS. buradaki mtiıtaldl 
tiyatro uzun boylu bir devlet yardımı· 

na ihtiyaç bile hissetmeden yaşıyabile
cektir. 

Halkevlerimfae diiJen 
biiyiik m~fe: 

''-Tiyatro bahsi üzerinde, en mU. 
pet İ§i yapacak olan teşekklilümüz ~üp
h~iz ki halkevleridir. Halkevlerl, türk 

kızının bir amatör heyecanı içinde sah.. 
nesine çıktığı müessesedir. Halkevlerl, 
memleketin iki yüze yakın köıesinde 
tiyatro zevkini kuran ve yayan mües

seselerdir ve bu zevkin bir ahlak hali· 
ne gelmesi, benim kanaatimce, genı 

onlar nsıtasiyle olacaktrr. Bu itibarla, 

tUrk tiyatrosunun istikbalini, Halkev· 
lerimizin ellerine vermiflıdir, diyehi· 
tiriz:• 

* Şadi, bugün Hissei p.yiayı, yarın 

Sekizinciyi oynıyacaktır. Yerler, daha 
dilnden t•nwmiyle angaje edilmi9 gibi 
idL 

Halkevinde konferans 
HalkeJJi Bcqkanlığından: 
Gari liaesi f elaef e ve yabancı dil öğ

retmeni B. Hamdi Akverdinin (Hita· 
bet sanatı: teknik ve psikolojisi) mev• 
zuu etrafında hazırladığı dördünctl 
konferansını 8.2.1937 pazartesi gilnil 
aaat 17.30 da Evimiz salonunda vere
ceklerdir. 

Bir mulıarririn 

diiş il nceleri 

Hen.ri de Montherland kadınlar aley

hinde yazdığı iki romanla meşhur oluve .. 

ren bir fransız muharriridir. Son eserin· 

den, örnek olarak bazı cümleler alıyo

ruz, bu cümleleri kadmlar okumayabilir

ler: 

- Erkek ciddi bir tavır takındığı za· 

man, kadın, onun tıataızlaşmıı olduğunu 
söyler. 

- Mektebli genç kızlardan mürek

keb bir kalabalığa rastladmı; hepsinin 

yüzleri renksiz, dudaklan reınkaizdi, ve 

hepsi hazin birer hayalete benziyordu. 

Kadmlann boyaya neden bu kladar düı· 
kün olduklarını artık sormayınız. 

- Yazı yazan bir kadmm yazısına 

b.kınız: Ne virgül, ne nokta, ne imla! 

Bir kadın beyninin ne korkwıç bir 

botluk olduğuna bununla bükmedebilir

a.iniz. 

- Hakiki aJkta kadınların hiç bir

hiaaesi yoktur. 

ıc HABIIILIRllIIZ 
Zonguldak 
Halk evinde 

Edebiyat 
geceleri 

Zanguldak, 7 - Zanguldak halkevi 
tarih, dil ve edbiyat şubesi edebiyat ge
celeri tertibine karar vermiştir. Birinci 
edebiyat gecesi 5 şubatta 86 yaşına gi
ren büyük türk şairi Abdülhak Hamid'e 
tahsis edilmiştir. Halkevi okuma salo
nunda yapılan bu toplantıda memleket 
münevverlerinden ve edebiyat severle· 
rinden büyük bir dinleyici kütlesi hazır 
bulunmuştur. Halkevi başkanı Akın Ka
raoğuzun bir söyleviyle açılan bu ge
cede Muammer Tarhan ve Halis Erginer 
derin bir alaka ile dinlenen ve çok alkış
lanan konferanslar vermi§lerdir. Konfe-
ransla.rda Hlmid'in mücedditliği, vatan
eeverliği türkçülük, laiklik, halkçılık 

ve cumhuriyetçilik yolunda yüksek hiz· 
metleri anlatılmış ve büyük şairin ancak 
Atatürk devrinde lJyik olduğu değerle 
tanındığı belirtilmiştir. Toplantı sonun
da halkevi gençliği adına Hdmid'e kutla· 
ma tel yazısı çekilmiştir. 

Kızılay balosu 
çok güzel oldu 
Kızılay Cemiyetinin Ankara merkezi 

tarafından te rtib edilen yıllık büylik ba
lo evvelki ak; anı Ankara Palas salonla
rında verildi. 

Balo çok eğlenceli geçm.iştir. Balo
nun intizamla idare edilmesi bilhassa ne
ıeyi arttırmış ve gelenler her suretle 
memnun olmuşlardır. 

Müzik çok canlı idi. Başka zamanlar· 
da olduğu gibi, uzun dinlenme fa.ıulları 
yapılmadığı için, dans meraklııları bol. 
bol dana ettiler. Kotiyon çok zengindi. 
Hediyeler balonun sürprizleri ara
sında iyi bir yer tuttu. Piyangoda hiç 
bot numara yoktu. Piıyango k<>fcsine 
toplananlar teşhir edilen zarif ve güzel 
~yaları görünce dayanamryorlar ve ta
lllerini deniyorlardı. Çok kıymetli et· 
yalar bulunduğu halde biıletler ucuzdu. 
Diğer taraftan bunlar güzel birer hatı· 
ra teşkil edebilecek şeylerdi. Varyete 
numaraları da lbalonun baflıca eglence 
mevzularından oldu. Ankara Palas pa"V. 
yonu artistleri tarafından götıterilen bu 
artistik danalardan başka, 'A vrupanın 
baflıca bilyük gazinolarında görülebilen 
büyük bir rolet masası da salonlardan 
birini ifgal ediyordu. Ufak mikyasta bir 
aile eğlencesi olsun diye ve bu gecenin 
nqesini artırmak mabadiyle tertib edi
len bu oyun büyük bir rağbet gördU. 
ve Kızıtaya varidat temin ederken de 
bazı ı:evatm talili olduklarına kendile
rini inandırdı. 

Modernleşen dört )'iiz milyon 

Hemen bütün dünya gazetelerinde ve 

hemen her gün, garblıla~ıan en eski §ark 

devleti hakkında bir yazı vardır. 

400.000.000 ı;inli garbın hayalinde kor· 

kunç bir kalabalıkbr ve bu kalabalık git· 

tikçe modernle§mekte, gittikçe haklarını 

arar, gittikçe insanlığı sezer bir vaziyete 

gelmektedir. 

Bir garblıya göre bu ilerleyİ§in ölçü· 

ıü, bakınız, ne· tni§ ! 

Bunu bir İngiliz muharriri fÖyle izah 

ediyor: "- Şangbayda oturan bi.r dos· 

tum, on iki sene evel bana: 

- Çin değiıayor, demiıti. Bir çinli öl

dürmenin cezası bir dolar olduğu günler 

hııtınmdadır. Şimdi bu ceza 16 dolara 

çıktı. Halbuki bugün bir çinliye, cezaya 

çarpılacağfllZJ göze almadan, tokat bile 

atamıyorsunuz." 

Zavallı Avrupahlarf 

Köy kanununa yeni 
hükümler konuluyor 

Köylülerden hangi 
için nasıl para 

isler _, 

alınacak? 
Dahiliye Vekaleti 2451 sayılı kanunun birinci maddesi ile 442 saJl 

lı köy kanununun 44 üncü madde sinde ' 'Köy işi için her köylüye ha 
line göre salınacak paranın ne olacağnı keser,, şeklinde olan beşind 
fıkrasının kaldırılmasına ve. köy kanununa yeniden bazı hükünılet 
eklenmesine dair bir kanun projesi hazırla mıştır. 

H_ı\LKEViNDE 

ZEHiRLi l{UCAI( 
Halkevi temsil şubesi, Said Alinin 

Le Couriadec'den "Zehirli kucak,, ismi 
altında türkçeye çevirdiği trajediyi 
altı gündenberi büyük bir muvaffaki
yetle oynamaktadırlar. Halkevi ama
törlerinin faciada muvaffakiyeti, sa
n:ıtsevenlerin büyük takdir ve hayran· 
lrğınr kazanmıştır. Bunun en büyük de· 
lili olarak, altı gündenberi Halkevi sa
lonunu dolduranların sayısının 5500 
olduğunu kaydederiz. 

Eserin mevzuu, bugün için bile mem
leketimizin içtimai derdlerinden biriy· 
le yakından alakalıdır ve hayatın ta i
çinden alınmıştır. 

Rollerinde, kendilerinden beklenen
leri ümidin çok üstünde veren gençle
rimiz BBn. Nigar, ve Mesrureyi, BB. 
Fethi, Sabahaddin, Rebü, Şemsi, Me· 
aud, Ahmed ve Gıyasettini tebrik ede· 
riz. 

Balıkesir civarındaki 
hayvan hastalığı 

Ziraat Vekaleti lllkı ve Acil 
tedbirler aldı 

Balıkesir vilayeti merkezine bağlı 

Küçük: Bostancı köyündeki mcrinos
larda tesbit edilen pü90ropt cinsinden 
uyıa hastalığı dolayısiyle z:-ııat Ve • 
kS.lfli S.cil tedbirler almıştır. Balya bay· 
tan mücadeleye memur ediJmif civar· 

dan küçük sıhiye memurları gönderil
uıiftir. Lüzum görüldüğü takdirrle ica
bı kadar muvakkat amele de kullanıla
caktır. Uyuz çıkna köyle merin<>fl bu • 
lunan köy ve çiftliklerin 15 kilometre 

civarındaki köylerin bütün hayvanları 
uyuz noktai na.zarından muayene edi
lecek "e bulunduğu takdirde hastalığın 
cinsi ve musabların sayısı tesbit olu • 
narak vckilete bildirilecektir. 

Hastalıkla yapılan mücadelenin 
şekli daha evvelce bildirilmiş ve lazım 
gelen ilaçlarla techizat da mahalline 
gönderilmiştir. 

Aras - Ciano 

miiliikatı 

Fransarun tanınmış gazetesi Le 
T emps, Aras • Ciano mülnkab hakkında 
şu haberi veriyor: 

" .... Türkiye dış bakanı Mösyö T. 
R. A1'8s, yanında Türkiyenin Roma bü
yük elçisi Mösyö Rağıb bey Dur ve hu
susi kalem müdürü Amir bey olduğu hal
C!e .. !' 

Bu bey Dur ve Amir bey'li haberi 
gazele Ankara muhabirinden alnnıtır 

Muhabirin memleketimiz hakkındaki 
ilmini tefsire lüzum var mı? 

Bilmece 

tik mektebe devam eden iki kardq 
bir hesab meselsini halle uğraşıyor ve 
bir türlü içinden çıkamıyorlardı. Babala
n işe kımşb. Mesele §U idi: "Bir kadın, 
kızına biri 3 ve diğeri 5 litrelik iki kap 
vererek çeşmeden 7 litre su getirmesini 
istedi. Kız, anasının arzusunu yerine ge· 
tirmek için nasıl hareket edecektir?" 

Adamcağız da sualin cevabını bula· 
madığı için sözü başka mecraya döktü. 

Bu basit meseleyi, isterseniz, ıiz hal· 
leoiniz. 

. 
Köy kalknuna programının eır 

sasını teşkil eden bu kanun proj~ 
sini aynen yazıyoruz : 

1 - Köy kanununun 16 ıncı madcsi• 
ni değiştiren 2491 sayılı kanunun biril\Oı 

ci madesiyle 442 sayılı kanunun 44 ü11ııo 

cü maddesinin beşinci fıkrası kaldırılmıı 
ve köy kanununa aşağıdaki maddeler e!P 
lenmiştir. 

Köy işlerinin görülmeai irin 
2 - Köy gelirleri, köyün aylıklı a

damlarının aylık ve yıllrklarına ve kö' 
sınırlan içinde yapılacak programlı kö' 
i'lerine yetmez ve ayrıca para toplanm.a
-.ı lazım gelirse, köyde oturanlarla kö
yün bina, arazi, hayvan, kazanç, veraset 
ve intikal vergilerine tabi ahvali bulu• 
nanlara hisselerine ve istifadeleri der• 
ccsine göre ihtiyar meclisinin kararı ilt 
aalma salınır. Salma mikdarının tayinin• 
de köyün vilayet hurnsi idaresine ver• 
mekte olduğu vergilerle devletin köyden 
almakta olduğu irad ve servet vergileri 
mecmuunun nısfı esas tutulur. 

3 - Programa bağlı ve ta!.dikli büd
ceye dahil köy işlerinden başka hiç bir İl 
için köylüden ve köy bizmetlerindeSl 
müstefid olanlardan solma yolu ile bil 
ıey alınmaz. Ve yukarıda gösterilen W.. 
bet üstüne çıkılamaz. 

Salrna'nın tayini 
4 - İhtiyar meclisi köy iıleri için 

köylüye ve köy hizmetlerinden müstciid 
olanlara salınacak salın.anın cinai ve milıD 
dannı ikincikanun ayı içinde tayin ve on 
gün müddetle ilan ve hariçte bulunanlar 
ra tebliğ eder. 

Salmadan bu kanun hükümlerine gQı 
re uygunsuzluk ve nisbetııizlik olduğuntı 
iddia edenler ilan müddeti içinde; kö~ 

de oturmıyanlar tebliğ tarihinden itiba• 
ren 10 gün içinde itiraılanru köy muh• 
tanna söyler veya bildirirler. Mü~ 
caatlarıru, tutulacak deftere yazdırarak 
ilmühaber alırlar. 

İhtiyar meclisi bir hafta içinde itiraz• 
!ara bakmağa ve kararuu vermeğe meo.. 
burdur. Bu kararlar aleyhine tebliğ tari
hinden itibaren bir ay içinde köyün baf .. 
lı olduğu vilayet ve kaza idare heyetin• 
müracaat edilebilir. İdare beyetleriniıı 

verecekleri kararlar katidir. 
5 - Salına kara1annm köy karar def'. 

terine geçirilmesi ve tadilatın işaret o
hınması mecburidir. 

6 - Salman p~rayı vermiyecek olan.
hırdan büdce kararnamesinde gösterilen 
ortalama kıymet ürzerinden mahsul veya 
malzeme almağa veya bu gibileri köy 
işlerinde çalıştırmağa köy muhtarı salık• 
hiyetlidir. 

7 - Nüfusu 500 ve 500 den yukarı 
köylerde teşkilat masrafı büdce tutamuQ 
yüzde 40 mı geçemez. Zaruret göriilet! 
ye~•erde vilayet valisinin tensibi ile bu 
mikdar yüzde altmışa kadar çıkarılabi
lir. 

HAVA 1 
Aukarada Bahar 

havası devam ediyor 
Meteoroloji enstitüsünden verilen 

malfımata göre dün şehrimizde hava U• 

murniyetle bulutlu geçmiştir. Dün en dil• 
şük suhunct sıfırın altında 1, en yük• 
ı;ek ,suhunet de sıfırın üstünde 8 dcrceye 
kadar çıkmıştır. Yurdun Trakya ve Ege 
mıntakasiyle Adana ve Tarsus yağmur,. 
hı diğer yerlerde hava umumiyetle bue 
Jutlu geçmiştir. Hava evvelki güne gö• 
re °Şark nuntakalarından başka yerlerde 
2 - 5 derece arasında rsmmıştır. 
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rı11•tllltti11 I DIS HABIRLIRllfll l ttiiulllll(lnt1J 
TAN'da Ahmed Emin Yalman, 

"Sapsan gazetecilik,, başlığı altında 
yazdığı batma.kalede fransız gazete
lerinin Türkiye ile Sovyet Ruıyanın 
arasmı açmak için yaptıkları bir ta• 
knn kötü neşriyata cevab vererek dj .. 
yor ki: 

Franr:,a ve Almanya 
Önce Fransız Başvekili Blum, sonra 

Alman Cümhur Başkanı Hitler, ıonra 

da fransız dış bakam Delbos tarafından 
son bir hafta, on gün içinde söylenen 
nutuklar, alman. fransız münasebetle
rinin bir noktasını haylı aydınllattı. Bu 
nutuklardan evel de malum olrnıyan bir 
mesele olmamakla bu derece mütebariz 
değildi. 

