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Çocuk ilôvesi 

ULUS'un küçük çocuklarımız 

için cumartesi günleri verd~i 
ilaveyi bugün iç sayfalarımız

da bulacaksınız. 

Kastamonu C. H. P. Vilôyet kongresinde 
................................................................................................................................................................................................................ 

• • 
ismet lnönü m İm bir nut 

Kü~ük bir mektepli yavru, Cümhurrei•imize Kmtamonu,ya geldikleri •ırada bu.ket takdim ediyor 

CÜMHURREİSIMIZ Dl YOR Ki: 

Yüce hedefler i~in taskın bir 
sevk ve azimle ~alısmak havası 

l~tc turk. milletinin eiğQrlerini 
dolduran temiz hava budur 

• 

Erzincan'a 
giden katarlar 

F.R.ATAY 
1924 yılında 8 buçuk milyon 

lira ile baılıyarak, 1938 senesi -
ne kadar demiryollarımız için 
347 milyon lira sarfettik. 2975 
kilometre ray döıedik; 2784 ki -
lometre hat satrn aldık; muahe
deler devlete 602 kilometre hat 
devretmiştir. Bu yekfuta Rusya
dan intikal eden 355 ve henüz 
tirket iıletmesi altında bulunan 
434 kilometrelik hattı da ilave 
edersek, 1 .000 küsur kilometre
lik bir demiryollar yekunu elde 
ederiz. 

Dün akıam Ankara istasyo
nundan kalkan üç tren, mebus
larımızla diğer davetlileri 937 
kilometre sonra, Erzincan'a ulaı
tıracaktır: İstanbul ile Ankara 
mesafesinin 578 kilometre oldu
ğunu unutmayınız. Bundan baş
ka Ankara Karadeniz' de Sam
sun limanına ve demir havzası -
na bağlanmıştır; cenup ve ıark 
hatlarımız, iki koldan Irak ve 
İran hudutlarına süratle yürü
mektedir. 

Anadolu'yu ne halde bulduğumuz 
malfundur. Birçok bölgelerde os -
manlı devri külliyen yoktu: yani a -
sırlarca kendi haline ve talihine ter
kedilmit bir yurt ! Bu kadar 
dağmık, irtibabız ıraklık ve 
gurbet yerde yeni ~amanlardaki 
manası ile, bir milli vahdet nasıl 
tekevvün edebilir? Cümhuriyet 
r~yının her ~okunduğu yer, bü -
tun. tartları ıle, çağ değiştirmek
tedır ... Toprak altında çürümeğe 
mahkum mahsul, onunla cihan -
şümul mübadele aleminin geçer 
malı olmakta, her türlü hareket 
Y.ıll~nmıı ve paslanmıı ataleti 
ıılkıp uyandırmaktadır. Biz ra:y
la vatanın muhtelif parçalan a-

(Sonu 3 üncü sayfada) 

1 
Kastamonu, 9 a.a. - .Anadolu Ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Bugün saat 11 de Reisicümhur İsmet İnönü, Kastamonu parti vilayet 
1 kongres~.ni şe~eflen~i.r~.iler. Vali Av~i Doğan tar~~ıı:ıdan yapılan yokla: 

1 

mayı muteakıp Reısıcumhurumuz rıyaset mevkımı alarak her cümlesı 
alkışlarla karşılanan aşağıdaki nutku irat buyurdular : 

··- Arkadaşlar, 
Cümhuriyet Halk Partisinin Kastamonu vilayet kongresini açıyo -

rum. Kongre azasını, ve kendilerine selahiyet veren parti teşkilatını, 
muhabbetle selamlarım. Bu vesileden istifade ederek bir kaç gündür. 
beraber bulunduğum Kastamonu vilayetinin muhterem halkına teşek -
kür ve saygı duygularımı söylemek isterim. Kastamonu'dan bütün Tür
kiye"yi haberdar etmekle bahtiyarım ki, halk içinde geçirdiğim bu gün . 
lerin intibamdan pek memnunum. Büyük türk milleti, Çankırı ve Kas -
tamonu merkezinde, kazalarında ve köylerinde yaşıyan vatandaşların . 
çalışkan, yüksek ahlaklı, iyi ve vatanperver vatandaşlar olduğundan e
min ve müftehir olabilir. 

Kadın ve erkek vatandaşlarla temaslardan aldığım intiba şudur ki, 
onlar, şuurlu ve fedakar olarak, büyük türk ailesinin içinde milliyetçi 
ve laik Türkiye Cümhuriyetinin aşınmaz ve sarsılmaz kalesi olmak me
ziyetini isbat etmiye her zaman hazırdırlar. Kastamonuluları takdir 
duygularım, bütün memleketin kendilerine emin olduğum teveccühle
rinden dolayı, tebrik arzusiyle beraberdir. 

J' atand(lfların ilıtiy(l{; /arını dinlerken 

. Vatandaşların meselelerini, şehirli ve köylüsünden ayrı ayrı dinle -
dım. Sade, terbiyeli ve hülasa söyliyerek, dünyanın her yerinde güzel 
k.?nuşur sa?.'ılaca~ ola~ vatandaşlarım, seyahat günlerimi istifadeli gö • 
r~şlerıyle suslemışlerdır. ':atandaşlarımm, kendi hususi ihtiyaçlarını 
soylerk~~· vatanın umumı mesele ve ihtiyaçlarım da beraber düşüne -
cek kabılıyette olduklarını takdirle zikretmek isterim. 

(Sonu 6. rncı sayfada) 

Cümhurreisimiz Çankırı iıta.yonunda, kendilerini 
•elamlıyanlar aruında 

'\ 

Erzincan istasyonunun işletmeye 

açılış töreninde bulunmak üzere 

Vekiller, mebuslar ve 
dôvetliler dün gittiler 

Erzurum - Erzincan 
inşaat süratle 

arasında 
ilerliyor 

da 

Trenin önümüzdeki eylülde 
bekleniyor Erzurum'a varması 

Ankara garının vücuda getirilen markiz tesisatı dün saat 18 de 
törenle açılmıştır. Törende Nafıa, Milli Müdafaa, Hariciye, Ma
arif Vekilleriyle, mebuslar, vekaletler ileri gelenleri ve kalabalık 
bir halk kütlesi hazır bulunmu§tur. 

Nafıa Vekili B. Ali Çetinkaya 

Kordelayı Nafıa Vekili namı -
na Milli Müdafaa Vekili general 
Kazım Özalp kesmittir. 

Erzincun'a luırekfU eden 
t•eldllcr t•e cfovclliler 

Erzincan istasyonunu törenle işle -
miye açmak üzere Nafıa Vekili Ali 
Çetinkaya, Hariciye, Milli Müdafaa 
ve Maarif Vekilleriyle birlikte dün 
akşam hususi trenle Erzincan'a ha -
reket etmiı ir. 
Açılıt töre.ııinde bulunmak üzere 

Nafıa Vekilimiz tarafından davet e -
dilen mebuslarımızla, askeri ve mül • 
ki rüesa, vekaletler erkanı, mali ve -
iktisadi müesseseler baŞkanları ve 
Sivas - Erzurum hattı inşaatında e -
meği geçmiş mühendis ve müteahhit
lerimiz de bu akşam üç katar halinde 
hareket eden hususi trenle şehrimiz -

( Sonu 6. rncı sayfada ) 

Sıva• - Erzurum hattı üzerinde, Köroğlu Jere•i ıvadi•inden 
bir manzara 

SABAHA KARSI 
Fransız parlamentosu 

müzakere:Ye devam ediyor 

Merkez ve sağ partileri k.abineye 
yardım edeceklerini bildirdiler 

Pariı, 9 a.a. - Dün gece umumi politika hakkındaki istizah -
lann müzakeresini bitiremiyen mebuaan meclisi bu sabah saat 
9,30 d~ ?,'Üzak~~e!ere ~ev~_için ~~nide~ topla~mıı ve sosyalist 
Albertın ı, komunıst Mıchelı ı ve cumhurıyetçi aoayaliıt birliğin
den Lafay.e'yi dinlemiıtir. 

Her üç hatip de amele sınıfı - ı vaziyeti teşrih ederek vaziyetin önü
na kartı alınan tenkil hareketle- ne geçebilmemesi takdirinde devletin 
rine bir nihayet verilmesini ve 1939 da 55 milyar istikraz akdetmek 
bir affı umumi çrkarılmasını is- mecburiyeti karşısında bulunmuş o
temitlerdir. lcrcağını bildirdikten sonra demiştir 

Bundan sonra maliye nazırı Pol ki: 

Rcyn.o söz alnuf ve mali ve ekonomik (Sonu 6. ıncı ssyladaJ 

verdi 

M are§al F ev:zi Çakmak 

Kurmay heyetimiz 

Aliıta' dan ayrlldı 

J 

Atina, 9 a.a. - Mareşal Çakmak, 
Türk heyeti azalariyle birlikte, bugün 
hususi trenle Atina'dan hareket et -
miş ve istasyonda General Papagos, 
Türkiye Elçisi Ünaydın, yüksek dev
let memurları ve generaller tarafın -
dan uğurlanmıştır. 

Heyetimiz Seliinik'ten geçti 
Selanik, 9 a.a. - Anadolu Ajansı -

nm hususi muhabiri bildiriyor : 
Mareşal Çakmak, refakatlerinde 

türk genel kurmay heyeti azası oldu
ğu halde, saat 19.30 da hususi trenle 
buraya gelmif ve istasyonda üçüncü 
kolordu kumandanı general Politiı, 
mevki müstahkem kumandanı general 
Strimberg, türk konsolosu ve türk k~ 
lonisi tarafından karşılanmıştır. Ma
reşal Fevzi Çakmak ve refakatindeki 
zevat, Atatürk'ün evini ziyaret etmif 
v7 şehir içinde yarım saat kadar gez 
dıkten sonra saat 21.14 de Türkiye'ye 
dönmek üzere Selanik'ten hareket ey. 
!emiştir. 

Başbakan Roma 

Sefirimizi kabul etti 
Roma Büyük Elçisi B. Hüseyin 

Ragıp dün Başvekalette Başvekil Ce
lal Bayar tarafından kabul edilmit
tir. (a.a.) 

İtalyan Konsolosunun 

yaphğı talep üzerine 

Fransa Tununs'a 

asker yolladı 

. 
ltalyan mağazalarını 

polis himaye ediyor! 
Tunus, 9 a.a. - İtalya başkonso • 

losu Silinbani yanında konsools Pan -
za olduğu halde bu sabah Labon'u .zi
yaret ederek italyan aleyhtan nüma -
yişlere mani olmak için alınmış olan 
tedbirlerin kuvetlendirilmesini iıte • 
miştir 

Salahiyettar mahafilde beyan olun
duğuna göre, zabıta kuvetleri asayişi 
muhafaza için geceli gündüzlü ve bil -
hassa italyan magazaları ve müessese
leri önünde büyük bir faaliyet göster
mektedir. 