Hitler vaktiyle söylediği bir nutukla 
Frasa ile Almanya arasında araziye aid 
hiç bir ihtilaf mevcut olmadığını bildir· 
mişti. Bu defaki nutkunda da aşağı yu· 
karı ayni şeyi tekrar ediyor. Hatta da· 
ha ileri giderek Fransa ile Almanya ara
ımda, yalnız bu iki devlet münasebetle
rine münhasır olmak üzere, hiç bir ihti· 
laf mevcut olmadığını ve a)manyanın 
Franaaya her türlü teminab vermeğe ha· 
zır olduğunu söylüyor. 

Blum ise, yalnız Fransaya verilecek 
teminatın Fransa için kifi emniyet teşkil 
e~eceğini bildiriyor. Yani ayni temi· 
natm Franıa ile birlikte fran58Jlın mÜt· 
tefiklerine de verilmesi lazım geldiğini 
söylemek istiyor. 

lıte bugün Almanya ile Fransa ara· 
aındaki en ehenuniyetli ihtilif mevzuu 
budur. Almanya, ruıyayı bir tarafa bı
rakmak tutiyle, Fransaya her türlü te
minatı vermeğe hazır görünüyor. Ac:ııba 
bu, doğru mu? Ve Franu Almanya ile 
anlatmak bahaıına Sovyet Ruıyadan 
ayrılabilir mi? 

Hitlerin Fransaya bu teklifi samimi ola· 
l'ak yaptığına ıüpbe edilemez. Busün 
için Almanyanm f raaaaclan iıtediği bir 
teY yoktur. Şimdilik Alaes Loren'~ 
yaz seçmİt ıörünüyor. lqiltere keneli 
hudutlarının Manit denizi deiiJ, Ren 
nehri olduğıınu söylüyor. O halde ıarı>
te Almanya için tevessü ve iatili imki.m 
bugün için yoktur. Binaenalreh Alman
,.,. sarp hudutlanm nihai olarak luıbu1 
edebilir 

Fakat Franaanm buna mukabil Rusya
dan aynlmuı mümkün cleiiJdir. Busü 

Mitlerin teklifinden ıüphe ettiii için de
lil, ilerisini düıündüiü için. Garp bak· 

landa vereceii temlıuata mukabil prkta 
hareket aerbestisini alan Abmnya, sov· 

~etleri maihab eder, dai•tır ve orta Av· 
nıpacla oldufu aibi, fU'ki A ft'UINlcla ela 

bakim bir vaziyete geçerse, f raaaa böy• 
le bir kuvvetin önünde ne yapabilir? it
te fransanın dütündüğü budur. 

Orta A vrupada kuvvetli bir Almanya 
rarp için de flll'k için de ayni tehlikedir. 

Bunu Rusyadan önce korfolu bir rum 
olan Kafo d'İstria ,önaüı ve Viyana 

kongresinde birinci AJebandra rapor 
vermiıti. Napoleon muharebelerinden 
aonra Franaamn parçalamnıunuında bu 
düıünce de rol oynamqb. Fakat 19 uncu 
aaır içinde htızan Fransa bazan da Rusya 

bunu unutmuılar, ve neticede Almanya 
kazanmııbr. Mesela 1866 senesinde 
Fransa Avusturyanın Prusya tıarahndan 
mağlubiyetine kart• lakayıd kaldı, ~
ra, 1879 senesinde Rusya Fransanm ezil· 
ıneıine razı oldu. Rusya da Fransa da bu 
dersleri unutmamıtlardır. 

Hitler iktidare geçtikten sonra bile. 
bir aralık Sovyet Rusya ve Fran•adan bı· 
risini tercih edeceği sanıbnışb. Rusya 
ve Fransa birinin diğerini atlamasından 
korktuğu için misakı imzalamazdan eY· 
vel ve Hitler Almanyasiyle birbirinin 
arkasından bir itilaf imzalanumayı ta· 
ahhüd etmişlerdi. Asıl fransız · rus an· 

laşması budur. Eğer bu anlaşma obna· 
saydı, Almanya timdi Fransaya uzlaşma 
teklif edeceği yerde Rusya ile uzlaşıpta 
Fnınsaya karşı vaziyet alabilirdi. Gerçi 
Yeni Almanya komünist aleyhtarıdır. 
Fakat bu komünist aleyhtarlığı fransız· 

lana nazarında politika manevrasınd.ın 
ibarettir. Komünist aleyhtarbğının git
tikçe artmaaı da franıız:an bu noktada 
haklı gösteriyor. Fransız • rus ınisakın
dan evvel, Almanya bu derece komünist 
aleyhtarı değildi. O zaman<Lnberi rus· 
Yada komünizm artmamış be'.k i de ek· 
•İlmiştir. Halbuki Almanyanın sovyctler 
baklandaki husQmeti gün geçtikce artı· 
)'or. 

Sözün kısaıı ıudur ki franJ11 kendi 
emniyetini Rusyaya daj\·uruıtır. Alınan
)'a tarafından veri!ecck teminata ınt.ık:ı
bil bu emniyet &milini feda edeceğe ben-
2e.niyor. 

A. Ş. ESMER 

Malaga' da asiler taarruza geçtiler 
Bir Rus gemisinin torpil
lendiği haber veriliyor 

Dalgalar fransız kıyılarına birçok 
cesetler attı; halk heyecan içinde 

Londra, 7 (A.A.) - Muhtelif kaynaklardan gelen ha· 

berlerden asilerin Malagaya karşı yeniden taarruz ettik· 

!eri anlaşılmaktadır. 
Hükümetçiler muzafferane mukavemet ettiklerini ve 

ukabil taarruzlara geçerek asilere ağır zayiat verdirdikm . 
lerini bildirmektedirler. Kıyıları bombardıman eden asi 

gemiler, hükürnetçi tayyareler tarafından uzakl~tmlmış· 
tır. Aynı tayyareler bir mühimmat deposunu tahrıb etmış· 
terdir. Asi gemilerin bombardımanı neticesinde birçok 

kimseler ölmüştür. Malaga taarruzuna ittirak eden asile· 
· yedi kolu, aralarında tek bir cephe kuramamışlardır. 

rın J 'lA ' 
Hükümetçiler Kordoba istikametinde ve aen vı ayetınde 
mühim harekat yapmaktadırlar. 

Madrid'de çıkan Klaridal gazetesi, çok mühim bir al· 

ınan kuvvetinin Marbella • Fuengirola yoluna hakim hükü

metçi mevzilere hücum ettiğini ve püskürtüldüğünü, böyle

likle bu bölgede bulunan öteki asi kuvvetlerin ilerlemele

rinin imkansızlaştığını yazmaktadır. 
Cebelüttarık'a gelen bir ingiliz, Kadiks'e 16.000 İtalyan 

Bir İspanyol kadını asi askerlere son muharebelerin 
tafsilatını verirken 

gönüllüsünün çıktığını haber vermiştir. 
* * * ı-~~------~~----------------------~--~~~~----

Asiler, Malagadaki taarruz netice-

sinde cumhuriyel'çilerin tiddetll muka· 

vemetlerine rağmen birçok mevzileri 

itgal ettiklerini, hükUmetçilerin htl· 

cumlarmı bunlara birçok yaralı verdi· 

rerek püskürttüklerini ve timdl 'Mala
caya iki kilometre mesafede oldukla

rını bildirmektedirler. General Kneipo 

dö Lano, Kon.epsion ve Kolemarm lf

gal edildiğini haber vermiştir. 
D.N.B. ajanaı, Madrid cephesinde 

Varela kıtalarının ilerliyerek ·Marano

sa köyünü ifgal ettiklerini bildirmek· 

tcdir. 
/ 

Bir Soeyet gemül ıorpillenmit 
Londra, 7 (A.A.) - Valladolid raci· 

yo iatasyonunun haber verdiğine göre, 

Akdenizde isi ispanyol ham gemileri, 

bir sovyet gemisini torpillemittir. 

Dalgalar /ramu kıyılarına birçok 
cetedler attı 

Marmutya, 7 (A.A.) - Sekiz gün

dcnberi dalgalar kıyıya kolları, başları 
veya elleri olmayan ve idam edilmit 

kimselere aid olduğu sanılan cesetler 
attığından halk heyecan içindedir. Bun

lar birkaç hafta su içinde kaldıkların• 

dan deniz hayvanları bunların ötesini 

berisini koparıp yimittir. Bu cesetlerin 

birkaç hafta önce Fransaya götürülmek 

üzere Sen Nazer'e gelmiş olan cıra• 

rengiz gemilerden birine .bindirilerek 

yolda idam edilip denize atılmış ispan· 

yollar oldukları tahmin edilmektedir. 

Bunlardan birinin elbisesinin üzerine 

İspanyolca kelimeler işlenmi' bulun· 

makta idi. 

f rankist partisinin fekli 
ne olacak? 

Avala, 7 (A.A.) - Havas muhabirin· 

den: Asilerin organı olan gazeteler 

frankist partisinin kurulması mesele· 

siyle meşgul olmaktadırlar. Bu parti

nin vaktiyle İspanyada kurulmuş olan 

d d cemiyeti şeklinde olacağı ve 
Herman a . 

hud katolik kırallara yardım etmış 
ya ~ 

k. grupların örnek tutulacagı 
olan es ı 

söylenmektedir. Yeni Santa Hermandad 

bir takım birliklere ayrılacak ve bu bir· 

tikler şehirlerde ve kasabalarda askeri 

d l ~ n emri altında buluna
kuman an ıgı 

caktır. 
General Franko partinin en yüksek 

1 ak ne mü•aviri, ne de vekili 
reısı o ac , T 

bulunacaktır. Partinin remzi şöyle ola· 

caktır: 
"Cenabı hak İspanyanın hamisidir.,, 

Ruzvelt'in teklifine 
tenkitler yapıllyor 

Nevyork, 7 (A.A.) - Amerikan mat· 
buatı yil.ksek mahkemenin ulabı bak· 
kında B. Ruzvelt tarafından hazırlanan 
kanun projesini uzun uzadıya tenkid 
etmektedir. 

B. Baltimor, bu projenin Parlamen· 
toya tevdii büyük harbtenberi vukua 
gelen dahili hldiselerin en vahimi ol· 
duğunu bildirmiftir. 

Nevyork Taymiı gazetesi projeye 
kartı sarahaten cephe almakta ve fUD· 

lan yazmaktadır: 
.. B. Ruzveltin bu hareketi, amerikan 

demokrasisinin dayandığı salahiyet mu· 

va.zenesini esaslı bir surette bozacak· 

tır. 

Ruzveltin teklifini tenkid eden Huver 

B. Ruzveltin siyasi dostları ve düş
manları kendisinin halkı haberdar et
meden önce projeyi kongreye verme

sine teessüf edeceklerdir. Bu projeye 

muhalif rey verenlerin demokrasiye 
karşı sempati duyduklarını ispat etmiş 

olacaklarına şüphe yoktur. 

Nevyork Herald gazetesi her za
manki gibi Cumhur reisinin politika
sını tenkid etmektedir. Bu gazete di
yor ki: 

''B. Ruzvelt teessüfe ~ayan samimi
yetle müdahalesinin hakiki sebcblerini 
gizlemek istiyor. Fakat hakikatte kım· 
seyi aldatamıyor.,, 

Siyasi mahfiller tıe 6{azeteler 
lwyretıe 

Nevyork, 7 (A.A.) - Siyasi mah
fillerle gazeteler, adli ıslahat proJesı 
dolayısiyle hayret izhar etmektedirler. 
Eski cumhur reisi B. Huver, bu proje
nin cumhuriyet müesseselerinin esası· 
na dokunmakta ve ali mahkemeyi ko~
trol altına koymakta olduğunu söyle· 

m1t ve ana kanunun tadili hakkında bir 
ref crandum yapılmau tavliyeainde bu· 
lunmuttur. 

Nevyork Herald Tribün pzeteai, bu 
projenin Senatoyu, Milletler cemiyeti 
ile Amerika arasında vaktiyle çılmuf 

olan anlqmazlığa benzer bir an~ 
lığa sürükliyeceğini yazmaktadır. 

Amerika tuğyanı 
Nevyork, 7 (A.A.) -Tutyan haber • 

leri artık gazetelerin ilk sayfalarını ı,. 
gal etmiyor ve 15 güne kadar büyük teh

likelerin tamamen zail olacağı sandı· 

yor. 
Ohyo vadisinde herkeı artdt evlerine 

dönerek çetin tamirat ve inpat işlerine 

başlamaktadır. 

Son bilançoya göre 404 ki.§i Ölmiif

tür. TakrLben bir milyon kiti açıkta kal· 

mıştır. Hasarat 110 milyon dolar tahmin 

edilmektedir. 

Yeni bir alman kruvazöril 
denize indirildi 

Berlin, 7 (A.A.) - Amiral Hipper 

Kravazö:-ü Hamburgda denize indiriL 

miştir, 

Bu kruvazör, alman ağır kruvazör· 

lerinin ilkidir. On bin tonluk olan bu 

gemi, Vaşington anlaşmasiyle tesbit e. 

dilmiş bulunan tiptedir. 

Dük of Vindsor'un balaaı 
Viyana'ya gitti 

Lon ar, 7 (A.A.) - Kırahn halası 

ile kont dö Harevud Avusturyaya git. 

mişlerdir. Kendilerinin bu haftayı Dük 

dö Vindsor ile geçirmeleri ihtimah var 

dır. 

Büyuk bir kalabalık, kendilerini is
tasyonda selamlamıştır. 

Yeni b · r döviz kaçakçılığı 
usulü 

Varşova, 7 (A.A) - Polonyadan 
Danzing·e giden döviz kaçakçıları şim. 

diye kadar tatbik edilmemiş bir usule 

kavuşmuştur. B~nlar Gdynia·da Lagar 
atlar satın alarak bu hayvanlara içleri 
yabancı banknotlarla dolu lastik torba· 
tar yutturmakta, sonra da Danzigte at· 
ları öldürerek midelerinden banknotla
rı çıkarınaktadırlar. 

"ltalya, bize Kırımı, Ukranyayı, 

Azerbaycanı peşkeı çekiyormuı. Bu 
yemlerin ileri sürülmesinden maksad 
da bizimle Rusyanın arasını açmak· 
mış. 

Ancak delilerin hududsuz hayal 
aleminde yeri olan bu nevi yazılar 

fransız gazetelerinde çıkıyor. Ru.;ya 
ile bizim aramızı bozmağa çalışan. 

lar İtalyanlar değildir. Bu yolda ma· 
sallarla zihin bulandırmaya çalı~an 

bazı Pariı gazeteleridir.,, 
Muharrir, bundan sonra her şey

de bir makaa.d arandığını söyledikten 
ve bu nefriyatm ne makaadla yapıl· 

dıimı sorduktan sonra, bizim vakıa 

Sancak meselesi dolayııiyle Fransa 

ile bir gerginlik devresi geçirmit ol· 

duğumuzu, fakat Cenevrede bu ger

ginlik ortadan kalktıktan baıka ara

da ahenkli bir it birliği sahası kurul 

duğunu yazdıktan sonra diyor ki: 

"lngiltereden sonra bizim de Ak

denizde gerginlik havasını dağıtma.. 

ya uğrapnamızda ve İtalyanlarla 

dostça konuşmamızda Fransayı kut

kulandıracak bİI' cihet olamaz. Bila

lôa Franunm Akdenizin herhanai 

bir kıammdaki bulutların dağılması

nı ve iatikrar Ye emniyet kurulmaaım 

memnuniyetle kartılaması lbnn ge-

Ur.,. 