Diğer taraftan beyan olunduğuna 
göre, dünkü nümayiş ve mukabil nü -
mayişler esnasında yapılan bazı tevkif
ler ve kırılan bazı dükkan camları ha· 
ricinıde ciddi denebilecek hiç bir hadi-

( Soau 6. ıncı sa~f acle ) 
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Os ıca 
- Ba§lamıg makale serisinin devamı_ 

Dün demiştik ki, osmanlıca'ya arız alınmasını tavsiye ediyor : 
otrmuş oıdn buhran daha büyük bir buh- Kadı Fazrl'ın ; 
ranın arazından ve neticelerinden bi· 
rjdir. Asıl buhran içinde bulunan ve 
yıkılmakta olan, osmanlı imparatorlu
ğunda en son ve en tam ifadesini bu
lan bir nizamdır ki bunda, bazı ba
kımlardan arap ve fars medeniyetleri
nin bir bakımdan da Bizans medeniye
tinin bir iştirak hissesi vardır. Fakat 

R~mili'ye geçmişiz biz bir iki sal ile 
H_~rnmeti - merdan ile gaybdan ir:.al ile 
Suleyman Dede'nin: 
Keramet gösterib halka, suya seccade 

salmışsrn! 
Yakasrn Rumili'nin pençei himmetle 

alrnrşsın!,, 

biz burada bizi alakadar eden osmanlı- B ·· ·· b 
ca'da kalalım. utu~ unlar osmanlı fütuhat ruhu-

Osmanlıc:J da her d "l "b" "k" .. ~un Y.en_ıden diriltilmesine matuf tav-
, ı gı ı, ı ı go- sıyelerdır Namık K 1 . . .. . 

rüş zaviyesinden mutalea edilebilir: . ~ . . ema ıçın ummetçı 
ı Sadece dil olarak 1 d"l ve ıslamcı dıyenler vardır. Gene aynı 
• ve ya nız ı mektu ta 1 k 1 

tekniği zaviyesinden. . P n şu parça arı o uya ım: 
2 Bütün bir k" t"" ' d . • "Bılmem ne hikmettir ki hilafeti İs-

• U! ur ve me enıyetın t b 1• k . • . 
ifade vasıtalarından biri olmak itiba- lan Su la adSarl. getıdrmb~ge mkuktde?ır ~J 
riyle. an u tan e ım, e e ıyatı eıı ı mı -

Bir dilin k""lt•· d"l" . Ictinin lisanına nakletmek istemedi! 
u ur ı ı mertebesıne İht " 1 k" h 1 . • 

Bir(ok yerlere yağmurlar 
yağıyor 

Dün şehrimizde hava umumiyetle 
kapalı ve hafif yagmurlu geÇmiş, rüz
gar şimali şarkiden saniyede en çok 
iki metre kadar hızla esmiştir. En dü
şük ısı 3, en yüksek ısı da 7 derece -
<lir. 

Yurtta doğu Anadolu'da hava kapa
lı, diger bölgelerde de kapalı ve yer 
yer yağışlı geçmiştir. 24 saat içinde 
mevzii yagışların metre murabbama 
bıraktıkları su miktarı Gerze'de 16, 
Zonguldak'ta 10, Sinop'ta 6, Ankara'
da 3, diger yagış goren yerleroe de 
1 - 2 kilogram arasındadır. 

Yurtta en yüksek ısılar İzmir'de 
14, .Adana"da lb, Antalya'da 19, dere -
cedır. En düşük ısılar da sıfırın altın
da Karsta ve Kayseri'de 1 derecedir. 

vasıl olması sadece filolojik bir inki- ~ma . 1. a~mna ge m~?tır. s r 
şaf ile kabil degildir. Bir dil, taşıdıgı K.1 en:dm ıbytlıkadımc~: r · u t~ e ıkın, Karculcrıizde f ırtuw ı·ar 
kültür yüküne gorc; taazzuv eder Bun şgar a ~ unan mus ~man ~rm . ı: lstanbul 9 (Telefonla) - Karadc-
dandır ki, kiılttlrsüz milletleri~ dili hcının s~>:csın:e G~~ata.y~ gıtmes~nı niz'deı iki giın evel başlıyan karayel 
bir lehçenin ötesine gidemez. Bina- adrzud edttı.gı ka ar, a emının sayesın- fırtınası devam etmektedir. İstanbul 

• 

lske eriye vapur 

sele lerine 

gene baılanacak 

Denizbonk'ın yeniden 

satın olacağı vapurlar 
Oğrendiğimize göre Denizbank 

1935 denberi gemilerimizin dahili ka
botajı dahi tamamen teminden aciz 
bir vaziyette olması dolayı.siyle tatil 
edilmiş olan lskenderiye vapur se
ferlerini tekrar açmağa karar vermiş
tir. 

Son zamanlarda Romanya hükümeti 
seyrisefain idaresi Köstence - lsken
deriye hattı için Danimarka'da seki
zer bin tonluk ve 20 milden fazla sü
ratli Transilvanya ve Besarabya adlı 

iki gemi yaptırmıştı. Bu yeni ve sü
ratli gemiler Köstence İstanbul ve 
İskenderiye arasında muntazam ve 
lüks posta seferleri yapmaktadırlar. 

Bu vaziyet karşısında Romanya sey-
e 1 h k .. 1 .. h e e aıma, d h 1 ~a e! '.. u tur amulcsi dile değil, a ava ar sogumuş, yagmur başla -
dıl kultur hamulesine tabidir. Bura- Şirler pençci kahrımda olurken lcrzan, mıştır. risefain idaresiyle mevcut vapurları-
dan şu kaideyi çıkarabiliriz ki, herhan- beni bir gôzlerı ahuya zebun etti Fe- mızla rekabet etmeğe imkan olmadı-
gi bir dil, günün birinde bir olgun kül- Jek,, Ziraat 1 ongrc i hazırlıkları ğını gören Banka, bir taraftan da işi 
türün ifade vasıtası olmaktan çıkarak . "b· . geçiktirmemek endişesiyle, Almanya'-
bir diğer ve başka evsafta kültürün ifa- beytı gı ı sözler söylemeyi arzu et- tamamlandı 
d mek gerekti." Gelecek ayın ortalarında. toplana- da yapılmakta ve İngiltere'de yaptı· 
be \'<:sıtası olmak isterse, bu dil bu .işi Besbelli bir şey ki, bu adam, millet cak büyük Ziraat kongresi hazırlık- rılacak olan gemilerin bitmesini bek-

asit bir intıbak kaidesine göre yapa - ı k al b" k · u ı h lemeden az kulanılmış ve süratli iki 
maz. Yeni kültüre has bir takım hazır ter en y nız ır şey as.cı.lıyor. ou arı emen tamamen bitirilmiştir. 

fh 
millette "ümmet" şöyle dursun hatta Yurdun her taı afmdan kongreye gemi almak için teşebbüslere başla-

me umları ifade edebilmek irin, yal- • v · 
3 • osmanlı milleti" ni bile bulmak güç- resmi surette iştirak edeceklerden mıştır. crılen lıir habere göre Ka-

nız yeni kelimelere degil, kendi sarf ve tür. Eger onun yaşdığı devri gözümü- başka kongrede bulunmak üzere zi- nada' da bir vapur acentası Denizbak'a 
nahiv kaidelerinde dahi bir takım de-- · "kl"k . zün önüne getirirsek, osmanlıhk'tan raatle uğraşan birçok yurttaşlar da satmak üzere iki gemi teklif etmiş-
gışı 1 ler yapmağa ihtiyaç duyar kı, türkçülGğe doğru istihale etmekte o-- müracaat ~tmişlcrdir. tir, Bu gemiler 5 sene cvel inşa edil
bazan bunu yapmaga istidat gösteremi- lan bir zihniyete delil olmak üzere da- Vekalet ziraatçilcrin bu arzularını miş 6.500 ton büyüklüğündedir. Sü
yerck inhila1 edebilir. ha sarih sözler istemeğe hakkımız bu- da yerine getirmek için tetkikler ratleri de istenilen miktara çoıe ya-

Tanzimat başladı~ı sıralarda, os- lun d - k b 1 d · ç·· k"" N yapmag-a başlamı.,tır. kındır. Mamafih banka dig-er dünya 
manlıca ne ıyı· b" nesı"re ne de iyi bir ma ıgını a u e erız. un u ~- :s ır • . mık Kemal bu mektubunda Harabat a limanlarında da tetkikler yaptırarak 
nazma malikti Divan edebiyatı ıle En- ned h"" A, t . ld - ' "T h "b· süratli ve çok az kullanılmış gemiler 
d 

.. . · d • . 
1 

en ucume mışo ugunu a rı ı 
erun munşıyatı saf osmanlıca egı - h b ,. t d d h . . faa ederken, garp kültürüne taraftar aratmaktadır. . .' . . . ara at a yap tıgın an a a ıyı an-

dı. Konuşulan dıl ıle folklor dılıne ge- 1 t B 11. k. d"l h d b" b servetifünuncular, dilde, geri gidiyor- Matluba muvafık ve süratli gemi-
1
. . a ıyor. e ı ı, ı ya ut e e ıyat a-
ınce, bunlar da osmanlıcadan zıyade k d d - •1 1 d b.. .. b" !ar. ler bulunarak satın alındıktan sonra .. . d"l . . . ımın an egı , o sıra ar a utun ır 

turkçe idı Nitekim ılk ı ışaretını, •
1 

. .. li-· . 11 . Geri gitmelerin bizce en büyük sc- lskenderiye seferlerine derhal baqla-. • . .. ı erı munevver gın, mı etı, vatanı ve Y 

bır Rumeli seyahatınde: Arabaya d T . . k ld ğ . h ba bebi, en yabancı hücumlara maruz ka- nacaktır. 
gerdune demeyiniz, rünkü halk anla- kı ı ıçdın arlı~ ta 0 .u u yenı ru - lıp kti.h terhil, kti.h tekfir --'ildı0 klcrı· t :s ımın an ucum etmış. :s cu Vapurlarımız skenderiye'ye sefer 
mıyacak., demekle sultan Mahmut ve- . .. A • ~ için, muarızlarını dilde dahi onlardan yaptıkları senelerde bilhassa yaz ay-
riyor. Bir müddet sonra Reşit paşa Alalım Nacı - Abdulhak Hamıd ha- daha üstün gözükmekle susturmak is- larında mevsimi geçirmek üzere Mı-
"kı"tabetı' resmı"ye" yı· ıslah etmek ıu··zu- disesini. Naci ne yapıyor? "Osmanlıca t 1 "d" B" 'k" . b d F 'd 1 . . eme erı ır. ır ı ıncı se ep e, ran- sır an §C ırımıze mühim miktarda 
munu duyuyor. Kavgalrı bizim çocuk- yaz,, diyor. Halbuki Hamid ne yapı- sa'da o sıralarda en aktüel Ôlan üslUba, seyyah gelmekte idi. Seferler tatil e-

ıuğumuza kadar Su··ru··p gelmı"q olan yor? Bütün osmanlı tarihinde yapıl- 1 .. .. d .. . d d"ld"k M 1 :: osman ıcanın goç.muş amı uzerın en, ı ı ten sonra ısır ı seyyahlar çok 

OSmanlıca'ya s"bit bazı sarf ve nahiv mamış olan bir şeyi: Garp metodu ile b" b .. 1 A 1 d E 1 t k d . f l . .. ır enzer us up arama arı ır. sasen aza mıştır. s en erıye se er erı baş-

kal.delerı· araınak işi ise, ancak mual- klassisizm. Bulduğu kültür ve dil için- . la 1 l h d 1 1 k . d h h . b. h . . bü .. k mısyon rını, osman ıcayı ıs a ta e- ayınca mem e ete mühim mıktarda 
lim Naci zamanında ve doğru yazını- k e .. ~1 a~gı ~r um~nuı.:mındnc B"~~ li .ı,oamanlıcayQ yeni tn!ınalıı.r a ıUna.k- clövi~ irmcııinc ve.aile olan Mıaır

0

dan 
yan Ablülhak Hamid'i tevbih etmek ;ıtı erı ne e usta arı.var ır. oy e • buluyorlar. Bu k av anın neti ine seyyah celbi işi de halledilmiş olacak-
~ bır şeyden bahseden de yoktur. Fakat bakt v zama d d k d 1 d uzere başlıyor. .. . . . ıgımız n a, e a an ar an tır. 