Ba makale, R ... ya ile bizim ara

mıam açılmasında Franaa aiyueti İ· 

çİn de bir menfaat olmadıfmı teba· 

rü.s ettismekteclir. 

KURUN'da Sadri Ertem, "l'ari· 

hin .-.fi,. bqlıfı altmcla Jaallllt oL 

dutu bir fıkrada bazı insanların tari
he dÜpnan olduklannı, eğer tarih , .. 

riye dönmek ve maziye ballanmak 

mani...,. almıraa herkesin ona düt
maa olacafmı. fatrıat tarih, bizim 
Yarlıfmuzdaa bir parça oldufanclan. 

seçec:efiıaiz 10llan anlayabilmek i
çin l(eçtiiimiz yollan bilmemiz Ye 

tarihi sevmekten zİ!-ade tannnamq 

serektiğini söylüyor Ye diyor ki 1 

'' .... tarih bir eve iki devreye göre 

bir imkbalden batka bir ıey delildir. 

Tarihi yapan, halkeden kütle tarihin 

bir merhalesini selamlarken geride 

kalmıt bir istikbali aeli.mlıyor, d .. 
mektir. 

••• inkılabcı milletler, inkılab ham

lelerine tarihten daima destek bulA

bilirler. Tarihte büyük inkılablar yap

mıı milletlerin geride kalmıt iatik. 

bal günlerinden ıeref duymaları, hız 

almaları gayet tabiidir. 

SON POSTA'da Muhiddin Birgen, 

"fran1AD1n ne irfanına, ne de siyasi zekl

sına yakıtmayan hadiseler.. başlılı 

altmda yazdığı bir makalede, fran. 

sız gazetelerinde aon zamanlarda a· 

leyhimizde çıkan bir takım yazılarA 

işaret ebnekte ve bizim Sancak iht.İ· 

lafım Cenevrede hallettikten sonra 

memnun olduğumuzu, halbuki ba 

ne§rİyatm bu memnuniyetimizi ihlal 

ve fikirlerimizi rencide ebnekte ol

duğunu, Paris gazetelerinin büyük 

bir vehim içinde her şeyin altında Al

manyayı ve Hitleri aradıklarmı, fran

aız z~a ve irfanı ile bunun naaıl bir 

araya geldiğine hayret ettiğini ya.z· 

makta ve demektedir ki: 

"Hiç fÜphe yoktur ki iki memle. 

ket arasındaki diplomatik münase

betleri tanzim edenlerin iki millet a· 

rasındaki ruhi ve fikri münaaebetle

ri de tanzim hususunda oynayacakla

rı bir rol bulunduğunu düşünüyorum 

ve arzu ve temenni ediyonun ki türk 

ve franaız milletleri arasındaki ruhi 
doatluğu takviye ile mükellef bulu
nanlar bu vazifeyi yapsınlar.,, 

' 
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SURİYE, 
Suriye • Fransa muahedesinin fran· 

sız parlamentosu tarafından tasdikin
den evvel öyle süratle tadilata uğrıya• 
cağına kim inanırdı? Mandası lagvedil· 
miş Suriye kıtasına aid bir parçanın bir 

TİCARETİ İÇİN 
• 

BiR YENİ 
• • 

Türk-Elen 
Dostluğu 

Atina'daki türk resim sergisi dolayısiyle 
yunan gazetelerinin yaptığı neşriyat 

• 

ıı:aç gün içind yeni bir • 

manda altına gireceğini L 1 M AN 
bekliyordu? Diyorlar 
ki: •• Suriyenin haki
miyeti 1skenderunun 

iSTiYOR 
Atinadaki türk resim ve neşri yat sergisi dolayısiyle Elen gaze

telerinde türk • elen dostluğuna dair güzel yazılar intişar etmek
tedir. Bugün de bunlardan birkaçını alıyoruz: 

Tipos'ta: 
"Feniks" başlığı altında şunlan ya. 

zıyor: 

düşmüşlerdir. Türkiye daha 20 yaşına 
basmadan bunları başarmıştır. 

Türkiyenin arsıulusal nüfuzu da 
buna delildir. İtalya Boğazlar statüko
sunu imzalamak: tizerc bulunuyor. 
Fransa da lskenderun meselesinde uz • 
laşmıştrr. 

üzerinde hala devam etmektedir. An • 
cak bu Sancak; uluslar sosyetesinin 
mandası altında kalacaktır.,, 

Bu gibi sözlerle kendimizi aldatmak 
istemiyoruz. Türkler, fskenderunda ha
kim değilseler, suriyeliler de bu SancaJC 
listünde mutlak bir hakimiyete maliıt 

değildirler. Çünkü bu iki hakimiyetin 
ilstünde, uluslar sosyetesinin hakimi· 
yeti kurulmuştur. Netice itibariyle 
fransız - Suriye muahedesi tadil edil • 
miştir. Binaenaleyh bu muahedenin a· 
lacağı yeni şekil, Suriye parlamento • 
suna arzolunacaktır. Fransa, bu tadilat 
yüzünden Suriyeye karşı yeni bir du· 
rum alacaktır. 

Biz diyoruz ki: artık ümidimiz ke· 
sildi ve akdettiğimiz muahede bir re• 
viziona uğradı, ve Suriyenin hakimiye• 
ti altında bulunan yegane liman orta • 
dan kalktı. 

Su.riye --
liman.fJız! 

Üç buçuk milyon nüfus sahibi olan 
geni~ Suriye, limansız kalmıştır. Biz 
bu limana muhtacız ve bu liman Trab
lusuşam olacaktır. Çünkü 300 bin nU • 
fus1u Liibnanın iki büyük limana malik 
olması bir insafsızlıktır. Bu iki liman 
da Trablusuşam ve Berut limanlarıdır. 

İleri sürdüğümüz mütalea1ara kar~ 
şı bize şu cevabı veriyorlar: "Fransa, 
bir muahede ile Lübnana bağlanmıştır. 
Trablususam da Lübnanın bir parçası· 
dır. Bu limanın mukadderatım ancali 
Lübnan tayin edebiliJ ... 

Fakat Fransa, Suriyeye karşı biı: 

m• • ede ile bağlanmamış mıdır? Hangi 
hak ile Fransa, Suriye ile akdettiği 

muahedeyi çiğneyerek İskenderun me
selesi için Türkiye ile uyu~uş ve İs· 
kenderun kıtasmdan Suriye hakimiye· 
tini kald ırmıştır? 1. 

Bu nıütalealara karşı aşağıdaki ce
vab veriliyor: "Fransanın Suriye tize • 
rinde oir mandası vardrr.Ve Suriye in. 
tikal devresinde bulunduğu gibi, ulus
lar sosyetesine intisab edilinceye ka • 
dar Fransanın mandası altında kalacak· 

tır . ., Fakat Lübnan da aynı vaziyette 
bulunmaktadır. Lübnan da uluslar sos
yetesine gırınceye kadar Fransanm 
mandası altında bulunmuyor mu? 

1,iibmmm 

m11knr/rlpratı 

Suriyenin mukadderatını tayin et • 
ıniş ve hem Türkiye ile ve hem uluslar 
sosyetesi ile uyuşmuş olan Fransa, 
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Gazet:esinden 

Lübnanın mukadderatını da tayin hak:· 
kına maliktir. Eğer iki yüz yirmi bin 
arab karşısında yetmiş bin türk Suri • 
yenin siyasal vaziyetini değiştirmiş ise 
ve Suriyenin bir parçasını kopararak u-

Diyorlar ki: 

Lübnanm hem Berut hem Tramblusu· 
şam limanına malik olması bir insafsız· 
lık ve adaletsizliktir. 

Fransa, İskenderun meselesinde, 
bizi ağır bir surette yaraladı. Bize öy· 
le bir yara açmıştır ki, mazinin bütün 
yaralarım unutturmuştur. Fransa, ken
disine sadakat ve itimad gösterdiğimiz 
bir zamanda bizi kırmıştır. Fransanın 
menfaati ve dostluk münasebetleri na-

mına bu yarayı 

tedavi etmesi la
zımdır. Bu teda
vi şekli, ne Fran· 

Mademki muahede türkler lehine bir 
sayı ve ne de 
Lübnanı zarara 

kere tadile uğr.amıştır, bir kere de 

arablar lehine tadile uğramalıdır. 

sokacaktır. Bila
kis, bütün arab 

milletlerini ve 

Trablusuşam ah-a

lisini sevindire

cektir. Biz, bu ta· Suriye'ye yeni bir liman lazımdır. 

luslar sosyetesinin mandası altına koy. 
muş ise ve türklere askeri, ticari ve dil hu 

&usunda imtiyazlar bahşedilmiş ise 
cTra.blusşam>, cAkar>, cSiyer> ve eza. 
nine> ahalisi yirmi yıldanberi Suriyeye 
tabi olduklarını ve bu kıtalar Suriye • 
nin bir paraçsı addedildiğini, izhar et· 
mişlerdir. Nasıl türk ekalliyetine hür
met gösteriliyor da tam bir ulusun 
Trablusuşam üzerinde bulunan hakla • 
rma hürmet gösterilmiyor? 

Manda ve hukuku düvel bakrmın • 

dan meseleyi izah ettik. Adalet ve in -
saf cihetlerine gelirsek deriz ki: Berut 
limanı Lübnanın bütün ticari ve aske
ri ihtiyaçlarını lilzumundan fazla tat• 

min edebilir. Sonra Trablusuşam lima
nı, Lübnan için hem ehemiyetsizdir 
ve hem de ihmal edilmektedir. Bu 1i • 
man, eskisi gibi Suriyenin tabii limanı 
olmalıdır. Çünkil Suriye, askeri ticari 
ve bahri ihtiyaçlarını temin eden bir 
limana muhtaçtır. 

Liman 

istiyorlar 

Biz, makul olmıyan bir talebte bu. 
lunmuyoruz. Biz, ve yalnız bizim için 
bir liman istiyoruz. Yegane limanımız 
olan İskenderun limanı idi. Bu liman
dan şimdi mahrum kaldık. Eğer Trah
lusuşam limanını taleb ediyorsak, bu 
limanın Lübnanı hiç bir zarara sok • 
mıyacağına eminiz. 

Ltihnan bugünkü sahasiyle hiç bir 
zarara uğramıyacaktır, Berut, Lübna
nın mühim bir limanı kalacaktır. Berut 
limanı, Lübnanın, Irakın ve !ranın ih
tiyaçlarını tatmin edebilecektir. Fakat 

lebi ileri sürer
ken, Fransarun dostluğunu imtihan e

diyoruz .• 

Fransa, uluslar 10syetesinde bu ta

lebi yerine getirilebelir. Türkler, bize 

demişlerdir ki: Suriyeliler/ Lübnanla 

bir vahdet teşkil ediniz ve limanınızı 

Berut'ta veyahud Trablusşamda arayı

nız: Demek ki türkler, fransızlardan 

daha fazla iyiliğimizi istiyorlar'' 

Fransa • Suriye ittifakının yapıl • 

masma hüsnüniyetle çalışan Kont Dö 
MartePe itimadla bu talebi takdim e· 
diyoruz. 

f 
Halk.evinde 

Sosyal Yardım Şubea.i menfaatine 
Halkevi Temsil Şubesinin ittir ak 

ve yardımı ile 

Sanatkar ŞADt ve arkadapan 
tarafından 

bugün saat 21 de 

Hissei pyıa 

3 Perde 

Büetler Halkevi Giteıinde 
M!tdmaktadır. 

Movgli, elini, hayvanın geniş sırtında 
dolaştırarak, bir hüküm verir gibi, dedi ki: 

"Türkiye 1299 da doğmadı. Bu tarih
te osmanh devleti kuruldu. M. E. 7000 

tarihinde de doğmuş değildir. Esatir ve 
efsanelere göre, bu tarihte türk milleti 
tarih sahnesinde gözükmüştür. Türkiye 
1919 yılında Anadoluda doğmuş ve 
1924 • 26 yılları esnasında kati şeklini 
almıştır. 

Mondros muahedesinden sonra 
Türkiyenin orduları dağılmış, ahalisi 
yoksulluk içinde kalmış ve Boğazlaı la 
İstanbul "İtilaf" ve yunan orduları ta· 
rafından işgal edilmiştir. 

Bu vaziyet karşısında eski türkler 
şu taktiği kullandılar; galiblere itaat 
ediyor görünerek, bWlların aralarında
ki ihtilaftan istifade etmek; fakat mil
letin canlı kısmı ile askerler mertçe 
ka~ı koymayı tercih ettiler. Kati bir iz· 
mihlalden sonra galiblere karşı baş kal· 
dırmak için, büyük bir kahramanlık ve 
manevt kuvvet 13.zımdı. 

Çanakkale müdafaasında itilaf dev· 
letlerinin mağlfib olmalarında baş rolü 
oynamış olan muktedir bir miralay var· 
dı. Bu müdafaa işinde Almanlar ile ara· 
sr açılmış olan bu mira1ay, Setanikli 
Mustafa Kemaldi. Binaenaleyh Türki· 
yeyi mezarından kaldırıp diriltmek is· 
tiyen bu canlı unsurlar, bu ünlü mira
layın başına toplandılar. 

Kemal İstanbulda idi. Henüz rü· 
şeym halinde bulunan milli hareketin 
başında Kemalin bulunduğunu İstan • 
bul hükümeti bilmiyordu. Mütareke 
şartlarının tatbikine nezaret etmek li· 
zere, onu 9 uncu kolordu kumandanlı· 
ğına tayin etti. İngilizler Kemalin kim 
olduğunu geç anlamışlardı. Onu yaka
laınak istedikleri zaman, Kemal kolor
dunun başında bulunuyordu. Bu sırada 
yunan ordusu İzmir'e ç~tı. 

İngilizlerden maada diğer devletler 
bu siyasete muhaliftiler. Bu yüzden 
Kemalizm hareketinin hamisi mevkiine 
düştüler. Yavaş yava~ Anadoluda mtis· 
takil bir devlet kuruldu. Ve yunan fe· 
laketi türk milli hareketinin muvaffa -
kiyeti oldu. 

Lozan muahedesinden sonra yapı • 
lan mübadele neticesinde, Türkiye mil
ıt tecanüsünli elde etti, ve dahili işleri
ni düzeltmeye koyuldu. Eski ananeler 

ve teokratik sistemler tekmelerle atıl· 
dr. Türkiye Avrupa oldu, hem de en 
asri manası ile AVTupa haline geldi. 

Bugünkü Türkiye, Milattan 7,000 yıl 

evvel tarih sahnesinde gözüken Türki

ye değildir. Ertuğrul ve Osman Türki
yesi de değildir. Sultanlar Türkiyesi 
hiç değildir.·Bu yeni bir Türkiye, baş· 
ka bir Türkiyedir. 

Parnas salonunda açılan türk sergi· 
sini görenler, işte bunun için hayrete 

Bundan bir müddet evvel ebedi düş
manlıklarımızı, kan ırmaklarını ve fe· 
ci mücadeleleri unutmıya ve komşu • 
muzla elbirliği ile çalışmaya karar ver· 
mi~tik. Bu tarihten itibaren menfaat • 
terimizi müşterek addetmeye başladık. 
Müttefikimizin tera.kkiyatmı görerek 
memnun oluyoruz. 

Türkiyenin ölümden dirilmesi ta • 
rihte ya yegane bir hadisedir, ve ya • 
hud ender görülen fenomenlerdendir. 
Külden genç olarak doğan meşhur Fe· 
niks efsanesi bin yıldan bin yıla teker• 
rür etmektedir. 

Bu tarihli yunan basınının hepsi 
ttirk sergisinin açılma töreni ve söyle· 
nen nutuklar hakkında uzun tafsilat ver. 
mektedirler. 

A.ıinaika Nea'dan: 
Parnas salonunda açılan türk resim 

ve kitab sergisini organize edenler tak· 
dire şayandırlar. Bu sergi, iki milletin 
ilim sahasında teşriki mesailerine doğ· 
ru ilk adım sayılabilir. Bu sergi saye • 
ainde iki kıaıu milletin ruhları temas 
otmektedir. 