Fakat osmanlıcada yapılan bu pu- kendısı, başka memleketl~rde bır kaç bahsedenlerin, belli başlı bir eser vere-
rizm hareketi, öyle bir tarihe tesadüf büyük adamın hazırlığı ıle meydana memelerine karşılık dekadanlık töh
ediyor ki, bu esnada, ~hcanın b~r çıka~ak bir işi te.k başın~ ba~r.~yor. mcti altında bırakılanların, garplı e
dil olarak devaın eunesı, meşkUk bır Ve bıze osmanhc;ı nın yegane buyuk e- debi şekiller üzerinde ilk gerçek dene
hale gelmiştir. Dil tekniği bakımından serlerini veriyor. Ki, bu türlü eserler, meleri yapmış olduklarını görüyoruz. 
değil. Bu hususta, bir buhrana doğru eğer yaşama i~tidndına mali.k bir dil ile Yani bu karşılaşmada da, dili, bir 
değil bilakis bir saHiha doğru gidil- yazılırsa, 0 d,ıl ,artık, ebedıyen yaşar. taraf dil olarak bir taraf da muayyen 
mektedir. Osmanlıcanın mukadder e- Halbuki ve yarım asır geçmeden. ne bir kültürün ifade vasıtası olarak alı
celini daha derinlerde daha usta ve görüyoruz? Hamit, anlaşılmaz hır a- yor Ve ne birincilerin "dilbazlık" lan 
merhametsiz sebepler hazırlıyor. dam ~luyor .. ~ü~kü a~ada ve bütün ne de ikincilerin kültür ithalatçılığı, 

Naci'nin müdafaa edip yapmağa muallım Nacı lerıne ragmen, ~smanlı- osmanhca'yı kurtaramıyor. 

Çağrı 

x Adliye Encümeni pazartesi gü -

nü saat 15 de to-planacaktır. 

Hukuk ilmini Yayma 
muvaffak olduğu osmanlıca, iyi öğr_e- ca d.enile~. kül.tü~. kompromis'ı mev'ut Bu, osmanlıca'nın hayatında en 
nilmek için iyi arapça ve iyi farsça bıl- ecelıyle goç.müştur. trajik andır. Artık onun kaideleri öğ- Kurumunun onf erans serisi 
meyi şart koşuyor. Yalnız iyi bir d_il ol- Burada da tesbit edeceğimiz şey, renilemez, imlası bilinemez ve müda-
mak için değil, asıl arap ve fars ırfan osmanlıca dil olarak göçtüğü nisbette faacıları homurdanamaz olacaktır. 
ve kültür dünyasına açılır bir kapı ka- yeni bir dünyanın, metotlariylc, kav- Biz bu suretle, osmanlıcanın bir ta
labilmek için. Halbuki işte, osmanh- rayışlariyle, killtür ve medeniyetiyle rihçesinden ziyade onun nasıl korkunç 
~·ya ve Osmanlılığa bir ~ok yabancı fi- osmanlı ülkesini gittikçe hükmü altı- bir kültür buhranı içinde sarsılıp dev
kır ve hayat norm1arını zorla kabul et- na almasıdır. Ve eğer Hamid'e ona H1- rildiğini izah etmek istedik. Yani onu, 
tiren tarihi hadise, bu irfan ve bu yık bir hüküm işittirmek lazımsa, de- filolojik bakımdan değil, bir kültüre 
kültür dünyasının bir başkası tarafın- meliyiz ki: Sen, bütün osmanlıca ta- ifade vasıtası olmak bakımından mü
dan mağlup edilmis olmasıdır. Bina- raft:arları onu ancak daha iyi ve daha talca ettik. Ve göstermek istedik ki, 
enalcyh, ve daha olgunluk çağına he- cabuk öldürmek esbabını hazırlarken, şark kültürünün bir mahsulü olan os
nüz varmı§ken osmanlıcaya arız olan tek başına, ona büyük ve garplı bir son manlıca, garp kültürüne bir ifade vası
hastahk, bu dile dil olarak değil bütün ilave ettin. tası olmak istidadını göstere.ı'neden i!l
bir kültür ve medeniyetin ifade vasıta- Serveti Fünun ve "dekadanlar" hilal etmiş ve inhilali anındaki bünye 
!arından biri olması vasfiyle arız ol- bahsine gelince burada şu tezadı görü· ve ruh krizini kendini istihlaf eden 
muştur. yoruz: Şark kültürüne traftar muarız- türkçeye de aşılamıştır. 

lar daha tcıniz bir osmanhcayı müda- Burhan Belge 

Birinci konferans bugün saat 
15.30 da Halkevinde 

Ünh·t•rsilc Rektörü Prof. 
CEMiL BILSEL 

tarafından verilecektir 

Mev:.ıu: Devletler hukukunda 
evrensel, özel ve ulusal 

mektepler 

HERKES GELEBiLiR 

Bugünkü at koşularında 

Kazanması ihtimali 
olan atların isimleri 

Sonbahar at yarışlarının onuncusu bugün saat on dörtte şehir 
ipodromunda yapılacaktır. Bu suretle tehir edilmit olan iki haf
talık yarışlar da yapılmış ve mevcut program tam zamanında bi· 
tirilmiş olacaktır. 

Hava yağmurlu olmadığı takdirde koşuların güzelliği dolayı. 
siyle ipodromun çok kalabalık olcağrnı zannediyoruz. 

,.. ......................... __ ,,,, .... , .... , ı .. B1ilh~sksa c1uma~ke~i. ve pazdar 
ı , gun erı oşu ann ı ısı arasın a 

! p I' f f' .. .. d i ilaveten konan çifte bahis büyük 
f o ıs ns 1 usun e f bir alakayı temin edeceği gibi 
İ 1 kazananları da bir hayli sevin-

İ ye rı' len ko feranslar ı di~~:~:;· iştirak edecek at ve kıs-
ı • raklar arasında şanslı olanları koşu 
İ sırasiyle aşağıya yazıyoruz. 
• Polis Enstitüsünde verilmesj 
i mutat olan konferanslara ge
i çen hafta Hukuku Esasiye 

l profesörü Vasfi Raşit Sevig
in Kemalizm hakkındaki 
konf eransiyle başlanmıştı. it 

İ Bugün gene saat 13.5 ta 
i profesör Vasfi R.aşit Sevig 

1 
Kemalizm hakkındaki kon
feransına devam edecektir. 

• Konferans umuma açrktır. 
\ ................................................ _,, 

Geçen ay İzmir Jimamnclan 
miilıim mikdarda ihracat 

yapıldı 

lzmir'den gelen haberlere göre 

teşrinisani ayı içinde İzmir limanın
dan mühim miktarda ihracat yapıl

mrştır. 

Bu cümleden olarak 4742,9 ton ü
züm, 1142,l ton incir, 180,3 ton pa
muk, 41!>,4 ton hurda incir, 483,4 ton 
palamut, 26,95 ton zeytinyağı, 286,3 

ton arpa, 200 ton bakla, 60,8 ton deri, 

503,7 ton küspe, 25 ton badem, 186,5 

ton ceviz, 2023,3 ton tütün, 14,1 me

yan kökü, 4,4 ton kestane, 50 ton zım
para, 4,4 ton kaysı çekirdeği, 1,9 ton 

balmumu, 3 ton mazı, 33,3 ton susam, 
521 kilo halı ihraç olunmuştur. 

Toprak ıuah ullc•ri ofi i 

Ankara'ya naklohmuyor 
Halen fa+--• _ , uct çalışmakta olan 

toprak mahsulleri ofisi önümüzdeki 
hafta içinde Ankara'ya nakledilmiş 

olacaktır. 

İtalya ,·c Yunanistan'a mühim 
yumurta sattık 

Buraya gelen haberlere göre ikin
citeşrin ayı içinde İstanbul'dan Yu
nanistan'a 18406 lira kıymetinde 651 
sandık ve ltalya'ya da 27251 lira kıy
metinde 818 sandık yumurta ihraç o· 
lunmuştur. 

Şaraplarımız hariçte rağbet 
göriiyor 

Inhisarlar idaremizin yaptığı şa
raplar dahilde olduğu gibi hariçte de 
büyük rağbet görmeğe başlamıştır. 

Birçok Avrupa memleketlerine sev
kiyat yapılmaktadır. Bu arada son o
larak Almanya'ya 32 bin litre şarap 
ihraç olunmuştur. Şaraplarımız Al· 
manya'da çok beğenilmiş ve yeniden 
32,500 litrelik türk şarabı ithali için 
permi verilmiştir. 

Birinci koşıı: 
938 senesi zarfında koşu kazanma

mış dört ve daha yukarı yaşlı yarım 
kan ve haliskan arap at ve kısraklara 
mahsustur. İkramiyesi 200 lira mesa
fesi 2200 metredir. 

Bu koşuda Duman, Sülün ve Der• 
viş isminde Uç at yazılıdır. Bunlar• 
dan Duman'm koşu kazanma şansı ol
madığı gibi doğru dürüst koşabilece
ğini de tahmin etmiyoruz. Sülün iıe 
bugün ilk koşusunu koşacaktır. Der
vişin yapmış olduğu koşular ve id -
man vaziyetleri bu koşunun en şanslı 
atı olduğunu göstermektedir. 

ikinci lwşu: 
Dört ve daha yukarı yaştaki haliı 

kan arap at ve kısraklara mahsustur. 
İkramiyesi 450 lira mesafesi 2000 met 
redir. 