Yunan milleti bunu müdriktir. Ara
mızda din ve dil farkı bulunmasına rağ• 
men, dünyada bir Balkan medeniyeti 
mevcutsa, bu müşterek medeniyetin ay, 
rı bir koluna türk ·yunan medeniyet[ 
namını vermek Lizundır. Bu komşululi 
aşikardır. fki mille muhtelif safhada 
aynı hissiyat ile hareket ederler. Türli 
ve yunanlılardan birçoklarının kabul 
etmiş oldu.klan bir teoriye göre iki mil· 
letin kadim cedleri hısım ıııklardır. B11 
nokta ka.fi derecede müsbet değilse bl• 
le, bu iki milletin beş asır birlikte ya• 
şadığınr, beraber çalıştığım kim inkar 
edebilir? 

Türkler Bizansı zaptettikten sonr..1t 
medeniyetini kısmen olsun muhafaza 
etmişlerdir. Yunan milleti de aynı me
deniyetin mirascısıdır. Parnas sergisin· 
deki tablolar da bu sözlerimizi isbat et• 
mektedir. Her feyimiz benzemektedir. 
Bu yakınlığı kuvvetlendirerek bağları· 
mızr arklamak elimizdedir. 

tFOl!RJOl01lJJI OJk o 0.-

Bugün çıkan 

Türk spor 
kurumu dergisini 

okuyunuz 

CENGEL(lt KiTABI 
- Kaplumbaga sırtı daha serttir ama 

hu wkadar güzel değildir. Benim adaşını ku;
baganın rengi daha güzeldir ama bu kadar 
s~rt deği~dir. Ç?k güzel d~yor, zambağın 
agzındakı renklı benekler gibi. 

- Suya girmek lazım. Yeni bir deri ilk 
banyoya girmeden hakiki renkelerini aİmaz 
Haydi gidip banyo edelim. 

idiyse de, Kaa, ona daha kolayca ayaklarım 
kullanmanın fendini öğretmişti. Bazan 
Movgli, yılanın kıvrımlan arasında kalarak 
boğulacak gibi oluyor ve bir kolunu bu cen
dereden kurtarıp onun boğazını yakahyabil
mek için çabalayıp duruyordu. O zaman Kaa, 
ona bu fırsatı veriyor ve Movgli, çevik ayakla 
rının bir hareketiyle kuyruğuna doğru atı
lıyordu. 

altı yarda kadar uzağa fırlamış olan Movgll 
kahkahayı bastı. Oğlan, parmaklan çayırlar 
içinde yerinden kalktı ve yılanın banyo ede· 
cec'Yi yere doğru arkasından yürüdü. 

..,Burası kayalıklarla çevrilmiş ve içine 
ağaç dalları da batmiş olduğu için enteresan 
bir manzara almış derin, koytu bir gölceğiz. 
di. Çocuk, Cengel adetine uygun bir surette, 
hic ses seda çıkarmaksızın suya girdi ve he· 
rn~n dalıverdi. Sonra gene sessiz, sedasız 
suyun yüzüne çıktı; ve ellerini başının altı· 
na koyarak kayalar ar~smdan yeni doğan 
aya bakmağa ve ayağiyle suya vurarak ışı~ 
akislerini parçalamağ"a başladı. Kaa'nın bır 
elması andıran başı, suyu bir ustura gibi biç-

Yazan: Çeviren: 
Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 

- Ne mükemmel şey ! Bir kimsenin ka
fasını örtmüş olan deriyi insanın kendi ayak
ları altında görmesi tuhaf oluyor! 

Kaa: 
- Fakat benim ayaklarım yok, dedi, 

sonra bizim millette bu, ötedenberi adet ol
duğu için, hiç de tuhaf sayılmaz. Hiç deri 
yaşlanıp sertelmez mi? 

- Yassı kafalı, ben her zaman gider, onu 
yıkarım; fakat doğm, hakkın var, bazı sıcak 
günlerde ben de, canım acımadan, derimin 
soyulmasını ve derisiz kalmamı istemişim
dir. 

- Ben tle hem yıkanırım, hem de deri
mi deği~tiririm. Nasıl, yeni elbisem iyi 
dumyor mu? 

.. - Bez: ~7ni taşıyacağım dedi, Movgli ve 
gulerek egılıp vücudunun orta yerinde en 
kalrn olan kısmını kaldırdı. Bir insan bunu 
iki aya~k kadar yukarıya kaldırabilirdi. Ka~ 
hem eglenerek puflayor, hem de istifini 
bozmuyordu. 

Bu.~~.an sonra ~~şam oyunu başladı. Oğ
lan, butun kuvvetıru takınmış bir halde, yı-
lan da muhteşem derisiyle karşı karşıya du
ruyor, bir ğüleşe hazırlanıyorlardı. Bu bir 
kuvvet ve göz denemesi idi. Hiç şüphesiz, 
Kaa, kendini bıraksaydr, bir düzüne Movgli-
yi ezebilirdi. Fakat yılan çok dikkatli davra
nıyor, kuvvetinin onda birini bile harcamı-
yordu. Movgli, her ne kadar, ufak tefek elen
selere mukavemet edecek kadar kuvvetli 

Başbaşa geliyorlar, ileri geri sallanıyor • 
lar, bu suretle giizel ve heykele benzer vü
vud yükseliyor, bacaklar meydana çıkıyor
du. Nihayet, Kaa Movgli'nin geriye itemi
yeceği şekilde başını sallıyorduk: 

- Şimdi! şimdi! şimdi! bak şimdi şura
dan tutuyorum, şimdi de buradan! ellerin 
uyuştu mu? gene buradan! 

Oyun her zamanki gibi yılanın bir baş 
darbesiyle bitmişti. Bu darbeden sonra oğ
lan adamakıllı sendeler, uzağa fırlardı. Mov
gli, bir türlü bundan korunma çaresini öğre
nememişti. Kaa, ise buna karşı koymak tec
rübesinin daima muvaff akiyetsizliğe uğrıya
cağını söylerdi • 

Nihayet Kaa: 
- Uğurlu avlar! dedi. Her zamanki gibi 

. miş ve dinlenmek üzere Movgli'nin omuzla4 

rına yaslanmıştı. Vücudu, bütün ihtişamiy
le, serin suyu emiyor gibi idi. 

Nihayet Movgli, uykulu uykulu: 
- Oh ne ala, dedi, hatırımda kaldı~ına 

göre insan sürüsü, bu saatte, çamurdan ya
pılmış tuzaklar içinde başlarını sert tahta 
parçalan üzerine koyarlar, dışardan esen 
rüzg-ardan korunabilmek için başlarına ka ı~ 
kumasları örter ve burunlarından gelen bır 
sesle kötü kötü şarkılar söylerler. Cengel' Je 
bulunmak çok daha iyi. (Sonuvar.) 



..._ a.2 ... 1937 

Atatürk'ün 
kaç 

akisleri 

Ciano'nun Ankaraya 
gideceği bildiriliyor 

Milano mülakatının 

(Bur 1. inci sayfada) 

Enıni,·eı. "~ 1& ...... . a.._, c:.ıte koJIU,f-
mak onun aanatıdır 

Bir çok yabancı muharrirlerin A
tatürk için hiç hazırlıbu: rastgeldikle
rinde hayran kalmaları bundandrr. An
sızın ilmi ve siyasi dolapk mevı:ular 
kaqısında kalınca. emniyet ve hakimi 
Yetle konuşmak onun sanatıdır. 

Cemiyet rataYlflDa olan istidadı, 
onun ikna kabiliyetini azami derecede 
tekemmül ettirmiştir. Burada. bilhassa 
ciddi meseleler mütalei etmek için to~ 
lanmlf mümtaz heyetlerdeki ikna kuv
\'etini tebarüz ettirmek isterim. 

Atatürkün, cemiyet ile söyleşmek 
\re onunla İf görmek hevesi, bu memle. 
kete pahası ölçülmez iylikler yapmıftır. 

1919 ihtiWine girdiğinden i
tibaren, fikirlerini kongrelere, heyet
lere ve fertlere anlatmağa ?'.qıyor. 
Nihayet, çetin •ilah hareketleri ile hal· 
lolunacak muğlak davalar için, her ıey
den evvel, cemiyeti ikna etmeğe, yani 
cemiyet yapmağa teşebbüs ediyor. Bu 
zihniyetin en büyük eseri, 1920 de Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin meyda

na g elmesi olmu,tur. 
Büyük Millet Meclisi, milletin ar· 

zusunu ve iradesini kendi nefsinde top
luyor. Dahili ve harici haaunlar ise, 
her fCyden evvel. Millet Meclisinden 
ve herhangi bir mecliste açık ve ceıu~ 
nıünakaşadan çekiniyorlardL Manevı 
bakımdan milli davi, gayet esaslı bir 
temsile ve münakaşası mümkün olma
yan milli salahiyete bağlanmış idi. Va
ziyet, bütün düşünceli, vatanperver ve 
6inirleri salim olan vatandaşları bir an· 

da toplamış idi. 
Harp ve ihtiHil içinde bulunan bir 

m illetin meselelerini meclis ile idare 
etmek kolay bir iş değildir. Atatürkün. 
cemiy et içinde yer tutmak ve çalışmak 
hassasıdır ki, bu t emiz ve çetin idare· 
yi bize temin etmiştir. 

(Başı 1. inci sayfada) 

''Tii.rkler ~ururlu, yiğit 
üuanlardır-,, 

Repüblik, konuşmaların Sancak an
laşmazlığının buhranlı zamanında ka • 
rarlaştığını ve teşebbüsün Ankaradan 
geldiğini hatırlatarak diyor ki: 

''ltal·yanlardan alacağımız 
dersler vardır.,, 

ha az yorıılmam•~tır. Son iki asır zar
fında, bu memleketin idaresi, uğradğı 
felaketler içinde, halkın hiddetini yen
mek için, bir tek çare bilirdi: Kadınların 
peçelerini daha kalınlaştırmak ve çar
şaflarının uzunluğu hakkında ölçü tayin 
etmek.. Böyle bir muhitte kadınlan, 

mahkemede aza, dairede memur, mek
tepte hoca, laboratuvarda kimyager ha
line getirmek için, cemiyeti yalnız kuv
vetle değil, asıl ku~etten başka va&lta
larla sevketmek lazımdır: İkna, ve ter
biye vasrtalan ile •.. 

Bu vazifeyi, başlıca Atatürk bizzat 
yapmıftır. 

Dai.ma muzaffer büyük 
bir stratej 

"Sancak meselesinde fena bir mu
ahede yüzünden mecbur olduğumuz ta
vizlerin araplan sukutuhayale 'Uğrat
tıktan maada tehdid altında yaptığımız 
için bize türk dostluğunu tekrar kazan

dırdığı da fÜphelidir. Türkler gurur 1 
uhibi, yiğit insanlardrr. Onların dost· 
luğu kapitülasyonla utm almama•,, 

Ordr, italyan ve alman trfsirlerinde 
fransız - rus paktını hükümsüz kılmak 
için sarfedilen gayretleri tebarüz etti· 
rerek, ''hükümetimizin gayesi bu faali
yeti karşılamak olmalıydı,, diyor. 

Ami dü Pöpl diyor ki: '(Milano 

konuşmalarının neticesi ihmale şayan 

olmamakla beraber .izam de edilmeme

lidir. Türk - İtalyan yaklaşmasının Bal• 
kan antantına halel vereceğini sanmı· 
yoruz. Ancak italyan siyasi faaliyetin· 
den alacağımız faydalı dersler vardır.,, 

Milü müda1aa ----1-·•-~-.ı-Atatürkün daima muzaffer olmut. I' ~nnue 
büyük bir stratej olduğu maliımdur. Bu yeni bir namriye 
ayarda olan büyük Kumandanlar, birin· Milli müdafaa mcselekrinde ime., JeDi 
ci derecede aiyasct yaptık:lan zaman, ta- bir na.zariye, milli siyuetc temel olmuf-
rihte ve muhtelif memleketlerde, çok de- tur. Habız olmaktan bt"i o1an.k icti-
fa yainm kuvvetle hakimiyet nazariyesi nap etmek lbımdır. Maddi veya manevi 
gütmüşlerdir. Atatürk, siyasi anlayışta bir tecavüze uğradıimu.z zaman ise, tc-
büsbütün ba§ka bir varlktır. Kuvvet ve cavüzün büyüğü veya küçüğü olmaz, 
strateji, onun nazarında ba.Jka daha bü- Türkiyeııiıı bütün varhğmı ortaya koy-
yük emel ve fikirlerin altında .,.e teairin- mağa mecburm. 

de kalmalrdır. Hiç bir zaman baldı ve bü· Atatrlt, iDAnlar arumda olduğu gi-
yük emellerin müdafaa vautaaı mahiye- bi. milletler arasında da emniyet verici 
tinden ileri çıkmamalıdır. Böyle bir an- münuebetkre ve inanıl•Mccek tıOZ1ere 
layış, siyasi emel ve kanaatlerde çok vu- pek ehcmiyet verir. Dahilde ve hariçte 
zuh ister. Siyaset mücadelelerinde :ma- emniyet edilir insan ve millet olmak ve 
klll ve haklı ve bilhassa kendini aldatma- böyle insan ve millet ile bareber çalı§-
yan bir tezi, davasına temel yapmak, A· mak istet'. Temas ettiği devlet adamları 

Halkın heyecanı tatürkün bariz bir hususiyetidir. Ata- ft devlet reialeri halamda eyi hatırala-
Bu vaziyetlerde, halkın heyecanı aşr- türk, bu hususiyetini yeni Türk devle- n dalına muhafaza etmiı ft tıec.m e-

n dereceyi bulur. Halkın serbestliği de tine temel taşı kanaatlerden biri olarak den dostluk!arına u.rs.dmu bir yefa bes-
en rahat ve külfetsiz bir haldedir. Her- yerleştirmiştir. !emiştir. Son defa, Lıgiltıcrenin büyük 
kes en güzel nutuklanru söyler, musiki Osmanlı imparatorluğu, son iki aaır- Hükümdarı ile şahsi taDIJ!DU1ndaıı ba-
istidadlıları en eyi marifetlerini tanıtır- dan beri, siyasi hedef ve mevcudiyetin- kikt bahtiyarbk duydu. Bu lmsiyatın 
lar. de her türlü vuzuh ve ciddiyeti kaybet· bütün Türk mı1leti kalbinde ycrlepneai 

Toplantıya hakim olan zihniyet şu- mi_şti: Tunus, Cezair, Mwr, Girit, Bul· için ciddi olarak çalıştı. Yüksek phsi-
dur: İtimadı nefis ••. Toplantının emelle- garistan, Bosna - Hersek, Arabistaıun yetlerin temasından bütün milletler bir-
ri bir noktada döner: Yüksek insan ce- bir çok kısımları türlü ıekilde kend.i6in- biri ile temasa gelmİf olu~rlar. Sa l/Ia-

yet, büyük Kurultaylarda eserlerini ve 
kanaatlerini teşhir ve izah etmeğe baf
ladL Bu meııecinio milli ve medeni 
neticeleri mühim olmıııtur. Türk mil. 
let~ e~ eski bir inı;aniyet vaclığı ve en 
eskı bır medeniyet cemiyeti olduğunu 
anlayarak hem itirm.dı adai, hem me
deniyet qkı artmıfur. Kuvveti ile be. 
raber, fikrinin yeni hakikiltlere açılma
sı, onda hakikat sevgiaini de arttırmış. 
tır. 