Bu koşuda koşacak atlar ve taşıya
cakları kilolar şunlardır: 

Ünlü 64 - Ceylan 64 - Uçar 64 - Al
derviş 64 - Bahtiyar 62,5 - Can 58 -
Tayyar 58 - Efe 58 - Yıldız 56 - Yıl
dız II. 54,S. Geçen hafta üç bin met
relik koşuyu kazanan Benliboz Yarı1 
ve Islah Encümeni tarafından satın 

alındığı için bu koıuda yazılr değil
dir. Arkasından ikinci gelen Unlü ve 
üçüncü gelen Uçar yeknazarda bu 
koşunun favorileri gibi gözükürlerse 
de mesafenin 2000 metre oluşu ve bir 
hafta zarfında atların idmanlarındaki 
fark böyle bir hükme müsait değildir. 

Geçen hafta koşuyu uzun müddet 
6ndc gBtUrcn Alderv bu mesafede 
rakiblerinden şanslı gözükmektedir. 

;ar ve Unlüyil ~gBrÜy~nii~Ya~n~1ti: 
dervişin rakipleri ile sıkı bir müca
deleye girişmesi neticeyi aleyhine de 
çevirebilir. 

Vçiincü ko§ıı: 
Uç ve daha yukan yaştaki bati• 

kan ingiliz at ve kısraklara mahsus -
tur. lkramiyesi 600 lira mesafesi 3000 
metredir. 

Bu koşuda bu mevsimde ilk defa 
koşularını göreceğimiz Bay Sait Ha
limin Sunandair ve Romans isminde
ki kısrakları koşacaktır. Bunlarm ra
kipleri Dandi ve Komisar'dır. 

Uzun mesafeli koşularda rakipleri
ni müteaddit defalar geçen Dandi bu
gün fevkalade bir vaziyette değildir. 
Onun için Sunandair'in daha pnah 
olduğunu zannediyoruz. Şimdiye ka· 
dar yalnız yerli rakipleri ile koşan 
Romans'ın bu koşuda alacağı netice
de merakla beklenmektedir. Bize ka
lırsa büyük bir şansı yoktur. 

Di>rcliincii lwsu : 

B~nun emarelerinden birisi, Ziya 
paşa ıle Namık Kemal arasındaki (bu 
günkü tabiriyle) antoloji kavgasıdır. 
Ziya paşa, eski ölçülere ve görenek
lere göre bir antoloij hazırlıyor, Hal
buki Kemal Beyde yeni fikirler var. 
Bakın Ebüzziya'ya yazdığı bir mektu
ba nasıl başlıyor: 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
dan ayırt edilememesidir. Bu ha
diseyi eğer mcıhur Bernard Şov 
duymuf olsaydı, eskiden söyledi
ği bir cümleyi bir defa daha tek
rarlardı: 

Dört ve daha yukarı ya taki yanın 
kan İngiliz at ve kısraklara mahsus 
handikaptır. İkramiyesi 225 lira me

safesi 2000 metredir. Bu koşuda ko

şacak atların taşıyacakları kilolar 

şunlardır. 

" •.. Osmanlı şiirine tasavvufu, hike
miyatı, aşıkane sözleri filanları bera
ber olmak üzere ta sultan Vcled'den 
başlıyacagız; anın asarından alınacak, 
şu kıtacıktır: 

Ben bilmez idim gizli ve nihan hep 
Sen imişsrn! 

Canlarda ve tenlerde nihaıı hep Sc~ i
nıışsın! 

Alemde ni§an ıster idim ben Sana Sen-
den, 

B "ld. ki dü alemde nişan hep Sen i
ı ım . !" 

mışsın 

Burada hem öz türkçe var hem tasav. 
vuf. Demek ki sıiıınileri kızdırmaktan 
pervası yok. , . 

" .. Andan sonra Kadı Fazıla ınece-

ğiz: 

Basttk ıne kf'lf irlcrı avnetti Huda-
y nıız 

Har oldu adu'nun yüzune tıri-gaza.~ 
nıız. 

1. m· var fa. 
Burada ıslam empcrya ız 1 

kat biraz da "vatan,, vc:r • 
1 

1 
Nitekim Kemal Bey daha şun arın 

Sonatın sesi 
lstanbul'da hemen yüzde doksanı 

tanıdık ve dost imzalar tarafından 
SES isimli bir sanat, edebiyat ve 
sosyoloji gazetesi çıkarılıyor. lki 
nushasını gördüm. Cumadan cuma
ya çıkan bu orijına/ gazeteye, her 
§eyden önce ııızun ömür dilemek is
terim. 

Zaman zaman bizde sanatrn, ede
biyatın uykuda ~Jduğu iddia edilir. 
H~ttli geçenlerde bir lokantada bir 
şaı~Je bir mCinakkit arasındaki çar
pışma bir takım gazetelerde ''son 
z~nıarılarda yegfıne edebi hareket,. 
dıye vasıflandırılmıştı. 

Ses'in rıktıgın - -• :ı: ı gorunce sanat ve 
edebıyat~rnızrn uykudan uyandığına 
hükmcttım. Çünkü uykuda olsaydı 
sesi çıkmıyacaktı. ' 

Bu sanat gazetesinde ~imdiye ka
dar yau yazmıyan bir takım ressam 
dostların da yazı yazdıklarını gör
düm. 

Bu hususiyetin farkına varan bir 
dostum, gazetedeki resimlerden bir 
kaç tanesini göstererek soruyordu: 

- Ressamlar makale yazmakla 
uğraşırken, galiba, muharrirler de 
bu resimleri çizmİ§lMl 

Resimlerden birisinde de bir ay 
yıldu: vardı; fakat yıldız be§ köşeli 
değil, altı köşeli. Acaba, bunun res
samı şair Mithat Cemal'in, vaktiyle: 

Ay yıldız, o mazideki bir süstur. emin ol, 
Atide iUncı;lcr doğacak bayragımızdan. 

bcytı ile anlattığını çizgi ile mi 
göstermek istemişti? Yoksa, yahu
dilerin yeryüzünde bu kadar kötü 
muamele gördüğü bir zamanda, 
yıldızı altı köşeli mührü Süleyına
n'a benzetmek, onlara bir c·emile ol
sun diye midir? 

Bir de Ses'te bir takım fıkraların 
arasrna Çocuk Esirgeme Kurumu
ııun alameti olan, içi aylı yıldızlar 
kul lanrlnııştı r. 

Buııu görerı bir tanıdığım lla: 
- Gazeteyi çıkaranlar, galiba, sa

natımızın henüz rı;ocuk olduğunu ve 
onu koruyup, esirgeyip büyütecek
lerini bu yıldızlarla ifade etmişler! 
diyordu. - T. l. 

Kaliforniya'nm Stokton tehri 
halkı, bir yangın esnasında birçok 
korkulu ı;aatler geçirmiıler. Bu 
korku, ateı çabuk söndürülemediği 
ve yangın birçok saçakları nrdı
ğı için değil, bu esnada elli tane 
delinin timarhaneden sokağa fır
ladığı için imif. 

Kaçan delilerden kırk beti ya
kalanıp tımarhaneye getirilmit; 
fakat bet tanesi hala bulunama
mııtır. 

Stokton halkı bizim "aerhottan 
deli bile korkmuı'' atalar sözü
müzü bilselerdi, bunları kovala
mak i~ini her hangi bir meyhane 
halkına havale edebilirlerdi. 

Yalnız munim olan bir nokta 
varsa o da henüz ele geçmiyen 
b~ delinin tehir içinde akıllılar

.; 

''Amerika'da akıllılar için açıl
mı~ bir tımarhane ebediyen bo§ 
kalır!" 

l.ıttanlml rali!4in,len dilP1ı:ler ! 

lstanbul gazetelerinin, hemen 
hepsinde ,yeni valinin ilk önce ne
ler yapmaaı lazım geldiğine dair 
dileker, hatıla öğütler var. 

NaSJ'ettin hocanın ev hikayesi
ni bilirsiniz: Hoca, kendine bir 
ev yaptırıyonnu§. Gelen bir tek
lifte ibulunmuı, giden bir teklifte 
bulunmuı. 

Hoca, bu ahbapların hiç birini 
kınnaınıt ve hepsi ne ıöyledilerae 
yapmıf. Neticede acel acayip bir 
bina çıkmıı. 

Hoca, ondan sonra, bütün dost
larına haber göndermiı: 

- Hepinizin istediğinizi yap
tım; bu biçimsiz bina meydana 
çıktı. Artık bunu yıkıp kendi iste
diğim gibi bir ev yaptıracağım. 
Buna hiç biriniz karıtmayın! 

Benzemiyor mu? 

Andranbudin 64 - Ceylan 56 - Mav
zika 53 - Nazlı 52 - Nona 51 - Olgo 
50 - Mahmure 50 - Alemdar 49 - Semi
ramis 46 - Mesut 40 kilo. 

Bu koşuda yazılı atların pazar gU
nü de 2200 metrelik bir koşuları ol -
duğu için içlerinde bugün koşturul· 
mıyacak olanlar da bulunacaktır. 

Bu meyanda Andranbudin ve Alem 
darın koşturulmıyacağı söylenmekte
dir. Eğer bu vaziyet doğru çıkarsa 
kalan atlar arasında koşunun favori
leri olarak Mahmure ve Ceylanı gös
terebilirz. Aksi takdirde Andıranbu
din ve Alemdarın rakiplerinden şans· 
lı olduklarını zannediyoruz. 

Re§İnci lw§ll : 
Uç yaşında ve 938 senesi zarfında 

400 liradan fazla ikramiye kazanma· 
mış yarım kan İngiliz taylara malı -
sustur. İkramiyesi 255 lira mesafesi 
1600 metredir. 

Bu koşuda Frig - Uğur ve Jönkız 
isminde üç tay koşacaktır. Bunların 

arasında da Frig'in rakiplerinden bi
raz pnslı olduğunu zannediyoruz. 

Bugünkü programda çifte bahis i· 
kinci ve dörtdüncü koşular arasında 
ikili bahis de ikinci koşudadır. 
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1 DIŞ POLiTIKA 1 

Almanya ve Ü( ukranya 
Polonya'nın, Çekoslovakya par

çalandıktan aonra, Macariatan'a hu
dut komıuau olmak noktasındaki ıs
rarının manası, evelki gün Polonya 
ınediainde Ukranya mebuslarından 
Nudrey tarafından söylenen bir nu
tuk ile anlaıılmııtır. Nudrey bu nut
kunda Polonya Ukranyaaı için idari 
muhtariyet istedikten sonra demiıtir 

ki: 
_ Hududun öbür tarafında bir 

Ukranya devleti teıekkül et.mit ol
masından sevinç içindeyiz. 