Bu memleket, toprağının bir köşe
ainde, Bizanstan yeya Ronudan yeni 
bir eser bulcaklar diye korlcardı Şimdi 
toprak altından yeni eserler ~ıbrmL 
ğa .kendisi çalıpyor, Son Alacahöyük 
kulları, Tarih Cemiyetinin tqcbüaü
dür. Noti~eler §im<liden diiııy'1Ull dik· 
katini celbetmiştir. Ayasofyaom B.i.uaa 
eserleri için müze haline lwıuılması 

bilmem ki. tefsire muhta~ıdır? Ata
türkün geniş ve yübek fikrini.. tolc. 
ransını, hakikat arayzcılığını .. ve mem
leketin içtimai ve ilmi bünyesinde vü. 
cude getirdiği hayırlı istihalenin derin 
izlerini, biç bir şey bu sade misal kadar 
belirtemez. , 

miyeti olmak .. Medeniyet ve illin yolun- den kat'i olarak ayrılmış iken, Babıcili, jcstenin emniyet, muhabbet ve hiinnet Tifrk DUi ii~rinde 
da ilerlemek .. Atatürk, Türk ceıÜiyetine bunlan kendi topraklan sayar, fakat telkin eden yüksek şahsiyeti, bütün türk 

Şimdi Türk dili üzerinde çalışıyor. 
itimadı n efsi, ve yüksek insan cemiyeti paytahtında adliye ve maliye kanunları- milletini ingiliz milleti ile sıcak ve sem- T 

ürk d ilinde salahiyet ve hakim iyetle 
Biiyii /., Meclisin Jlii/u:;u olmak ac:kını, asıl umumi halk toplantı- ru tatbik etmek hakkına ma!ilc bulun- patik bir surette temasa getlrmi_ş oldu-

11 çalışmak için mutlak olarak filolojide 
Milli kıyamın ilk devresinden son- Iarmda telkin etmeğe çalışır. mazdı. Büyük Harpten sonra, 1918 de ğunu bu veaiJe ile zikretmek, benim için derin olmaktan b~lam~tır. Senelerden 
d B.. Atatürk'ün toplantılanndan ,.ıkarken Mütte!ilder ile görüflDCğe hazırlanan bir bahtiyarlıktır. 

ra a uyük Millet Meclisi, memleke· • beri süren ça1IJID&lar aynı ;çtimai ve 
tin mukadderatında e n büyük salahiyet herkes, betbin şeylerden, hayatın dertle· imparatorluğun tecrübeli ricali, 0 kadar Kültür fıleri münakaş:ılı usu!Jerle ... 

rinden ve ıııkıntılanndan yıkanmış gibi- bilyük: hadiseler hiç ohııamı§ gibi. sulh 
ve t esir i muha faza etmiıttir. Büyük Ö d · üks' ki·-· ıtartlan kinde bütün Arabiatanı ve Av- Kültür iteleri, Atatürkün baD1ıca Cemiyet teşekkül etti .. Kurultaylar 

Y dir. Herkes büyük n enn y e ıgı- ıı :ır .,.. 
Meclisin n üfuzu, orada birrok partile- b rupadaki daha birçok yerleri istiyordu. .sevki ve me"'-aalesidir. Tarih tetebbuları yapılıyor .. Eserler bfiyük toplantılarda :s ni bir daha tasdik etmiştir. Onunla era- a. 
rin faaliyette bulunmamasına bakıla- k · · ·~- Onun irin mühim olan, şekil meselesi için umumiytle ve Türk tarihi için hu- teşhir ediliyor .. Bu toplantılara enter-ber yaşamarun bu memle et ıçın seldllıet :s 
rak, dışarıdan kafi derecede kavranıl- . - · d b' da idi. Asıl memleketi, herkesle beraber ausi olarak aarfettig-i emekler dikkate nasyonal büyük alimler davet edilivor .. ve ilerleme olduğunu, yiıregın e ır - :1 

rnamaktadır. Bu nüfuz pek büyüktür. idare etmeği de aynı zamanda dü•ünü· değer. Had devrinde, her gün on saat- 193{) yazın büyük kongn=si Dolmabahçe ha anlamıştır. ,. 
Devletin ve milletin mukadderatında Müzakere eden bir heyeti fikir ve yordu. ten aşağı olmıyan ve senelerce süren bir sarayında toplandı .. Bin ki'iyi geçen 
son ve kati aöz, daima fili olarak 0 - münakaşa kuvveti ile, kalabalık halk Bu devirde, yalnız Türk Milleti ve gayret az değildir. Bu çalışmanın alim- bası içinde İngiliz:, Fransız, İtalyan, 
nundur. Büyük Meclis, hakiki bir kon· kütlesini heyecan ile nihayet eline ala- Türk yurdu için dava sahibi olarak orta- ler ve mütehaasıslarla gejjen etüd günle- Sovyet, ATUsturya, Po1on)-a, Alman, 
trol yapmaktadır. Yapılmakta olan iş- bilmesi, onun bariz bir meziyetidir. ya çıkan Atatürk, büsbütün yeni bir an- rinde zaman ve saat, tahdit mefhumunu Macar, Grek, Bulgar alimleri de bulu-
ler ve inkılaplar, ancak Büyük Meili- kaybeder. Kumandanlık umanından nuyordu. 
sin kanan olarak kabulü ile yerle,ebil- /rtimai mürebbi uibi layışm müjdecisi olmuştur. Ba rol aade 

" e• değildir. Çiinldi, yalnız Türk yurdu ve kalına bir meleke ile ve bünyeaiulıı mü&.. Bütün bu gayretler Atatürlriin, i-
ıniştir. Türk cemiyeti, kadınların aerbcstisi Türlt miBcti için olan davi, mutlaka tema kudreti ile. vzwa müdciet uyku- deali olan millet yapısını vücude getir. 

Büyük Meclis münaka~lan, hükümet ve hayatın her safhasına iJtiraki buhran- sus ve iatirahataU olarak lauwu• ,. .. ız. mek için ne zor çalı,an bir mimar oldu-
azası için birçok ahvalde kolay değıldir. Ianru Atatürkün terbiyevi olan gayret kanla ft sillhta kazanacaktı. Zafer· r-a 
Meclisi ikna etmek düşü1'ccsi, vekı1lerin ve faaliyetleri sayesinde kolaylıkla at- den aonra, ondan evelld millt tezde kal- pbilir. Bir çok Jııerre onu, kihlhları ft iww gösterir. 

1 dan miln b d dl 2 yazılan f,.irıde, yirmi dört ft iiaha fıu- u,;~ M'"'gt' :1. ~f;-;.; .. _ _. L!. m.ı·-daima büyük kaygıları olmuştur ve o a- }atmıştır. Erkekler, kadınlar ile bir a· mak .. Ve on aonra u u ar.. .-· .----. .- ~ Y" --. ....... uu -

caktır. rada bulunmaktan utanırlar, kadınlar çinde bir Türkiyenin siyasetini esas la uat fasılasız çalıflDB içinde bulma. rolünü anlatmak istedim. Sayısız dev. 

Şekli tamam yapmak için, Meclisin taflracaklarından korkarlardı. Büyük tutmak için Atatürk gib bilyük bir var· fUIDdur. Onun tarih çalıpalarmm kül- Jet .-e millet itlerinin içine girmektea. 
· · · ı · t1 d h 1·- • acemilig-ini gider tficel neticeleri pek mühim olmuftur. Dıutlaka dag- ıtıcı ve tahrip edıcı tesır er cemıye er e erACSm • Iık olmak Jhandı. Bu anlayıa bizi Mk sakındım. Dahili ve haric1 tehlikelere 

ek · · h k t • · • -Y .- Mekteblerin tarib kitabları, kendi oe. 
Yapacak tezahüratta bulunması elbette m ıçın ve er ese emız ınaan cemı- yanlifldı:tan kurtarnııf ve bize çok doğ· karşı dikkat ve hazrrlık .. Siyast, içtimai 
•"rt deg- ildir. Çok daha alışkın memleket- yeti zevkini ve gururunu vermek için, ru yollar gö5termittir. ı:arcti altında yeniden yazılmrf, "Aıa-
lerin manzaralarını görüyoruz. Türkiye Devlet Reisinin, içtimai mürebbi gibi, ri atika,, kazıları her nsıta ile tefVik e. kültürel esaslar üzerinde sağtam bün-

saatlerce sarf ettiği gayreti görmek, insa- Panislamizm, panturanizm siyasetle- dilmif, tarih uhncsinde bulunan yeni yeli bir millet vücude getirmek, Mima. 
Büyük Millet Meclisinin, hakikt kontro- · · dik ı 1 k kap d tik. Bi 

k . na hürmet dereosinde hayret verirdi. A- nnı ra a 0 ara ı ı~arı et • hakikatler millete bildirilmiş ve enter- rımızın başlıca hedefi ve i'idir. Türk 
lü yapan ve yıkıcı tesirlerden çe ınen · k 

Jnanzarası, Türkiyenin siyasi terbiye ve retmeğe çalışan şef, yeni Türk ccmiye- ciddi ve dürüst olarak dostluk tesia et- itiyadı vcçhile tan1ı çalışmalan için zaferlerinden dolayı bağlı ve minnetli-
çık meydanlarda halka yeni alfabeyi öğ- ze düşmanlık etmıyece memleketlerle nasyonal alemin tetkikine arı:edilmiytir. ı milleti, ona. aakeri zaferleri kadar, bu 

tekamülünü ilerleten en feyizli vasıta- b •• b' · old 
tini ve toplantılarını yaratmak için, da- mek, bize ta ıı ır uyaset u. milli bir cemiyet kuruldu ve bu cemi. dir. 

~ır. ============================~==============================================~==:==============================================================================ıı 
Tefrika. No: 12 

Maça Kızı 
Yazan: PuŞki.a 

- İstecliğiniz kadar çağırın, sizi işiten 
Yok ki. Gidin Lizaveta 1 vanovna'ya çabuk 
Olmasını söyleyin. Kendisini bekliyorum. 

Genç kız, mantosu sırtında ve şapkası 
başında, içeri girdi. 

- Nihayet gelebildin! Faka~ ~u kıh~ 
ne! Neler tahayyül ediyorsun? Kırnı kendı
ne meclub etmek niyetindesin?. Hava na
Sıl? Rüzgar var, değil mi? 

Uşak: .. 
- Ha'l!ır Ekselans decli hava çok mu-

ıa . J , ' , 

Yım. 

- Hep gelişi güzel cevabverirsi?iz· ~u 
h~va deliğini açınız. Demiyor mu i~! ~uz
gar var, buz gibi bir rüzgar. Atları soksun -

ler. Senin de böyle süslenmek zahmetine gir- larla ona yaklaşırlardı. Sonra, kimse onunla 
meğe sanki lüzum vardı! Lizaveta 1 vanov- meşgul olmazdı. Bütün şehrin kabul edildi
na kendi kendine ·'işte hayatnn !" dedi. ği evinde ise gayet sert bir muaşeret usulü 

Hakikat şu idi ki Lizaveta 1 vanovna pek tatbik eder ve ziyaretçilerinden hiç birini de 
bahtsız mahlılktu. Dante: .. başkalarının ek- ~~azdL Bekleme odalarında şişmanlayıp 
meği acı ve başkasına aid merdivenleri tır- ihtıyarlamış olan sayısız hizmetçileri, ölü
manmak elemlidir," der. Tıabi olmanın me- ~eşiğinde bulunan bu yaşlı kadına kcyf
raretini, yüksek smıftan ihtiyar bir kadının lerıncc muamele eder ve her biri onu istedi-
evladlıD-ından daha iyi kim anhyabilirdi. w • .b. 1 d ,., ild" gı gı ı yo ar ı. Bu evde Lizaveta 1 vanovna Kontes muhakkak ki, kötü ruhlu değ ı, b' d .. 
fakat ~un kibar alemi muvaffakiyetleriyle ır ma ur omrü sürerdi. Çay ikram ettiği za-

d b" .. · h ~an, derhal israf olunan şekerden dolayı ta-
şımannış bir ka m.ın. utun maymun ış~ - zırle karşılaşır; jiİksek sesle roman okudu
hlıkları vardı. Hasıstı ve artık sevemıyen 
ve zamaneye muarız olan bütün ihtiyarlar ğu vakit Kontes onu, mücerredin bütün ha
gibi soğuk bir binicilikten hoşlanır:dı. Mon- talanndan mesul tutar; gezintide Kontese 
den denilen hayatın her türlü beyhude zevk· refakat ettiği zaman havanın fenalığı ve so
lerine iştirak eder, bütün eğlencelere sürük- kak kaldırnnlanıun kötülüğü onun kusuru 
lenir ve orad~ balo salonlarının korkunç ve olurdu. Tayin edilmiş olan aylığı hiç bir va
zarur.i bir süsü gibi, eski modaya göre takıp kit ona tam verilmez; buna mukabil herkes 
takıştınnış ve düzgünleyip ~y~ş ?larak, gibi, yani pek az kimseler gibi giyinmesi 
bir köşede otururdu. Davetlıler ıçen. gırer}ec· ondaa istenilirdi. Cemiyetteki hayatı en se
ken, bir ibadette bulunurcasına, derın selam- fillerdendi; herkes onu tanır, fakat hiç bir 

kimse tarafından kendisine dikkat edilmez
di. Baloda ancak vis - a vis bulunmazsa dans 
edebilir, ve kadmlar tuvaletlerindeki bir bo
zukluğu düzeltmek için salondan ayrılmak 
lazım geldiği vakit onun koluna girerlerdi. 
Haysiyet sahibi id~ vaziyetinin münasebet
sizliğini şiddetle hissederdi ve bir kurtarıcı 
bekliyerek gözlerini sabırsızlıkla etraf ta gez
dirirdi Fakat tefahürücü gafletleri içinde ih
tiyatkar olan gençler, etrafuarmda dört dön
dükleri soğuk ve kendilerini beğenmiş gü
zel tazelerden ;•üz kere sevimli olduğu hal
de İzaveta 1 vanovna'yı bir bakışladyle bile 
şereflendi rmezlerıli. 

İzaveta, zengin ve debdebeli salonları 
terkederek bir dolabın, bir boyalı tahta kar
yolanın, bir kağıd paravanın, bir küçük ay· 
nanm tefriş ettiği ve bakır şamdana dikilmiş 
mumun neşrettiğ i gamlı ışığın aydınlattığı 
mini mini odasında, kaç defa ağlamıştı. 

(Sonu var) 
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C SPOR ) 

Demirspor Muhafızgücünü 1-
Gençlerbirliği Kırıkkaleyi yendi 
Fener İstanbul şampiyonu 

Fener: 4Galatasaray:1 
Güneş: 2 Beşiktaş: 1 
Ha:.ılatı Adana felaketzedelerine ve

rilmek üzere mıntakamız tarafından ter
tib edilmiş olan "Adana kupası,, tur· 
nuva maçlarına dün devam edildi. iki 
hafta evvel sekiz kulüb arasında başlı.. 
yan musabakaların dünkü dömi finalın• 
de, Gençlerbirliği • Kırıkkale Gücü, De
mir Spor • Muhafız Gücü kulübler!nıiz 

karşılaştılar ve Gençler Birliği ile De.. 
mir Spor bire karşı sıfır sayı ile maçlar• 
dan galib çıktılar. 
Havanın bir iki gün evelinenazaran bi· 

ıaz soğuk olması dolayısiyle tribünlerde 
o kadar seyirci yoktu. Adliye vekilirniı 
B. Şükrü Saraçoğlu maçları takib eden
ler arasında idiler. 