Nudrey'in bahsettiği Ukranya, 
tahmin edileceği gibi, geçenlere ka
dar Rutenya adiyle maruf olup da 
bugiin Karpatlar Ukranyası İsmini a
lan ve Slovakya ile birlikte Bohem
ya'ya bir federasyon ile bağlı olan 
.111emlekettir. Eski Çekoslovakya'nın 
parçalanmasından sonra orta Avru
pa'da meydana gelen yeni vaziyet, 
Polonya' nm itine elvermemektedir. 
Çekoslovakya yeni battan kurularak 
üç kısımdan terekküp etmek üzere 
bir federasyon olmut ve Almanya'
nın siyasi ve iktisadi nüfuzu altına 
girmiıtir. Yeni seçihn cüınhurrei~, 
Çekoalovakya'nın Almanya'ya karıı 
takip edeceği siyaseti izah etmek i
çin: 

- Bir defa hartaya bakınız. Al
manya ile münasebetlerimizin ne o -
labileceğini anlarsınız 

Demi§tİr. Filhakika• Almanya ile 
yeni Çekoslovakya arasındaki müna
sebetlerin bundan daha beliğ bir ifa
de ile izahı mumkün değildi. ~imdi 
Almanya bu Çekoslovakya'yı hıma -
yesi altına almıt bulunuyor. Alman
ya yalnız Bohemya'nın değil, Slovak
ya'nın ve bilha&&a Karpatlar Ukran
yasının hamisidir. Hatta Çekoslo
vakya konfederasyonunu tetkil eden 
Üç memleket arasında Almanya'ya 
en çok yakınlık gösteren Karpatlar 
Ukı·anya'aıdır. Karpatlar Ukranya
aı, Karpatlardan baılayıp da Kara
deniz sahillerinde nihayetlenen bü
yük bir Ukranya'nın küçük parça
aıdır Bu Ukranyalardan biri, Polon
ya'd~, ikincisi de sovyet hudutları i-

l çindedir. Bu vaziyette Polonya'nın 
Çekoslovakya parçalandıktan sonra 
K. ,rpatlar UkTanyaııı namı altında 
a .}. • J oir varlığa neden razı olmak is
temediği anlatılır. K.arpatlar Uk
ranyası, Almanya'nın elinde diğer 

iki Ukranya'da tahrik a t yapma k iç in 
mülıiemmel bir faaliyet merkezidir. 
Esasen Almanya'nm Ukranya bak-

fSir.1ı-lfre&r:1l:rt~vak s~lhu sırala;m
da belli olmuıtu. Franaa ile imzala -
dığı anlaşma ile garptaki hudutları
nın nihai olduğunu kabul e-den Al -
manya, ıark ile meHul olmak kara
rındadır. Ve anlıl§ılıyor ki Ukranya 

da Almanya'nın en büyük faaliyet sa 
hasını teıkil edecektir. Gariptir ki 
Almanya'nın eski Çekoslovakya'yı 
yıkarak orta Avrupa'da hegemonya 
kurmasına dört senedenberi Polonya 
yardım etmekte idi. Polonya'nın ken
di menfaatlerine aykırı olan bu va
ziyetı izah için birçokları, iki devlet 
arasında ıarki Avrupa'yı aralarında 

paylatmak ıçin çok ıumullü bir an
laıma yapıldığını id·dia etmekte idi. 
ler. Guya bu anlaımaya göre Alm< ... · 
ya koridoru ve bazı Baltık memle-
ketlerini alacak. Polonya da geri ka-
lan Baltık memleketlerine Ukranya
yı ilhak edecekti. Almanya ile Po
lonya arasında böyle bir anlaşma 
mevcut olmadığı timdi anlaıılmııtır. 
Münih anlatmasından sonra Polon
ya 'nm pasif yardımından da müstağ. 
ni kalan Almanya, ıarkta geniıleme 
siyasetini tatbik etmeğe baılamııtır. 
Ve Çekoslovakya'dan sonra atmak 
istediği ilk adım kendisini Polonya 
ile kartı karııya getirmiıtir. Fransa
nın ıark ve orta Avr..apa ile ali.kası 
devam ettikçe Polonya için politika 
manevrası yapmak kolaydı. Fakat 
Fransa ıarktan sökülüp abldıktan 
M>nra manevra pek ziyade zorlatmıt
tır. Çekoslovakya Almanyanın nüfu
zu altındadır. Macaristan, Rutenya
nın ilhakını temin için yapılan yar
dımdan dolayı Polonyaya karşı mü -
teıekkir olmakla beraber, bu teıeb
büs bir netice vermedikten sonra Al
manyadan çekinmektedir. Romanya, 
kendisine mahsus sebeplerle Ruten
,anın Macaristana ilhakını biç bir 
•aman terviç etmemiıtir ltalya'ya 
gelince; bu devlet orta Avrupaya a
it her meselede Aİmanya ile arasın
da ihtilaf çıkabileceğine ihtimal ve
rilmesinden bile alınır. Bu zorluk i
çiD"de Polonya, Ukranya meselesine 
karıı aynı vaziyette olan Sovyet Ru&
ra'ya yanatmıttır. Filhakika Fransa
nın ıarktaki alakaları baki kaldığı 
ve eski Çekoslovakya da mevcut ol
duğu bir zamanda bu Sovyet • Polon. 
ya yakınlığı çok ıümullü olabilirdi. 
Fakat Polonya eski Çekoalovakya'yı 
yıkmak için elinden gelen her teYi 
yapmıttır. Ve bu direk yıkıldıktan 
ve Fransa da sahneden çekildikten 
eonra timdi büyük Almanya'nm a-
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DÜNYA HABERLERİ 
Erzincan'a 
giden katarlar. 

Balkan Antanllnın 

Balhk devletlerine 
verdiği misal 

Stokholm, 9 a.a. - İsveç hariciye 
nazın Sandler Gothernburg'da söyle -
diği bir nutukta beynelmilel vaziyet 
hakkında ezcümle demiştir ki: 

"- Avrupa kıtasında bütün mem -
leketler büyük devletler arasında oy -
nanmakta olan oyunu her an daha zi • 
yade artan bir teyakkuzla takip etmek 
mecburiyetinde bulunuyorlar. Bu 
memleketler, harici siyasetlerinde her 
an daha ziyade bariz bir mahiyet alan 
müşterek bir yol tutmuşlardır. Bu 
memleketler, şu veya bu devletin iktı -
sadi veya siyasi tahakkümü altına sü -
rüklenmeksizin kendi işlerini bizzat 
kendileriyle halletmek azmindelerdir. 

Bunun ilk misalini bize, Balkan an
tantı devletleri vermiştir. Baltık dev • 
letlerinin bitaraflık siyaseti şimal dev
letlerinin siyasetine müşabihtir. 

İsveç , bir harp takdirinde Baltık 
denizinde vaziyetin normal §ekilde 
kalması hususunda Baltık d~vletleri -

nin siyasetini sempati ile karşılar. Bü
tün bu devletler, Hollanda, Belçika ve 
İsviçre de dahil olmak üzere bazı 
devletlerin tecviz edilmez tesir tema
yüllerine karşı koymak mecburiyetini 
hissediyorlar." 

Spaak kabinesi 
gene mevkiini 
sağlamlaştırdı 

Brüksel, 9 a.a. - Sosyalist konfe -
ransının neticelenmesi üzerine neşre -
dilen bir tebliğde ezcümle şöyle denil
mektedir: 

•• 5 kanunuevel tarihli kongrenin 
Burgoa meselesi hakkında aldığı ka -
rara hürmet etmek ve hürmet ettir -
mek hususunda müttefik bulunulmak
tadır. Konferans, sosyalist nazırların 

derhal istifa etmek kararından ah -
zı malumat etmiş fakat memleketin ve 
amele sınıfının menfaati için sosyalist 
mebusların hükümetten çekilmesini 
doğru bulmamıştır.'' 

Konferanaın bu kararı üzerindedir 
'-:. n c-::-"'· ;;ıs.ıeden 90nra medi•te 
büdçe muzakereıunı:ıe v~ ,.. --'U.i 

kanunların kabulünde genit ekaeriy~ 
almııtır. 

Kabul edilen kanunlar 
B. Spaak, istifa etmiş olan maliye 

ve maarif nazırlarının yerine iki yeni 
liberal nazır seçip tayin eder.ek kabi -
nesini tamamlıyacaktır. 

Parlamento 1939 senesi için ordu • 
mevcudunun 88.000 kişiye çıkarılma -
sı hakkındaki kanunu ve yeniden bü -
yük mağazalar açılmasını meneden ka
nun müddetinin uzatılmasını kabul et
mi tir. 

Parlamento, alelade büdçeyi 26 
muhalife karşı 121 reyle kabul etmiş -
tir. Yedi mebus müstenkif kalmıştır. 

Almanya' da 
. . 
iŞÇi 

buhranı var! 
Berlin, 9 a.a. - Almanya'da ame

lenin mevcut işlere kafi gelmediğini 
nazarı itibare alan hükümet sakat ve -
ya ihtiyarlar tarafından yapılabilecek 
vazifelerde gençlerin çalışmasını ya • 
sak etmıştir. Telefon memurluğu gibi 
kadınların yapabileceği işlerde de er -
kekler ku11anılmıyacaktır. 

Roma seyahatinde B. 
Çemberleyn'e refakat 

edecek zatlar 
Londra, 9 a.a. - B. Çemberleyn ve 

Lord Halifaks, Roma'ya yapacakları 

seyahate, Pariı seyahatlerinde kendi -
lerine refakat etmiş olan zevat ile bir
likte çıkacaklardır. Yalnız B. Strang
ın yerine Roma'ya hariciyenin İtalya 
işleri eksperi B. İngram gidecektir. 

Ciano - ljord Pürı llÖrii~me"i 
Roma, 9 a.a. - Kont Ciano, bu ak -

şam İngiliz büyük elçisi Lort Pört'ü 
kabul etmiştir. İngiliz menbalarından 
öğrcnildigine göre, bu görüşme esna
sında B. Çemberleyn'in ziyareti istih
'l:aratı bahis mevzuu edilmiştir. 

ğırlığı Polonya'nın Üzerine çökmüt
tür. Polonya bu tazyik altında aov
yetlere dayanmıttır. Filhakika bu, 
bugün Polonya için takip edilebile
cek yegane yoldur. Fakat böyle olu
ıu, yani açık bir yol kahtı dahi Po
lonya 'nm siyasi vaziyetindeki zi.fı 
tebarüz ettirmektedir. 

il. Ş. ESMER 

• 
( Bqı ı. ıncı sayfada ) 

Filistin' de yenı çarpışmalar rasmdaki asırlar farkını tesviye 
ediyoruz. Yolsuzluk ve pahalılık, 
otomobili maatteessüf bir lüks 
veya, pek acele ve zaruri işlerin 
vasıtası olmaktan ileri götüre
medi ve ona her mevsimde gün -
delik ve ticari hizmetleri görmek 
imkanını veremedi. Nüfus kesa
feti ile satıh mesahası nishetsizli
ği bize henziyen memleketlerde, 
ray hu esaslı üstünlüğünü muha
faza etmektedir. 

Araplar 
• • 

tayyaresını 

bir İngiliz 
düşürdüler 

Kahire, 9 a.a. - Filistin' den buraya gelen haberlere göre, Ra
mallah'ta İngilizler birçok evleri dinamitle atmıtlardır. Şehir için
de tiddetli sokak muharebeleri olmuttur. 

Araplar, Kudüs • Lioda demir
yolunu hozmuılar ve Kudüs ci -
varında bir askeri tayyaresini 
düşürmüşlerdir. 