~ençler Birliği - Kı:-ıkkale Gücü 

Demirspor - Muhafız Gücü 

Bu yıl lstanbul şampiyonlu

ğunıı kazanan f'enerbahçe 

talammın Ani.ara stadya· 

nıunun kiişad re~minde ya

pılan maçlarda alırum resmi 

Sokak 

l 

• 

DHn Ankaracla yapılan sokak 
koşusuna i~tirfık edenler 

o 
Diin Ankarada yapılan sokak 

ko~ustmdan hir intiha 

Saat 13.15 de hakem altınordulu Ziya 
iki takımı sahaya çağıran düdüğünü çal
dı. Gençler Birliği ve Kırıkkale Gücü 
oyuncuları tarafdarlarının alkışları ara
ıında ko~ak alana çıktılar. Takımlar 

fÖyle idi : 
Gençler Birliği : 

Rahim • Kadri, Ihsan - Sa14haddin, 
Hasan, Keşfi. Selim, Alaaddin, Rasim, 
Niyazi, Ihsan. 

İkinci maç 15 de hakem lbrahimin 
idaresinde Muhafız Gücünün akını ile 
başladı. Nasıl kurulacağını merakla bek
lediğimiz takımlar sa.haya çıkdıkları za. 
man 'öyle sıralandılar.: 

Demir Spor: 

istanbuıdaki maçlann 
tafsilatı 

Kırıkkale Gücü : 
Cavid • Cemal, Hikmet • Sabri, Şük.. 

rü, Abdi • Nuri, Rıdvan, Osman, Ahmet, 
Fuat. 

Gençler Birliği takımı H. Ahmedin 
yerine Salahaddini haf oynatıyor. Onun 
yerini de takun da ilk defa gördüğümüz 
Alaaddin işgal ediyordu. Kırıkkale Gü
cünün son zamanlarda vaziyeti değif
mişti. Onun için maç ehemiyetle takib 
edilecek bir mahiyet almıştı. Acaba 
mıntaka şampiyonluğunun en kuvvetli 
namzedi karşısında kırıkkaleliler ne ne· 

tice alacaklardı? 
Oyunun neticesine kadar bunu me

rakla bekledik. Fakat ne Kırıkkale Gil· 
cü Çanaklı:ale kupası maçlarındaki va
ziyetinden çok ilerlemişti; ne de Genç. 
ler Birliği çok üstün bir takım vasfını 
taşıyordu. Birinci devre O • O bitti. 

Bu sayısız devre iki tarafın biribiri
ne müsavi olduklarını gösteriyordu. İ
kinci devrede manzara biraz değişti. 
Bilhassa ilk dakikalarda Gençler Birli
ği forverdleri daha müessir akınlar yap. 
tılar. Bu akınlardan birisinde hakem sert 
bir çıkışı takib eden tekme vuruşunu pe

naltı ile cezalandırdı. Sekizinci dakika
da Hasanın ayağiyle gole çevrilen bu pe
naltıdan sonra, Gençler Birliği tekrar 
yavaş, hareketsiz ve cansız oynamağa 

başladı. Kırıkkaleliler bu sırada vaziyet
ten istifade için daha gayretli ve atıl. 
gan oynadılarsa da forverd ve haf hat-

tının durgunluğuna uymayan Gençler 
Birliği müdafaası kendilerine gol fır

satı vermiyordu. 
Seyrinden hiç zevk duymadığımız 

bu maç 1 • O Gençler Birliğinin galibi

yeti ile netice lendi. 

Gençler Birliği forverdlerinin gol 
atmak kabiliyetini kazanmaları için o. 
na göre bir çalışma sistemi bulmaları 

lfızım gelmektedir. Haf hatları daha çok 
müdafaaya yardım ediyor. Onun için 
yapılan akınlarda top forverdin aya
ğından kaçınca bir çok da fırsatlar he
der olmaktadır. 

Yukarıda, Kırıkkale takımının Ça
nakkale kupası maçlarındaki durumu· 
nun çok değişmediğini işaret etmiştik. 
Bu mütaleamıza derhal şunu da ilave e.. 
delim ki ferd itibariyle kmkkaleliler, 
vaziyeti ist;krar bulmuş bir takım te,. 
kil edebilecek hale gelmişlerdir. Şild 

maçlarına kadar sıkı bir çalışma ile mu
vaffakiyet sahasında epeyce yol alacak
ları şüphesizdir. Alanda ilk defa gör
düğiimüz hakemi, henüz bu gibi maçla. 
rı i '·re edecek dereceye gelmemiş bul-

rhı '"· 

lsmail • Nuri, Cihad _ Salih, lbrahim, 
Refik • Ahmet, Şemsi, Arif, Murad. Ke
mal Şefik. 

Muhafız Gücü : 
Natık • Sabri, Salih • Ahmet, Cihad, 

Cahid • Adnan, Naim, lbrahim, lsmail, 
CeJjJ. 

Kulübe yeni iltihak eden futbolcu
larla kuvvetli bir takım şeklini arzeden 
Demir Sporun karşısında Muhafız Gil· 

cil Rızadan mahrumdu. Maamafih bu 
vaziyette de kuvvetli idiler. 

İlk dakikalar karşılıklı hücumlarla 
geçti. Oyun müsavi cereyan ediyordu. 
Sekizinci dakikada Arifin yaptığı gol 
vaziyeti değiştirdi. Demir sporlular da. 
ha canlı oynadılar. Devrenin ortalarına 
doğru üstünlükleri bariz olarak görüldü. 
Fakat bu tazyik yava!J yavaş eksildi ve 
oyun gene müsavileşti. Devre 0-1 demir
sporlularm galebesiyle bitti. 

İkinci devrede muhafız güçlüleri a
çılmış gördük. Sağdan inkişaf eden gü
zel akınlar yapıyorlardı. Fakat daha zi. 
yade ferdi olan bu akınlar sonunda gol 
çrkmayordu. On üçüncü dakikada De
mir Sporun orta muhacimi Arif bir 
gol fırsatını kaçırdı. Boş kaleye to
pu atamadı. 22 inci dakikada da Naim 
aynı vaziyette beklediğimiz golü yapa· 
madı. Demir Sporlular gol çıkaramaya
caklarını anlayınca müdafaayı arttırdı. 

lar. Topu sağa sola atarak zaman kazan
mağa çalıştılar. Maç bu vaziyette devm 
ederek 1 - O Demir Spor tarafından ka
zanıldı. 

Önümüzdeki hafta lik şampiyonası
nın son maçı yapılacağı için "Adana ku. 
pası., turnuvasının finali iki hafta son
raya kalacaktır. 

Kastamonu lisesinden 
yeti§enlerin toplantısı 

Kastamonu lısesınden yeı.işenıer dun 
ögleden sonra saat 15 de Halkevinde 
toplanarak kurulmasını di.ı,.imdilklerı 

birlik hakkında ıh:.:an mahiyette bir ko
nuşma yapmışıaruır. "ı'ertıo heyeti, ad
reslerini bilmediği mezunlara davetiye 
göndermek imkanını elde edemediği hal
de toplantıda bu liseden yetişenlerden 
Ankarada bulunanlardan hemen hepsi 
bulunmuşlardır. 

Aynı irfan müessesesinden yetişen 

gençlerimiz, bu içtimaada kurulacak bir
liğin esasları hakkında mutabık kalmış

lar ve nizamnameyi yazmak ve diğer 

hazırlıkları yapmak üzere bir komite se 
çerek dağılmışlardır. Yakında toplana
rak bir cemiyet olarak çalışmak için İ

cab eden kanuni formaliteyi ikmal ede
ceklerdir. 

İstanbul, 7 (A.A.) - İstanbul şam
piyomı.sı maçJaru.1.ı ta mu.uı..u.ıh:rı ou~un 

yapıldı. Şa. .. _pıyonanın ve miıli kumenın 
dört kuvveta namzecıinın karşıtaş..ıgı bu 
müsabaklar, guue futboJ mevınm.run en 
büyük ehemıyet ve hususiyetini veriyor· 
du. 

Günlerden beri çok müsaıd devam e
den hava diln geceden beri bo.ı:muı ve 
yağmura çevırıııişti. Maç.arın yapıld:ğı 

Taksim sabası çok çamurlu idi ve yer 
yer su birikintileri ile örtülmüştü. Buna 
rağmen ilk maçın başladığı esnada stad
yomda S • 6 bin kadar tahmin edilebilen 
bir kalabalık vardı. 

Güneş 
Heşikta§ 

İlk maçı Güneş ve Beşiktaş takım1arı 

yaptılar. 

Beşiktaşlılar çok sert oynuyor.ar. Ha
kem, kasdi hata.lan icab ettiği kadar kati 
cezalarla karşılamadığı için bu sistem 
adeta teşvik görüyor. 

13 üncü dakika: Güneşliler ortadan 
bir hücum yaptılar. Mehmet Ali atılan 
şutu iyi bloke edemedi ve elinden kaçan 
top, Rasih'in mükemmei bir plasesiyle 
ağlara takıldı. 

Bu golden sonra Beşiktaş takımı, 

halkın sık sık protestosunu celbeden bir 
oyun oynamaya başladı. Kasdi hatalar, 
tehlikeli şarjlar birbirini takib ediyor. 

Birinci devre bu suretle, tatlsız bir 
oyundan sonra, 1 - O Güneşin lehine bit
ti. 

ikinci 
Devre 

İkinci devreye baş1andığı zaman, a
radan geçen istirahat müddetinin sinir
leri yatıştıracağı ve 6üzel bir nıaç sey
retmek imkanı hasıl olacağı hakkında 

yapılan tahminlerin boş olduğu görüldü. 
Ayni sert ve hatalı oyun, ayni şiddetle 
israrla devam ediyordu. 

Güneşliler buna rağmen 20 inci daki
kada bir gol çıkardılar. Bu sayı beşiktaş
hların itirazına uğradıysa da yan ha
kemlerinin reyini de soran ve muvafık 
cevab alan hakem, ilk kararında israr et
ti. 

Oyun gittikçe sertleşiyor, şiddetleni
yor.Hakemin müsamahası güneşli oyun
cuları da sinirlendirdiği için onlar da 
favl yapmağa başladılar. Hakem üst üs
te ceza kararları vermiye başladı: 

27 inci dakikada Beşiktaş aleyhine 
bir penaltı verildi. Güneşliler bu fırsatı 
kaçırdılar. 

27 inci dakikada çok sert oyru
yan Hakkı oyundan çıkarıldı. 

34 üncü dakikada Güneş aleyhine bir 
penaltı verildi. Hüsnü bunu gole tahvil 
etti. 

Tatsız bir mücadele haıinde devam e
den vyun ninayet bıt,i: Lı.ııı ~ı l - o ga
lib. 

(:;matasaray 
r eneı·ualu;e 

Sıra günün en '-•Yade merakla bek
lenen oy.ınuna geldi. Galatasar .. ylı.ar e
vela göründiıler. ı.;;raz sonıa da fenerli
ler sahaya çıAtılar. Takımlar karşılıklı 

diziioık.eri zaman fenerbahçdıl.:r•, S3ğ 
açıkları Niyaziden ıı .. rnrum bir halde, şu 
kadro ile görüyoruz: 

Hüsameddin • Yaşar, Fazıl - Cevad, 
Aytan, M. l<eşad - Nacı, Esad, Ali Riza, 
Bülend, Fikret. 

Galatasaraylılar da orta muhacimleri 
Gündüzden mahrum bir kadro ile sıra
landı:ar: 

Avni - Reşad, Lütfi - Eş~ak, Salim, 
Suavi - Necdet, Süleyman, liülend, Ha
şim, Danyal. 

Hakem futbol federasyonunun ha~ 

antrenörü B. Booth. 
Oyuna fenerbahçeliler başladılar. Or

tadan başlıyan akın birdenbire sağa geç
ti ve Nacinin sürükled;ği top sıkı bir i
nişle Ga·atasaray kalesine kadar indi. E
sad'ın hafif bir şutu Avni'nin elinde ka
lıyor. 

8 inci dakika: Ali Riza'ııın pasını sıkı 
bir çıkışla yakalıyan Bülend maçın ilk 
şutunu attı. Mesafe yakın ve vuruş kuv· 
vetliydi. Buna rağmen A vninin güzel bir 
plonjonla topu kestiği görüldü. 

Fener'iler ağır bas.nakta devam edi
yorlar. Muavin hattının çok iyi beslediğı 
ileri hat, Galata3aray defansını çok ça
lışmaya mecbur ediyor. Fakat bunun ne
ticesi olan her sert hareket hakemin katı 
müdahaleleri ile karşılaşıyor ve sert o
yun sevdası, daha baş!angıcında görülü. 
yor. 

ilk gol 
yapılıyor 

13 üncü dakika: Galatasaraylılar sağ
dan bir iniş yapıyorlar. Necdet topu or
taladı. Top, iki fener müdafiinin arası
na düştü. Bu Vaziyette Bülend ve Hü. 
sam aynı derecede uzak bulunuyorlardı. 
Fakat Fenerin kalecesi çıkışı müteakib 
kısa bir tereddüd geçirdi. Bundan isti
fade eden Bülend, topa yetişti ve takı· 
mma günün ilk sayısını kazandırdı. 

Beraberlik 
. sayısı 

Topla ilerliyen Naci iki Galatasaray 
müdafiinin arasından sıyrılarak güzel 
bir :ıut çekti. Top kale direğine çarpa· 
rak Bülendin ayağına geldi. Güzel bir 
Plase ve sarı lacivertlilerin beraberlik 
sayısı, 

8 - 2 - 1937 

Koşuları 

Ankara mıntakası atletizm ajanlığı 
tarafından tertib edilen sukak koşula
rının altıncısı dün öğleden evci saat 
onda yapıldı. Koşular çok muntazam 
oldu. Ankaranın sporsever halkı cadde· 
terden geçen atletlerimizi zevk ve he
yecanla seyrettiler. Müsabakaların ne
ticelerini sırasiyle yazıyoruz: 

Büyükler arasında 12 kilometrelik 
mukavemet koşusu: 

1 inci Hüseyin (Ankara Gücü) 41.49 
dakika 

2 inci İpsola (Muhafız Gücü) 41.58 
dakika 

3 üncü İsmail (Muhafız Gücü) 42.47 

dakika 
Büyükler arasrnda 4 kilometrelik SÜ· 

rat koşusu: 

1 inci Şevki (Ankara Gücü) 14.17 

dakika 
2 inci Gaffar (Muhafız Gücü) 14.55 

daki!ca 
3 üncü Kazım (Ankara Gücü) 15.27 

dakika 
Küçükler arasında 4 kilometre/ile 

koşu: 

1 inci Mahmud ( Altınordu) 14.13 

dakika 
2 inci İsmail (Demirspor) 15.23 

dakika 
3 üncü Hikmet (Demirspor) 15.28 

dakika 

Devre bu suretle lıir - l>ir l>e.al.ıcrlık
le bitti. 

ikinci 
el.evre 

İkinci c.evreye gene Fenerlilerin tu 
yiki altında başlandı. İlk hucum sJl
dan ve çok ani oldu. Reşad topla bera.. 
ber kaleye yaklaşan .Fikreti sert bir 
şarjla durdurabildi. Hakem bir firikik 
verdi. 

Fikretin kaleye süzülen şütü Lüt
finin kafa vuruşu ile kornere gitti. Na
ci korner vuruşunu güzel attı. Top ga.. 
latasaray kalesi önünde ayaktan ayağa 
dolaşıyor. Nihayet Bülend kalecinin bu 
lunmadığı köşeyi çok güzel plase ede
rek takımına galibiyet sayısını kazan.. 
dırdı. 

Avni bir başlama vuruşu yapıyor. 
Top otuz beş metre mesafede Ali Rıza
nın ayağma geçti. Ali Rıza mesafenin 
uzaklılına rağmen kaleye bir şandel 

yaptı. Avninin kaledeki yerini işgale 

koştuğu bir sırada Lütfü arkasını boş 
zannederek topu eliyle tuttu. Bittabi 
penaltı ve Fikretin Avniye kıpırdamak 
fırsatını vermiyen bir şütü ile Fener• 
bahçenin üçüncü golü. 