A. raplar da bir kongre 
ıoıJlıyacaklar 

Şam, 9 a.a. - Filistin lehinde bu -
rada çalışmakta olan arap mahafilin -
den öğrenildiğine göre, Filistin arap
larına arap dünyasınca, yardım edil -
mek meselesini halletmek üzere haç 
mevsiminde Mekke'de bir arap kong -
resinin toplanması için kırat İbnissu -
ud ile müzakerelere girişilmiştir. 

Filistin kon/eran!fında 
konuşulaaık işler 

Londra, 9 a.a. - Lordlar kamara -
aında Filistin konferansı hakkında iza
hat veren müstemleke nezareti siyasi 
müsteşarı ezcümle demiştir ki: 

·- Hükümet, önümüzdeki Filistin 
konferansına evelden hazırlanmış her
hangi bir proje tevdi etmek niyetinde 
değildir. Bilakis bütün meseleler, kon
feransın müzakeresine serbest olarak 
terkedilecektir. Hükümet, delegelerin 
nutuk ve yahut tekliflrini, ne kadar ge 
niş olursa olsun bir teklif üzerinde tek 
sif etmeyi doğru bulmamaktadır." 

Sir Ral,/vin yalıudiler için 
y<ırdım istiyor 

Londra, 9 a.a. - Yahudi muhacir -
ler ile gayri ari Hıriatiyan muhacir -
ler lehine radyoda bir nutuk söyliyen 
sabık başvekil Baldvin, ezcümle demiş 
tir ki: 

"- Bir ingiliz vatandaşı sıfatiyle 

sizlere hitap ediyorum. Memleketimi -
zin şerefi mevzuu bahistir. Bütün dün
yada bize verilen şöhrete layık oldu -
ğumuzu isbat etmeliyiz. Alman muha
cirlerinin f ela.ketler ini tahfif için bü -
tün dünya yahudilerinin topladığı pa
ra, bet altı milyon ingiliz lirasını bul -
tllnatur. Fakat bu para kifi değildir. 
liu zavauııaı .. ~ ....... -~ ...._ ... -ı._ ,.. 
mek liznndıır. SUratirı elzem bulunma
sı dolayısiyledir ki memleketimiz er
kek ve kadınlarının yüksek kalpliliği
ne bir kere daha hitap ediyorum." 

Tokyo, 9 a.a. - MaJiye nazırı İke
da, Osaka'da toplanan bankacılar ve is 
adamları konferansında "Japonya'd~ 
vahudileri umumi hayattan ihraç için 
hiç bir sebep yoktur" demiştir. 

Bu beyanat, japon ihracatçıları 'fe -
derasyonu reisinin bir nutkuna ceva -
ben yapılmıştır. Filhakika, japon ih -
racatçıları federasyonu reisi, dün, kon
feransta, Japonyada yahudi aleyhtarı 
bir politika takip edildiği takdirde bu
nun muhtemel aksülamelleri hakkında 
endişelerini izhar etmi§tir. 

A.merilı.·cı halkı y<1hudi 
ıliişmanlığının aleylıirıde 

Nevyork, 9 a.a. - Amerika efkarı
umumiye enstitüsü, her türlü ırk ve 
dine mensup amerikahlar arasında, 
Almanya'da yahudilere yapılan mua -
mele hakkında bir referandum tertip 
etmiştir. Amerikan vatandaşlarının 
yüzde 94 ü bu muamelenin aleyhinde 
bulunmuşlardır. Almanya' da katolik _ 
lere yapılan muamele hakkındaki su_ 
ale verilen cevap ise yüzde 97 aleyh _ 
tcdir. 

İtalya'da ordu için 

konulan tahsisat 
Paris, 9 a.a. - Roma'dan Matin ga

zetesine bildiriliyor: Musolini 1938 _ 
1939 mali senesi için kara, d;niz ve 
hava ?rdula~ı s~rvisine bir milyar 
340 mılyon hrethk bir kredi açmııtır. 
Bundan gayri munzam kadronun ma
aşla~ı ve ~cı:eleri için 800 milyon li
retlık yenı hır kredi daha vardır. 

Zagreb'te suykast! 
Belgrad, 9 a.a. - Avala ajansı bil

diriyor: Dün akşam saat 19.30 da, 
Zagreb'de Yugoslav halk partisinin 
ve Adriyatik muhafızları cemiyetinin 
binası önünde bi'r bomba patlamıştır. 
Yaralanan genç bir hademe ölmüştür. 
Tahkikat neticesine göre, bnun müf
rit tol cenaha merbut gençlerden mü
rekkep bir tethişçi grupu tarafından 
yaP.ıldı~ı sanılmaktadır. 
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X Berlin - Burada bulunmakta o -

lan İtalyan korporasyonlar nazın B. 
Lantini, alman propafanda nazırı B. 
Göbbels tarafından kabul edilmiştir 

X Varşova - Askeri işler nazın ge
neral Kaspzye~i. ahiren Polonyaya ia
de edilmiş olan Javorzyna mıntakasını 
ziyaret etmiştir. 
XVarıova - Poznani Voyvodalığı 

dahilinde kain Gniezno'da bir otomo -
bil kazası neticesinde üç kişi ölmüş, 
üç kişi de yaralanmıştır. 

X Berlin - Von Ribbcntrop, yanın
da Doktor Lcl de olduğu halde, ital -
yan korporasyonlar nazın B. Lantini -
yi kabul etmiştir. 

X Bern - Milli medis, ittifakla 938 
senesi büdçesini kabul etmiştir. Mas -
raf 569 milyon İsviçre frankıdır. Bü<l
çe açığı seksen milyondur. . . 

X Londra - Yugoslavya kıralıc~sı 
Mari Londra'ya gelmiştir. Malüm ol -
duğu üzere Naip Prens Pol da burada 
bulunmaktadır. 

X Nevyork- Nevyork federal mah 
kemesi tarafından Almanya lehine 
casusluk suçundan dolayı son günler -
de mahkum edilen ü~ alman, kararı is
tinaf etmişlerdir. 

X Adisababa - Umumi vali şarki 
italyan Afrikası halkı ile hemhudud 
müstemlekeler halkının iyi komşuluk 
münasebetlerini tebarüz ettiren bir nu
tuk söylemiştir. 

X Nevyork - Meksiko'dan bildi -
rildiğine göre, Meksika hükümeti, Al
manya ile bir konturato imzalamıştır. 

Meksika, Alınanya'ya, 17 milyon do -
lar kıymetinde b enzin verecek, buna 
mukabil Almanya'dan makine ve sair 
emtia alacaktır. 

ilk trenin icadından yirminci 
asrın on dördüncü senesine ka
dar yabancı sermaye demiryolu
nu Ankara'ya kadar getirebil
mişti. Buradan ileriye ray döşe
mek Çar Rusya'sının emrine ve 
arzusuna bağlı idi. On beş sene
de bizi, bu istikamette, Erzin
can' a vardıran cümhuriyet, ge -
lecek sene Erzurum' a ula!-'tıra -
caktır. Erzurum, ilerdeki dar ve 
genit hatların ıslahı ile, ve Kaf
kasya yollan vasıtası ile, Uzak -
Doğu'ya kadar rayla bağlanmak, 
lran irtibatını en rahat çabuk ve 
kolay şekline sokmak, vatanı bir 
uçtan öbür uca kesip geçmiş ol
mak demektir. 
Unutmıyalım ki türık demir

yollarının son senelerdeki her 
türlü faaliyetleri tamamen türk -
tür: pek yakında onun rayları
nın ve birçok malzemesi ile va -
gonlarının dahi millileşmiş oldu
ğunu göreceğiz: türk sayı, türk 
sermayesi, türk demiri, türk fab
rikası, ve yüzde yüz türk rayı! 

On bet sene evel İsmet lnönü
nün Kayseri'ye hile varamıyaca
ğını iddia etmit olanlara, o za -
man bu son cümle söylenmiş 
olsaydı, acaba neye hükmeder -
lerdi? o günkü vadimiz, bugün, 
bizim de inandıramamak korku
su ile aöyliyemediğimiz kadar 
f azlaaı ile tecelli etti. Gelecek 
zamanlar için de böyledir: Ata
türk inkılapçılarının iktidarı, ye
ni Türkiyeyi her sahada yirminci 
asrın en kudretli müesseseleri a
rasına aynı sürat ve emniyetle 
katacaktır. 

F.R.ATAY 

Amerika
1

nın harici ve 
ekonomik politikası 

B. Huri Lima'da 
neşredilen bir 

radyo ile 
nutuk verdi 

Lima, 9 a.a. - Amerika Birleşjk Devletleri Hariciye Nazırı 8. 
Hull, devlet radyoları ile neşredilen bir nutuk söylemiş ve ezcüm
le demiştir ki: 

B. Tataresko paris 

Sefiri olacak 

1 
"- Lima konferansının meşgul ola.. 

cagı meseleler, üç seri halindedir. Li
ma konferansı, bu mese'lelerle şimdi
ye kadar elde edilmiş olan başarıları 
takviye edecek ve bu husustaki gay
retleri daha ziyade ilerletecektir 

Bükrcş, 9 a.a. - Stefani ajansının Bu mesele serilednden bir ıa°nesi, 
muhabiri bildiriyor: dünya sulhunun teminini istihdaf e-

Romanya hükümetinin eski başve- 1 den ~ayretlerle alakadardır. Bu mese
kil TatarC$ko'nun Romanya'nın Paris lelerın yan~ başında ve mütemmimi 
elçiliğine tayini hakkında Paris hükü-. olarak, amerıkan müesseselerimizin ve 
metinin muvafakatini istimzaç ettiği büt~n ~~te~nasyo~a'l münasebetler sis.. 
bildirilmektedir. Fransa hüklimeti bu temımızın ıdamesı vardır. 
istimzaca muvafık cevap verdiği için Ekonomik 11wscleler 
Tataresko pazar günü Paris'e hareket Meşgul olacagımız mesele serileri-
edecektir. nin ikincisi, şimal ve cenubi Amerika'

Söylendiğine göre hariciye nazın 

Komnen, yeni nazırın tayinfoden' son
ra Vatikan nezdine sefir olara gönde -
rilecektir. 

FrantKJ muva/<1kat etti 

Paris, 9 a.a. - Fransız hükümcti, 
B. Tataresko'nun Romanya'nın Paris 
büyük elçiliğine tayinine muvafakat 
cevabını vermiştir. 

Karpatlar Ukranya'sı Bcrlin 
ve Biikrcı;ı' c minnettar .. 

Prag, 9 a.a. - Karpat Ukranya'sı 
ba§vekili Volozin, aşağıdaki beyanat
ta bulunmuştur : 

"- Esarete yeniden dönmedik ise 
bunu Almanya'ya medyunuz ve ken • 

disine daima medyun kalacağız. Bil -

yük komşu bir slav milletinin slav ol
mıyan başka bir milletle bizi bunun 
hakimiyeti altına atmak için bir· pakt 

imzaladığını görüp de nasıl panslav 
idesine karşı son sempatimizi kaybet
meyiz. Romanya'ya da medyunu şük
ranız, Romanya'nın aayesindeıdir ki, 
kış için yiyecek müemmen bulunmak
tadır.,. 

da yaşıyan bütün milletlerin refahını 
temin edecek ekonomik istikrar için 
ve kanuna, nizam ve mukavelelere hür
mete müstenit enternasyonal münase
betlerin idamesi için esaslı şart, "eko
nomik silahsızlanma" dır. 