43 üncü dakika: Ali Rıza ile Bülend 
arasında dolaşan top Bülendin sıkı bir 
şütü ile dördüncü defa olarak Galata· 
saray kalesine girdi. İki dakika sonra 
oyun Fenerbahçelilerin 4-1 galibiyetir 
le bitiyordu. 
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~ TÜRK HAVA· KURUMU ~ 

Pamuk i~retme Çiftliği 
Müdürlürunden: 1 ANKARA LEVAZIM AMIRLIGI SA TIN ALMA 

KOM1SYONU iLANLARI == --
~ BÜYÜ}{ Pİ Y A N G Ü S U ~ Sira No. Yaprlacak işin cinsi İLAN 
;:::::= -== = 

Muhammen keşifbedeli 
Lira Kr. 
2379 64 

1 .-:- Kırıkkale Askeri Sanatlar mektebi ihtiyacı için eksilt:m . 
o~ gun uzatılan aşağıda cins, miktar ve tutarlariyle muvakkat tesı 
mınatları yazılı 6 kalem sebzeye eksiltme gü ·· · ·t kl. ,_ ve • 
d 4 3 937 .h. k nu ı:; e ı ÇIAUJadrgın-

~ Şimdiye kadar binlerce kişiyı zengin etmiftir. ~ 
SS 4 üncü keşide 11 ŞUBAT 1937 dedir. 5 

1 
2 
3 
4 
s 
6 

Amele evleri 
Kütlü Anhan 
Su deposu 
Tohum anbarı 
Çnçır fabrikasr 

5611 94 

::::: = 
~ Büyük ikramiye 50.000 liradır. ~ 

1546 59 
7030 14 

an . . tarı ıne adar bir ay zarfında pazarı k1 tı 1 
c.ktır. r a sa n a ma • 

;:::::: -
~ Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 lira bk ikramiyelerle § 
5§5 (10.000 ve 20.000) liralık iki aded mükifat vardır ... ;:;; 

Amele hamam ve belalan 
YEKÜN 

10043 91 
3914 36 

30526 58 

2
3 

- s1 ebzke1ı.e1ri~ şattnamesi komisııyonda parasız görülür. -
- ste ı erın kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ves=•- t · nat makb l · ı 1 v l.Aa ve emı· 

u~. arıy e pazar ıgı yapılmak üzere yukarda yazlı t 'h 
kad~r ?ergun levazım amirliği satın alma komisyonuna ~elme~:~i e 

~ DiKKA T: Bilet alan herkes 7 ŞUBAT 927 günü s 
5:: akııam na kadar biletini değiştirmit b,ılun malıdır. = 

A - Müessesemiz tarafından Hacıali köyünde inşa edilecek cin
si, nevileri ~e. karş.ıiarmda m°:hammen keşif tutarları yazılı inşaata 
22·1-937 tarıhınde yapılan eksıltmede talip zuhur etmediğinden ye
niden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş ve bu ışlere aid 
şartname ve evrak aşağıda gösterilmiştır. 

Cınsı Kilo Lira Krş. Lira 
Patates 3500 18 38 245 
Pffasa 2500 11 25 150 

-
;:::: s -
~ Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur •••. § Lahana 2000 9 00 120 --== = iııııırıırııı llllllf llllllllUJIUlfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllUlllJHllllllf • 

B - Eksiltme şartnamesı, 
C - Mukavele projesi 

İspan~k 2.ıUO 18 75 250 
Kerevız w 400 4 20 56 -

1 
Genel istek üzerine 

MAZURKA 
filmi Yeni sinemada tekrar gösterilecektir 

Nafia Vekaletinden: 
1 - 20 mart 1937 cumartesi günü saat 11 de Ankarada Ve~alet 

Malzeme eksiltme komisyonunda üç grup .ıı pa~ça atelye tezgahı • 
nın grup grup ve kapalı zarf us~Iü ile e~sıltmesı yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye konan tezgahların cıns, muhammen bedel ve 
muvakkat teminat mikdarlarr 
Grup: Adet: Cinsi Muhammen: Muvakkat 

bedeli teminatı 

ı. 2 225/1000 torna 

Lira. K. Lira K. 
20.000,. 1500,-

3 250/ 1500 torna 
1 1150x350 Ufki freze 11.000,- 825,-

II. 1 1150x325 Şakuli freze 
1 200 p Silindir honik tezgarı. 

III. 
2 500x60 Takım zımpara tezgahı 

13.000,· 975,-
1 500x200 Üniversal takım bileme tezgahı. 

3 - Her grupa ait eksiltme şartname ve teferruatı parasız ola
rak Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

4 - isteklilerin her grup için ayrı ayrı tanzim edecekleri teklif 
ınektuplarrnı Resmi Gazetenin 7.5.936 tarih ve 3297 sayrh n~shasın
da çıkan talimatnameye göre Vekaletten almmrş 1937 senesı ma1ze
nıe müteahhitliğ i vesikası ile birlikte 20 mart 1937 cumartesi günü 
saat ıo a kadar Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri 
lhnndır. (216) 1-463 

Ankara Valiliğinden. 
Onuncu yd yatr okulu talebesinin iaşeleri için muktazi aşağı· 

da yazılı 1334 lira 70 kuruş muhammen bedeli olan• erzak açık ek
siltme suretiyle müybayaa edilecektir. Eksiltme 18.2.937 günü saat 
15 de vilayet binasındaki encümeni daimi salonunda yaprlaoaktır. Ve 
şartnamede yaz ıh muhaımnen bedelin % 7,5 nisbetindelri para, tah
vilat ve banka mektubunu ibraz edenler eksiltmeye iştirak ettirile· 
cektir. Bu husus hakkında daha etraflı malfunat almak ve şartna
meyi görmek istiyenlerin Ankara Kültür Direktörlüğüne müraca· 
atları. (268) 
Cinsi 
Sade yağı 
Pirinç 

Makama 
Pirinç unu 
Çam fıstık 
Zeytun 
Bulgur 
Salça 
Sirke 
Süt 
Yoğurt 
Peynir 
Taze yaprak 
Maydanoz 
Hiyar 
Taze kabak 
Royun eti 

Mikdarı 
150 
100 
40 

5 
2 

100 
25 
70 

20 
50 

150 
80 
20 

100 
2200 

Adet 

150 
20U 

Fiatt 
95 
20 
25 
25 
00 
35 
12 
25 
15 
20 
25 
45 
20 

2 
5 

10 
45 

Tutarı 
142 50 
20 00 
10 00 

1 25 
2 00 

35 00 
3 00 

17 50 
3 00 

10 00 
31 50 
36 00 

4 00 
3 00 

10 00 
10 00 

990 00 
133-4 75 

1-520 

Ziı·aat Vekaletinden: 
Sivil ve askeri san'at mekteblerinin makiD;e ve de~rcilik1 krinısmıde• ln da yahut ta çiftliklerde ve znaat muesaese e 

n n mezun ve ~ hakkiyl ·· ~ · ı ta 
traktör ve ziraat makinelerini kullanmagı ~. e og_renmıt 0 up 
Yeni a dacak ziraaat işlerinde istihdm olunınaga talıb .b1;11u~lar
dan ~'at mektebi mezunlarırun şahade~e. ı~etl~rını, digerle. 
r· · · ·kaıarmı ve her iki kısım talıbın flllldıye kadar bu· 
ının ehlıyet vesı .. . h. t 'k 1 ·ı U r 

lunduklarr i terden almış oldukları ~usnti ızme vesı a arı ı e. ~e 
Jı: t' f şfl bir istidaya baglayarak tezelden vekfiletımıze 

ı a otogra arını 1 .. b"ldirmeleri ilan olunur 
göndermeleri ve muvazzah adres erını 1 

1 148 (32) -

1 
Ç - Bayındırlık Işıeri Genel Şartnamesi ile Fenni ve Hususi 

prtnamcler. 
D - Şartname ve projeyi (150) kuruş bedel mukabilinde Ada

na'da Demirköprü civarında pamuk üretme çiftliğinden verilir. 
E - İsteklilerin artırnıa, eksiltme ve ihalat kanununun emret· 

tiği bütün evsafı haiz olmalıdır. 
F - Muvakkat teminat (2646) liradır. 
G - Eksiltme 8-2-937 pazartesi günü saat 15 de Vilayet Ziraat 

müdürlügünde müteşekkil mübayaa komisyonu huzurunda yapıla
caktır. Eksiltmeye gireceklerin teklif mektuplarını tayin olunan 
günde eksiltmeden en az bir saat evvel komisyona vermeleri la • 
zundır. (200) 1-399 

Ziraat Vekaletinden: 
Yükseıt ve orti:l ziraat ve ziraat makinist mektebi mezunlarından 

olup da velcaletimiz teşkilatı haricinde çalışmakta bulunan ve yeni 
açrlacak ziraat iş.Ieri.-ıde vazife almak istiyen meslek müntesibleri
nin üçer kıta fotoğraflarr ile mezun bulundukları mektebi, mezu
niyet tarıhlerini, şimdiye kad"tr üzerinde falıştıkları resmi ve hu
susi vazife ve işleri ve bu va:ıife ve işlerden aynlma sebeblerini ve 
işe başlama ve ayrılma tarihlerini gösteren bir beyannameyi bir is
tidaya bağlıya.rak tezelden vekaletimize göndermeleri ve muvazzah 
adreslerini bildirmeleri ilan olunur. (31) 1-147 

Ankara Sehri imar .. 
Müdürlüğünden : 

1350 lira bedeli muhammenli müteharrik laınbalr Favs camlı 
mütemadi kopye kudretini haiz maa teferruat DUOPHİL kopya 
makinesi 12. şubat 937 cuma günü saat 15 de ihale edilmek iızerc 
açık eksiltme suretiyle münakasaya konmuştur. Taliplerin şartna• 
meyi görmek için herrun ve teklifte bulunmak üzere yevmi mez· 
k\irda müdüriyete müracaatları ilan olunur. (144) 1-314 -

Miizik öğretmen Okulu 
Direktörlüğünden: , 

1 - Ankara Müzik Öğretmen Okulunda yaptırılacak tamirat. 
açı'k eksiltme ile yaptırılacaktır. 

Keşif bedeli 562,08 kuruştur. 
2 - Pazarlık 22.2.937 tarihine rastlayan perşembe günü saat 3 de 

Okullar Sayışmanhğında teşekkül eden komisyonda yapılacaktır. 
3 - İıtteklilerin yüzde 7.5 güven paralariyle beraber tayin olu· 

nan gün ve saatte komisyona gelmeleri. 
4 - Ke,if projesini görmek iıtiyenler Müzik Öğretmen Okulu 

Direktörlüğüne başvurmaları. (263) 1-505 

Gümrük ve İnhisarlar 

Vekaletinden: 
Yazı makinesi ile yazı yumasını iyi bilen ve lüzumunda Veka

Jetin her ,ubesinde çalışabilecek ve memurin kanununun 4 üncil 
maddesinde yazılı şartları haiz bir işyar alınacaktır. 

Aylığı 20 liradır. 
Müeabaka 11-2-1937 perşembe günü saat 14 de yapılacaktır. 
İ11teklilerin 10.2.937 günü ak~aınma kadar belgeleriyle birlikte 

Vekilet Zat işleri Müdürlüğüne baş vurmaları. (289) 1-545 

Kapah 
Nafia 

zarf usulile eksilbne ilanı 
Vekaletinden: 

9. 4. 937 tarihli cuma günü saat 16 da Nafıa Vek~letinde ~ose ve 
Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında (136 000) lira ke· 
şif bedelli Er%Urum vilayetinde Erzurum - Ağrr transit yolunda ve 
Aru suyu üzerinde yapılacak demir horasan köprüsü inşaatı kapa· 
h zarf usuliyle eksiltmeye Jwnulmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (680) kuruş 
bedel mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alına.bilir. 

Muvakkat teminat (3050) liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik vesikasını 

ibraz ve demir köprü inşaatında ihtisasr olan Fabrika olması veya 
bir teahhüdde yaptığr köprünün bedeli en az 50.000 liraya baliğ 0 • 

lup bu teahhiidü eyi bir surette yaptıklarını isbat etmeleri meşrut• 
tur. 

Teklif mektuplarının 9. 4. 937 cuma günü saat 15 şe kadar ko • 
misyon reisliğine vermeleri laznndrr. (240) 1-539 

ANKARA PALAS 
PAVIYONDA 
B U -A 1( S A M 

~ 

Kuru sogan 3500 13 12 175 -
(276) 

lLA:t>. 
Ordu hastane:eri için 38000 

metre yatak kılrflıı:,l ve 9600 
metre elbise torbalığı bezin ka
palı zarfla eksiltmesine istekli 
çıkmadığından pazarlığı 12 Şubat 
937 Cuma günü saat 14,30 da 1s
tanbulda Tophanede satııı a'ma 
komisyonunda yapılacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 17328 
liradır. İlk teminatı 1199 lira 60 
kuruştur. Şartname ve numunesi 
komisyonda görülebilir. İsteklile
rin belli saatte kanuni vesikaıa
riyle beraber komisyona gelmele-
ri (277) 1-541 

İLAN 
1 - Muhafız alayında mev

cut bir hayvan 10. 2. 937 Çarşam
ba günü saat 11 de levazrm amir
liği satın atma komisyonunda sa
tılacaktır. 

2 - Hayvanı görmek isteyen
ler alay kararkahma müracaat1a 
görebilirler. 

3 - İsteklilerin yazılı gün ve 
saatte komisyona gelmeleri (285) 

1-544 

iLAN 
Ordu hastaneleri için 4500 

metr" erat ve 900 metre subay 
hast<J abalrğı kumaşr şartname • 
sinde değişiklik yapıldığından 
1. Şubat. 937 tarihindeki eksilt
me c:-ufınazar erlilerek yeniden 
eksiltmesi 19. $ubat. 937 cuma 
günü saat 15 de Tophanede Sa
tın alma komisyonunda kapalı 
zarfla vapılacaktrr. Hepsinin 
tahmin bedeli on sekiz bin lira
dır. İlk teminatı 1350 liradır. 
Şartname ve nümunesi komi s -
yonda görülebilir. İsteklilerin 
2490 sayılı k ·nı.ınun 2 ve 3 ün-

1 
M1LLI MODAF AA 
VEKALETi SATIN 
ALMA KOMİSYONU 

iLANLARI 

BİL İT 
Eğer takımı: 300 : 340 adet 

erat eğer takrmı kapalı zarf usu
iü ile eksiltme>-e konmuştJr. 
Hepsinin tutarı (21.000) liradrr. 
Evsaf ve şartnamesi parasız o • 
larak suvari ıubes.inden verile· 
cektir. İhaleai: 20 - şubat . 937 
cumartesi günü saat on ikiuE • 
dir. İlk teminatı: 1575 liradır. 
Elrailtmeye gireceklerden ilgili 
bulunanlar 2490 sayılı kanunun 
2, 3 üncü maddelerinde istenen 
belgelerle birlikte şahıs ve şir -
ket olsun eğer takımr işlerini 
yapabilecek derecede sanat sa
hibi olduğuna dair İktısad Ve -
kaletine bağlı maham sanayi mU
fettişliğinden alınacak vesika -
larla teminat ve teklif mektup • 
larını havi zarflar en son saat 
on bire kadar M. M. V. satın al
ma komisyonuna ver·ımiş bulu-
nacaktır. (255) 1-489 

BİLİT 
Laborant: Fen sanat kimya· 

hanesi laborati•van için krrk be
şer lira ücretle iki laborant alı· 
nacaktır. Şartları öğrenmek is
tiyenler M. M. V. satın alma ko
misyonuna gelsinler. İmtihan 
15 - Şubat - 937 pazartesi gi.lnü 
saat 15 de komisyonumm:da ya-
pılacaktır. (280) 1-527 

Ankara 
Valiliğinden: 

Çubuk deresi mecrasında par• 
sellere ayrılan kum sahaları a
çrk artırmaya çıkarılmıştır. 

74 71 996 -1-540 

cü maddelerinde yazılı vesika • 
larla beraber teklif mektupları
nı ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri (251) 

1-481 
İLAN 

1 - Üçüncü kor süvari tii
meni ihtiyacı için 40 ila 45 baş 

hayvan pazarlık suretiyle alına
caktır. 

2 - Satın alınacak hayvan
lar 4 ila 7 yaş arasında olacak 
ve yükseklik nalsrz olarak en a• 
~ğı 1,43. göğüs çevresi en aşa
~r 1,60 .bınek olmağa kabiliyet • 
1ı beygır olaca.ktrr. 

3 - Satın alınacak beygir • 
Ic:r ko:11i.syo~ tar~fından beğe • 
mlmcsını muteakıp malleyin ve 
aşı tatbikatı kor hayvan hasta • 
nesinde yapılacak, satın alman 
hayvan 24 saat hayvan hastanesiıa 
de nezaret ve müşahede altında 
kalacak malleyin neticesi müa
bet zuhur edenler sahibine red 
ve menfi zuhur edenlerin parası 
derhal kornisyon tarafından te
diye edilecektir. 

4 · - Hayvan mübayaası her 
hafta salı ve perşembe günleri 
sabahları dokuzdan on ikiye ka• 
dar devam edecı-ktir. 

5 - Ijayvan satmağa talip 
olanların 9 - şu!Jat • 937 sair gil• 
nü dahil salı ve perşembe günle· 
ri Çorluda kor satm alma ko • 
misyonuna gelmeleri. 

6 - Alınacak hayvanların 
evsafı haltkmda malfunat edin .. 
mek iıtiyenlerin İstanbul ve An• 
kara Lv. &mirliği ve garb hudud 
tuğaylığı, Kırklareli, LUlebur • 
gaz, Teliirdağr, Vize tümen sa
tm alma komisyonlarına müra • 
caatlan. (184) 1-378 

Nafia 
Vekaletinden: 
18 şubat 937 pertembe günil 

saat 15 de Ankarada Nafıa Ve
kaleti malzeme eksiltme komi.,. 
yonunda Safranbolunun Kuzda· 
ğı Abaza Dev1et ormanlarından 
veya hususi mukaveleli orman· 
}ardan kesilmek ve ana hat üze
rinde herhangi bir istasyonda 
teslim edilmek üzere 23200 lira 
muhammen bedelli 16000 adet 
normal kaym traversin kapalı 
zarf usulü ile eksiltmesi yapı • 
lacalrtu. 

Eksiltme vartnaınesi ve te • 
ferruatJ parasız olarak Ankara.
da Vekalet malzeme dairesiııckn 
alınabilir. 

Muvakkat teminat 1740 lira
dır. 

İsteklilerin teklif mektup • 
larım Nafra Vekaletinden alm
mrş 1937 senesi müteahhitlik 
vesikası ile birlikte 18 şubat 937 
perışembe günü saat 14 e kadar 
Ankara'da Vekalet malzeme mü
dürlüğüne vermeleri lazımdır. 

(233) 1-464 

Meşhur Amerikalı dansözler 
İhalesi 15.2.937 tarihine mü

sadif pazartesi günü saat 16 da 
vilayet daimi encümeninde ya
pllacaktır. Beher parselin mu
hammen bedeli 500 liradır. Ar
tırmaya girmek için rn ıhammen 
bedelinin yüzde 7,S nisbetinde 
muvakkat teminat itasına mec· 
burdur. İsteklilerin ihale günü 
daimi encümene şartnamesini 
görmek istiyenlerin hu sns1 mu
hasebe müdürlüğiine müracaat-

9KaA c iNA 
il 

K11ru~ 011ıu~. En y • t)'marCJCJl ,C.ııı.NWA;} 

LEE AND BARRY 
Yeni Repertuvarlariyle 

ları ilan olunur. (?69) 1-510 

.l:!;rı h;>' meyva tuzuaur. lnki· 
bazı deft:der. Mide, bağır&2.k, ka· 
radğerden mütevellit rahatsız• 

hklan önler. Hazmı kolaylaştırır, 
İngiliz Kanzuk eczanesi 
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PHILCO. radyolarını bizden arayın Halil Naci Anaiartalar Caddesi 
No: 111 Telefon. 1230 

---- - ----------
Ankara 
V"ı·ı·~· d . a ı I!!J.D en : 

Hususi idare tahakkuk ve 
tahsil şubelerinde yapılacak böl
ıne tesisatiyle tamiratı açık ek • 
ıiltmeye konulmuştur. 

Tahmin edilen k~if bedeli 
780 liradır. 

İhale 18 - 2 - 937gününe mil· 
sadif persembe günü saat 15 te 
vilayet daimi encümeninde ya
pılacaktır. 

Eksiltmeye girmek için :i8 
lira 50 kurus nisbetinde muvak· 
kat teminat itası lazımdır. 

Taliplerin ihale günü daimı 
encümene şartnameyi görmek is
tiyenlerin husust muhasebe mii· 
diirlüğüne müracaatları ilan ol.;
nur. (259) l-492 

A~keri Fabrika1ar U. , 
l\füdürliiğü Satınalma 

Komisyonu t1anlan 

MUHTELİF ELEKTRİK 
MALZEMELERİ 

Tahmin edilen bedeli (3500) 
lira olan yukarıda miktarı ve cin
si yazılı malzeme Askeri Fabri
kalar Umum Müdürlüğü satın al
ma komisyonunca 26. 2. 937 ta
rihinde Cuma günü saat 14 de 
a§iık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (262) lira 50 ku· 
:ruş ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 maddelerindeki vesaikle mez
kur gün saatte komisyona müra
caatları. (284) 1-543 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umum Müdürlüğü 
Satın Alma Komisyonu İlanları· 

tLAN 
Derlnce limanına bir sene zarfında vürud edecek maden ve kok kömlirlerl ile muhtelif eşya ve 

malzemenin 12 ameliyeden ibaret tahmil ve tahliye işi bir sene müddetle aşağıda takribi tonaj mik· 
dan ile her ameliyenin hizalarında yazılı tahmin bedelleri üzerinden 11.2.1937 perşembe günü saat 
15 de Haydarpaşada Gar binası dahilindeki birinci i~letme komisyonu tarafından kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. 

Aşağıda her ameliyenin nizasında yazılı tonaj mikdan takribidir. Bu mikdar ihaleyi müteakip a
kid ve imza edilecek mukaveleye esas teşkil etmiyecek ve müteahhit bir sene zarfında Derince li· 
ınanına vürud edecek maden ve kok kömürleriyle muhtelif eşya ve malzemenin tahmil ve tahliye
sini teahhüd edecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1718 lira 27 kuruşluk muvakkat teminat ile 2490 sayılı kanunun tayin 
ettiği vesaik ve resmi gazetenin 7.5.1936 tarih, 3257 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatna
me dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat on dörde kadar Haydarpaşada Gar binası 
dahilindeki birinci İşletme komisyonu riyasetine vermeleri lazımdır. 

Teklif mektuplarında aşağıdaki listede gösterilen ameliyelerin vahidi kıyasi fiatlarmın her biri
ne % yüzde nisbetinde yapılan tenzilat gösterilecektir. Bu şekilde verilmemiş mektuplar kabul e· 
dilmiyerek ret ve iade edilecektir. Bu işe aid şartnameler ve mukavele projeleri parasız olarak ko· 
misyondan dağıtılmaktadır. (195) 

Ameliyenin cinsi 

1 - Vapur dahilinde vinçle 
supalan yapmak, bu ameliyede 
nhtım veya silo iskelesine ve-
ya vapur güvertesine vermek 
bırakmak da dahildir. 
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56.844.195 
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7 Kr. 

2 - Supalandan açık vagona 75.050.545 5 Kr. 
tahmil ve mütekabilen vagon-
dan supalan yapmak ve idare 
vinci ile vagondan denize ver• 
mek veya mütekabi1 en denizden 
almak. 

3 - Vinç iş.tiraki olmaksı· 7.174.040 15 Kr. 
zın rıhtım veya silo iskelesine 
veya güverteden vagona tahmil 
etmek veva mütekabilen 

4 -Supalandan alınıp açık 40.037.740 16,5 Kr. 
eraziye nakil ve istif etmek mü· 
tekabilen 

5 - Silo iskelesine yanaşmış 3 Kr. 
vapur güvertesinden veya silo 
iskelesinden nakil ve yerleştir-
mek 

6 - Vinç iştiraki olmaksı- 44.487.260 5 Kr. 
zın vagondan tahliye ve açık e· 
raziye ma~azalara nakil ve istif 
ve mütekabilen 

7 - Vagondan idare vinci i· 
le açık araziye nakil ve istif ve 
mütekabilen 

8 - Vinçsiz merakibi bah
riyeden küfelerle veya arkalık 
veya el ile çıkarılarak vagona 
tahmil açık araziye mağazalara 
nakil ve ıstif ve mütekabilen 

9 - Vagondan olukla tahli· 
ye 

4.683.260 

31.871.352 

10 - Saatle müteahhitten a tınacak amele 

11 - Yevmiye ile alınacak amele 

3 Kr. 

14 Kr. 

3 Kr 

12 - Vagonda mağazada ve ya vapurda dökme 
z?ı..· ... ,. ,. <ı;ı i renin çuvallama ve çuvalların dikilmesi 
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4658.120 

1283.160 

5911 280 

Saat 
46 

Gün 
36 

Beher ton 
için V. K. 
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27 Kr. 25 Kr. 

10 Kr. 15.508.109 7 Kr. 

22 Kr. 3.193.545 10 Kr. 

14 Kr. 7 Kr. 

9 Kr. 5 Kr. 

20 Kr. 2.098.027 14 Kr. 

5 Kr. 1.019.910 5 Kr. 

20 Kr. 10.051.761 13 Kr. 

5 Kr. 9 Kr. 

228.277 .040 

V. K. bedeli 
13 Kr. 

110 Kr. 

20 Kr. 

Nakliye İşi 
83 ton ağırlığındaki yeni ma

kinemizle teferruatının İstanbul 
limanından supalan alınarak 
Ankaraya nakli ve gümrüklen • 
mesi münakasaya konulmuştur. 
Şartnamesinin müessesemizde 
görülmesi. 

ULUS 

Van 
"\' aıtliğinden: 

ı - Vilaye\ ı-.afıası içın uu
harla işler sekiz tonluk suvartztu
rup markalı bir adet silindir kapa
lı zarf u:.uliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Eksiltme 11 Mart 97 3 
Perşembe günü saat 15 de Vilayet 
Daimi encumenince yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 6300 
liradır. 

4 - Muvakkat teminatı 472 
lira 50 kuruştur. 

5 - İstekliler bu baptaki şart
nameyi İstanbul ve Ankara Nafia 
Müdürlüklerinden ve Vilayet Da
imi Encümeninden a1abilirler. 

6 - İsteklilerin 11. 3. 93 7 gü
nü saat 15 e kadar teklif mektup· 
larını daitni Encümen reisliğine 
vermeleri ve makbuz alma.lan 
icap eder. 

7 - Posta ile gönderilecek 
teklif mektuplarının yukarıda ya· 
.:ılı saate kadar reiııliğe gelmiş bu
lunması şarttır. Postada olacak 
gecikmeler muteber değildir. 

(283) 1-542 

TERCUME 
işleri Bürosu 

Her lisanda tercüme kabul 
olunur. Adliye Sarayı karşısın
da Denizciler Sokak No. 4. Te-
lefon No. 2119 1-488 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umum! Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri Müdürü 
Na'>uhi BAYDAR 

Çankırı caddesı civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

YENt 

Anl~ara 

Valilioinden: 
1 - Ankara baraj yolunun 

muhtelif kısımlarındaki yüksek 
imlalara konulacak 220 adet be. 
tonarme babaların ihalesi 12.2.937 
ct::na günü saat 15 de vilayet na. 
fia dairesinde toplanan komis
yonda yapılmak üzere açık ek
si' : .. ıeğe konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 910 lira 80 
kuruştur. 

3 - Teminatı 68 lira 31 ku. 
ruştur. 

- İsteklilerin teminat mek. 
tubu, ticaret odası vesikalariyle 
ehliyet vesikasını haiz olarak 
ih:..le günü komisyona gelmeleri. 

S - Keşfini ve şartnamesini 
istekliler her gün nafia müdür
lüğünde görebilirler. 

(166) 1-351 

Satılık Arsa 
Yenişehir Selanik caddesi ma

liye tahsil şubesi karşısında 1538 
telefon 1-485 

DOKTOR r 
~ Kadri Y etklıı ~ 
~~ Birinci ıınıf 
fl Dahili hastalıklar müte· 
~ hassısı Yenişehir - Uçar IO· 

~~ kak No. 11 
~ 

( Telefon: 3174 

Milli Müdafaa 
Vekaleti 

Deniz Merkez Sa. Al. 
Komisyonundan: 

12. 2. kanun 937 salı günü 
kapalı zarfla yapılacak aıüna
kasasma talip zuhur etmiyen 
1500 ton kardif kömürü, pazar
lıkla satın alınmak üzere i.;tP.k
lilerin 19 şubat 937 cuma günü 
saat 14 de 2138 lirahk teminat
ları ve kanuni vesikaları ile bir
likte M. M. Vekaleti binasında 
müteşekkil komisyonumuza mü
racaatları ve şartnamesinin de 
143 kuruş bedel mukabilinde 
komisyondan verilmekte oldu· 
ğu. (153) 1- 326 

S t N E 1\1 A L .t\ R 

Ankara 
Valiliğinden: 

3101 lira 82 kuruş keşif be -
delli Ankara müstakil jandarma 
taburu süvari ahırının kiremit 
altı kaplama işi 18-2-937 tarihi
ne rasthyan perşembe günü aa· 
at 15 de Ankara Nafıa Müdür
lüğü odasında toplanan komia. 
yonda açık eksiltmeye konul • 
mustur. 

Muvakkat teminatı 232 lira 
64 kuruştur. 

İstekliler teminat mektubu
nu ve ticaret odasının musaddak 
vesikasiyle Nafıa Müdürlüğü -
nün fenni ehliyet vesikasını ha
iz oldukları halde yukarda yazı
lı gün ve saatte komisyona mü
racaat edeceklerdı~ 

Buna ait şartname ve saire -
yi her gün Nafıa dairesinde gö-
rebilirler. (253) 1-483 

DOKTOR 

Mecit Sayan: 

İtfaiye meydanında Ku.r • 
tuluş apartımanında birinci 
kat. 

Pazardan maada her gün 
saat 17 den 19 a kadar hasta
larını kabul ve tedavi eder. 

Telefon: 1769 1--447 

KELEPtR 
Yenişchirde tam bakanlıkla• 

rın karşısında Karanfil aokağı 
üzerinde güzel bir arsa acele aa
tıhktır. Telefon: 3063 e müra -
saat. 1-533 

_ Balık Yağı 

Taze Kıl. 85 K. Taze 
Bu ı;enenin 

SAKARYA ECZANESİ 

Ankara Müd"faai Hukuk 

- caddesi -

HALI( 
BU GECE 

BEŞiZLER 

BUGÜN BU GECE 
DONANMA GELİYOR 

(Doktorun mucizesi' 

Ayrıca: En yeni dünya haberleri 
BUGÜN GÜNDÜZ 

BEYAZLI KIZLAR MEKTEBİ 

9 §ubat salı günü matinelerinden 
itibaren programa ilaveten 

gündii:z 4.45, gece 9 da 
M A Z U R K A 

Dick Powel - Ruby Keeller 
Zevkli ve eğlenceli bir mevzu 

çerçevesi dahilinde kıvrak 
dans ve müzikler 

llaveten: Dünya havadisleri 
H alk mat in esi (saat 12 de): 

PRENSES STROGOF 
N ormal seans 2.30 da baş1ar 