Lima konferansında görüşülecek ü
çüncü seri mesele~crin esası da şudur: 
Amerika cümhuı;iyetleri, ekonomik 
meselelere mmtakavi bir hal sureti a
ramıyorlar. 

Milleıkrin miit4?kabil 
bağlılıkları 

Amerika cümhuriyetleri, esaslı me
selelerde bütün dünya milletlerinin 
heyeti \lmumiyesi arasındaki müteka-

bil bağlı'lıktan gafil değildir. Amerika 

cümhuriyetlerinin arzusu, kcndişinin 
kabul e~ş olduğu prensiplere bütün 

dünya memleketlerinin de iltihakını 
görmektir • ., 

B. Hull, nihayet sözlerini şöyle bi
tirmiştir : 

"- Enternasyonal münasebetlerin 
takviye bularak dü~ya münasebetle-

rinde müessir bir kuvet haline gelme
si en büyük emelimizdir.,, 

Boenoı Airea, 9 a.a. - Arjantin 
matbuatı, amerikan hariciye nazırı 
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ITÜRKiYE BASINll 

Halkın devletten 

istediği : Mektep 
CÜMHURİYET'te B. Yunus Nadi. 

Cümhurreisiınizin Kastamonu ha~ 
ti.sinde yaptığı tetkiklerde halka 
kendisinden "mektep,, istemesi ha
berine tahsis etmekte ve Türkiye'de 
ilk mektebe olan ihtiyacı tebarüz et
tirdikten sonra sözlerini tôyle bit• 
mektedir: 

"Bizde orta mektep galba franaa: 
sistemindeki yüksek ilk t.ah&il MWİ
ycsine teadül ediyor Bizde her ka
zanın orta mektep istemeai ilk tahlil 
derecesinin hayata ve bilha.s.sa ufak 
tefek bir kısım memuriyetlere kif& • 
yetsizliğinden ileri gelmektedir. Bir 
amme hizmetinin ifaunı ta:ı.ammun 
eden memuriyet ıimdiki halde onu 
ifa edene mahalli zi~aat ve ticaret 
İ§lerinden daha iyi bir maİ§el meda
n oluyor. imkanı oldukça vatanda
ım bunu istemesi ve ona imkan ara
ması hakkı olduğu içıin o ba.hiate söz 
aöyleıneğe mahal yoktur. Ancak u
nutmayız ki maarifin asıl gaye&İ me
mur yetİ§timıekten ibaret değildir. 
Münevver, ıuurlu, sağlam karakter
li, inisyativ sahibi, tuttuğunu kopa
rır, dünyanın Hanyasını Konyasmı 
bilir, hususiyle kendi va.tan ve mille
tinin İç ve dıf hayatında emniyet ve 
selametine ait, velevki muhtasar, fa
kat kati fikirler sahibi vatandaılar
dan müte§Ckkil yepyeni bir yeni ne
sil. lıte yeni Türkiye'de maarifin he
de~i 

B~ çok hayati iti milletlerarau 
münasebetlerinin demir leblebiye 
benzediği §U devirde bilhaa.sa bir 
noktada kati olarak tekaif etmeğe 
ihtiyaç vardır: Sağlam ve kuvetli bir 
nesil. Beden terbiyesine lia.akal, oku
yup yazmadan ibaret fikir terbiye
siyle omuz ÖpÜfC!l bir ehemiyet ver
mek yeni kültür hayatımızın bat 
metgalesini te§kil etmek değerinde 
çok büyük bir İt olmuttur. 

Mekteplerimiz için bütün derece
lerinde okuyup yazma öğTetea 

programlar var ve bunlar tatbik ol•
nuyor. Bütün mekteplere tatbik edi
lecek diğer bir program bize sağlık 
(ijiyen) kaideleriyle beden terbiye
sinin en iyi tekillerini mütemadiyen 
göz önünde ve faaliyet halinde bu
lundurmağı temin etmelidir. Zararı 
yok, biraz a'Z öğrenen, fakat muhak
kak surette gür.büz, sağlam ve lw
vetli bir neı.il yeti§tire\im." 

SU DERDiMiZ 
KURUN'da Hakkı Süha Ge.gia 

fıkrasını latanbul'un au derdine tala
.is etmekte ve fU aözleri aöyleımekt• 
dir: 

"İstanbul, pek eski tarthlerdenbe
ri sularının güzelligi, zenginliği ile 
mqhur bir tehirken, halkının au ih
tikiınna mahk\ım oluıu, gerçekten 
ağlanacak bir hal değil midir? Hele 
bu ihtikiırla da kanmayarak, mühür
lü ıitelere pia çe1111e suları katanla
rın da zaman zaman yakalandıklan
nı okuyoruz. 

Bence bu ihtikarı yapan ile, SU}'1I 

en yüksek fiyata çıkaran aynı kötü 
ruhtur ve yerlere çalınnıağa layık
tır. Kar, bir alın teri, bir aermaye pa
yı olarak hesaplanır. Suyu tabiat, 
bütün cömertliğiyle, ardı arası keail
miyen bir ihsan halinde veriyor. T• 
sis masrafları nihayet birer kere har
canan bir paradır. Yıllara bölünmek 
lazım gelir. Hala mı ödenmedi? Ne 
vakit doyduk diyecekler bunlar? 

Bugünkü su piyasası gösteriyor. 
ki insaf, ortadan kalkmı§tır. insafın 
kalktığı yerlerde ise kanunmı demir 
tamrı iılemeğe başlar. Onun takırtı
sını en güzel bir musiki gibi bekliyo
ruz. Zarar yok, Önce sudan baılan
sın. Her ıeye sıra gelir . ., 

ll. Pirov memleketine 
dönüyor 

Londra, 9 a.a. - Cenubt Afrika mil
li müdafaa nazırı Pirov kıra! tarafın
dan kabul edilmiştir. Kıral. cenubi 
Afrika nazırı ile uzun bir müllikatta 
bulunmuştur. 

Cenubi Afrika birliği milli müda
faa ve ıkonomi nazırı Pirov, bu sa
bah cenubi Afrika'ya dönmek üzere 
Londra'dan hareket etmiştir. 

Fırat taştı 

Halep, 9 a.a. - Fırat nehrinin ba
zı kollarında suların taşması üzerine 
Cezire'nin şimal kısmını su basmış ve 
bu mıntakanın diğer mıntakalarla ala
kası kesilmiştir. Kırk kişi kadar ka
yıp vardır. Şimdiye kadar dokuz ce
set bulunmuştur. 

Hull'ün Lima'da yaptığı beyanatı mev
zuu ·bahsederek, Amerika'nın diğer 
Amerika devletleriyle askeri ittHak 
aktetmek fikrinde olmadığı sözlerini 
ele almakta ve Arjantin'in de her tür
lü askeri ittifak fikrine muhalif bu
lunduğunu tebarüz ettirmektedir. 



-4- ULUS 

Knstof Kolomp'dan Macellan'a kadar b. k kA ·n · 
tatsız olması ve bunlar için baharat m;o aşı en uzun seyahatlara sevkeden sebep, o zamanlarda Avrupa yemeklerinin 

aramak arzusu olmuştur. 

Yazan: S telan Z rıayg -4- Kısaltıp nakleden: Nurettin ART AM 

Macellan ilerlerde daha esash 
keşifler yapılmasını emrediyordu 

İspanyollar, bilhassa, onun ayak
larının iriliğine, kocamanlığma şa
şıp kalmışlardı. İspanyolcada Pata
gao "büyük ayak" manasına geldiği 
için buraya Patagonya ismi veril -
miştir. 

Bu adam azmanı, ispanyollarm 
yanma şarkı söyleyip dansederek 
yaklaştı. Macellan, tayfalarından 
birisine tıbkı onun gibi dansetme
ıini emretti. Vahşi adam, bu pan _ 
~~y~ kendisine karşı gösteril
~ış ıyı bır kabul nişanesi sayarak 
ıspanyollara daha ziyade yaklaşı -
yord~. Tayfalar, kendisine yiyecek 
verdıler ve geminin peksimetlerin
den beş on tanesini birden ağzına 
attığını görünce, şaşırıp kaldılar. 
Ondan sonra kendisine ikram edi
len bir çift tarla faresini de bu dev 
cüsseli adam, diri diri yutuvermiş
ti. 

Macellan bu adama bir iki tane 
çıngırak lutfetti. o da bir iki dev 
adam, bir iki dev kadın daha getir
mek üzere gerisi geriye seğirtti, 
gitti. 

Halbuki bu tabiat çocuklarının 
ıı:österdikleri bu fazla itimat, nih~
yetinde başlarına bela getirecektir. 
Kristof Kolomp ve öteki kaşifler gi
bi macellan'da uğradığı yerlerden 
yeni yeni insan nümuneleri topla
yıp getirmek emrini almrştr. Bu iki 
dev adamı da avhyabilmek için tay
falar. zavallıların iki ellerini de çe
§it çe§it hediyelerle doldurdular. 
Ondan sonra bunlara bir çift zin
cir de hediye ettiler. Ellerinde bun
ları alacak yer kalmamıştı. Bunun 
üzerine tayfalar, bunların ayakları
na nasıl takılacağını onlara göster
diler. Ondan sonra iki çekiç darbesi 
bu iki. vahşiyi snnsıkı bağlamak 
için kafi gelmişti. Zavallı vahşi
ler, önce bu bileziklerden ve çıngı
raklardan hoşlandılar. Artık zaval
hları, kendilerinden hiç bir tehlike 
gelmeksizin yakalayıp gemiye yük
lemek, oradan da memlekete götür
nıek mümkündü. İmparator bu me
raka değer mahlUklardan istemişti, 
onun için adamcağızlar, iki öküz 
gibi geminin güvertesine bağlandı. 

J an Julian limanı Ispanyolla-
ra felaketten başka bir şey 

getirmedi. Kış fırtınaları yatıştrk
tan sonra baş kaptan küçük Santia
go'yu körfezin drşmda keşifler yap
mak üzere gönderdi. Bu geminin 
kaptanı muayyen birkaç gün sonra 
dönüp gördüklerini, buldukTarmı 
bildirmek emrini almıştı. Fakat bu 
müddet uzadıkça uzadı. Macellan 
da .sabırsızlanarak denizleri gözet
leyıp duruyordu. Mamafih, karadan 
.ı~hurat sökün etmeğe başladı. Bir 
gün tepelerden birisinin üzerinde 
acayip iki mahluk göründü. Bun-

lar Santiago tayfalarından iki kişi 
idi ve gayet kötü haberler getiri
yorlardı. Gemi bir frrtmaya tutu
larak parçalanmış, fakat tayfalar 
kendilerini karaya atmağa muvaf
fak olmuşlardr. Bu haberi ahnca 
Macellan, hemen bu kazaya uğra
mış gemicileri alıp götürmek üze
re o tarafa bir kayık yolladı. Fakat 
filonun en çevik gemisi olan San
tiago tamamiyle mahvolmuş, git
mişti. 

Nihayet 24 ağustos 1520 de Ma
cellan, zencire vurduğu iki zavallı 
sefile bir daha göz atarak, bu uğur
suz San Julian limanından ayrıl
mak, hareket etmek için emir verdi. 
Burada gemilerinden birisi batmrs 
iki kaptanr öldürülmüş, seyahat~ 
başladrğrndanberi bir sene geçmiş, 
fakat bu bir sene içinde ne bir şey 
keşfedilebilmiş, ne bir şey buluna
bilmişti. 

8 unları Macellan•ın hayatın

da en siyah, en karanlık 
günler saymak lazım gelir. ileriye 
doğru gitmek istiyordu. Fakat fır
tınalar, gene kendisini, bir divar 
gibi karşısında yükselen sahiller
den can sıkıcr iki ay için, ayrılma
mağa mecbur etti. Fakat, kendisi 
bilmeksizin, hedefinin pak yakı

nma ulaşmış bulunuyordu. 
21 ilkteşrin 1520 de içeriye doğru 

girmiş sahilin üzerinde yükselen 
tuhaf beyaz kayalar gördü ve çok 
geçmeden suları koyu renkli bir 
koya girdi. Manzara gayet sarp ve 
çetin idi. Burada tabiat ne kadar 
ölü görünüyordur Ne insan haya· 
tr, ne de nebatı bir hayat! Yalnız 
rüzgarların uğultusu duyuluyordu. 
Etrafı dağlarla çevrelenmiş bu ko-

yun karanlık sularına bütün tayfa
lar şüphe dolu nazarlarla bakıyor
lardı. 

İleriden giden klavuzlar bunun 
Norveç sahillerinde görülen fiyor
larm aynr olduğunu söylüyorlardı. 

Fakat Macellan, burada bir bo
ğaz bulunacağı hususunda 

israr ediyor ve klavuzlara daha ile
rilere doğru, daha esaslr keşiflerde 
bulunmaları için emirler veriyor
du. San Antonio ile Konsepsiyon 
gemileri, daha ilerilere gidip ke
şiflerde bulunmak ve beş gün için
de geriye dönüp tekmil haberi ver
mek hususunda emre itaat ettiler. 

Filo bu suretle ikiye ayrıldıktan 
sonra bir fırtına çıktı ve dalgalar, 
Maceııan•m gemisini sarp sahillere 
çarptı. Fakat amiral daha ziyade 
San Antonio ve Konsepsiyon ge
milerini merak ediyordu. Her halde 
bu kasırga bunları pek dar yerlerde 
yakalam1ş olacaktı. Eğer bir muci
ze kendilerini kurtaramamışsa şim-

di paramparça olmuş olmaları la
zımdı. 

Böyle ıstırap dolu bir intizarın 
dördüncü günü uzaktan bir yelken 
göründil. Hamdolsun, gemilerden 
bir tanesi kurtulmuştu 1 Hayır, her 
ikiside hem San Antonio, hem de 
Konsepsiyon sapasağlam dönüp ge
liyorlardı. Fakat her iki gemide 
bordalarında bulunan toplarla top 
atıyorlardı. Bu, neden icap etmiş
ti? Nasıl bir hadise vardı? Neden 
kendi kumandası altında bulunan 
bu gemiler, emir almadan, kendilik· 
!erinden Salvo <\teş açarak barutu 
israf ediyorlardı? 

(Sonu var) 

f .. ···;:~~~~~~ ................................ I 
j Az para Ue fok gıda: ı 

l .. ~~~~::~:~: .. :::'.~'.:~.~:'.~:.J 
Kontrplakların damgalan -

ması meselesi 

İstanbul, 9 (Telefonla) - İstanbul 
ticaret odası yerli ve ecnebi mamu -
Jatı kontrplakların damgalanması işi
ni bitirmiştir. Damgalanan kontrpiak
ların yekOnu 250 bini geçmiştir. Mu
amele neticesi bir raporla vekalete 
bildirilmiştir. 

Barıkesir'de bir katil zanhsı 
mahküm oldu 

Balıkesir, (Hususi) - Altı ay ka
dar öne~ Manisalt Saliın oğlu İsmail 
adında biri, metresi Necmiye adında 
bir kadını kendisini terketmesinden 
müteessir olarak Hacrisak mahalle : 
sinde bıçakla ağır surette yaralamış 
ve Necmiye aldığı yaraların tesiriyle 
kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra 
ölmüştü. 

Bu cinayetin muhakemesi bitmiş· 

tir. İsmail, Necmiyeyi yaralamak su
retiyle ölümüne sebep olduğundan 12 
sene ağır hapse mahkfun edilmiştir. 

Royter ve Stafani 
ajansları anlaştılar 

Londra, 9 a.a. - Dün Stefani ve 
Royter ajansları arasında iki taraflı ve 
müasvat esasına müstenit yeni bir mu
kavelename akdedilmiştir. Bu mukave
lename ile Stefani ajansı servislerinin 
cihanşümul mahiyeti ve b uajansm ser
vislerini Büyük Britanya ve İngiliz im 
paratorluğu da dahil olduğu halde bü
tün memleketlerde neşretmek salahi -
yeti kabul edilmiştir. 

B Al IK 

TUTAN 
K E .D İ 

bir defa bakmak budala olmadığına emniyet ge
tirmek için kafidir. Yalnız büyük bir kusuru var
dır: Hafızasızlığı. Bugün ezberleyip kelimesi ke
limesine tekrarladığı yarın aklından çıkacak, u
çup gidecektir. Zengin bir tacir olan babası ona 
her türlü muallimler vasıtasiyle derslerni tekrar
latrnı§tır. Fakat hiç biri bu hastahğm §İfasını bula
mamı§tır. Sabır ve sükiinetle ona biraz yardan e

debilen yalnız Klari'dir. 

SOKAGI 
Yazan. Yolan Foldes Cevıren. N asu.bı Baydar 

Sabır ve sükunet? Elbette. Vakıa Klari de hazan 
sabırsızlanarak Alin'in incecik kolunu öyle bir 
ttiddetle çimdikler ki bu hareketin mor izi kızcağı
zın kolunda on be§ gün kalır. Fakat bu istisnai bir 
haldir. Klari, bu yılmaz ve gururlu ruhlu kxz A
lin'i sever, ve yalnız nahif ve zayİf olanları sever. 

Yüzüncü defa olarak Alin'e tekrarlar: 
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yapar, Yani bull'lan sm1fm birinciai olmaktan faz
la gurur duyar. Jan Barabaş .. isim acayip görüne
bilirse de Yani hakiki bir fransız vatandaşıdır, ih
tirasla derslerine devam etmekte ve tayyareci ol
mak kararını iyice verrnİ§ bulunmaktadır 

Klari Barabaş da, gidişi müsait olsa, sınıfının 
birincisi olabilirdi. Fakat bu halde de kolayca sı
nıf geçmektedir. O kararlarmda &ahittir; daha ıim
diden mesleğini tayin etmiştir: Hekim olacaktır. 
Bununla beraber, Klari Baraba§'ın yalnız enerjisi
ni ve inadını bilen anası ve babası, kız ve erkek 
kardeşi onu en iyi arkadaşı Alin ile bir arada gör

seler hayretler içinde kalırlardı. 
Alin sınıfın en nahif ve en geri talebesidir. Bu

dala oldu"'un·dan değil: Onun zeki ve mahzun göz
luine zeki ve mahzun hastalıklı çocuk gözlerine 

' 

- Nasıl unutmuş olabilirsin. Düşün. Türen'in bu 
cümlesini okurken deliler gibi gülmüş olduğumuzu 

Fıatırlaman yeter. Ne idi o? 
- Hele dur. - Alin'in gözleri parlar - aklıma 

geliyor .. - ve cesareti kmlarak - hayır, bir türlü 
hatırlayamıyorum, der. 

Klari yorulmak nedir, bilmez. Alin•in evinde 
yaptığı ve kendi evindekilere de bir bahane gibi 
gösterdifi mükemmel kahvealtı bunun sebebi de
ğildir. Alin'in çalı§masına yardım ederken ona 

hulyalarını da anlatır, ve orijinal görünmekten faz
la emin olduğu için: 

- Hekim, beşeriyetin ıatıraplarmı tevhit eder, 
der. 

Alin onu, hayran seyreder. 
- Sen ne çeıit hekim olacaksın. Amcam kulak 

hekimidir. 

Klari i&tüıfafkM- bir harekette bulunw-. Diifün· 

Erzincan hattı acıhrken 
.:. 

Demiryolu politikası 
Uzun yıllar, 

ve tazeliğini 
bizim için 
muhafaza 

ehemiyet 
edecektir 

Ankara - Erzincan demiryolu ya - birinin yüzünde bayram yerinden dö
nn açılacaktır. Ata'sınm ideallerine nen insanların sevinci parıldıyordu. 
karşı bağlılık ve onun devrinin her * * * 
büyük eserine karşı hayranlrkla yüre - Stratejik yolları geniş ve çıplak, 

ği çarpan türk milletinin, eğer bu bü· kurak ve nüfus kesafeti diğer bölgele
yük ve unutulmaz acısı olmasaydı, re nazaran hayli farklı olan Anadolu 
demirin Erzincan'a döşendiği bugün - yaylasının sırtından geçen bir memle
ler türklerin sayılı bayramlarından bi- ket için, ana vasıtanın, demiryolu olu-
risi olmak lazım gelirdi. şunda ayrıca bir isabet vardır. 

Ankara'dan Erzincan'a kadar de - * * * 
mir döşeyiş, tarihte bunca fetihler 1930 yılında Sivas istasyonunun 
yapmış olan bir millet için küçük bir açrhşmı kutluyorduk. İstasyona kuru· 
eser gibi görülebilir; bu işin sathından lan kemerin üzerine; 
görünüşüdür. İnönü'nün sekiz yıl ön- ı "İzmir, Lozan, Sivas .•. ve daima 
ce Sivas istasyonunu açarken söyledi - ileri!.'' diye yazılmıştı. Bugün bir is -
ği söz halii kulağımda çınlar, İnönü tikamette Erzincan'dayız. Erzincan'a 
Sivas'a varabilmek için yedi yıl çekti- varış bizim için ne bir gaye ve ne de 
ği ıstıraptan bahsederken, bunun mil - bir merhaledir.. Demiryolunun gö -
letin hayatında ehemiyetini anlatmak türdüğü imar ve temdin hızr, sımrda
için; ki son köye varmadıkça bir gayemize 

- Öyle günlerim oldu ki, artık be- varmış sayılamayız. 
züp bizar kaldığım hayata ve siyasete, Orta Anadolu paftasının bir kena -
bugünü idrak etmek gayretiyle yapış- rına rastlıyan Tunçeli'ni medeniyete 
tım ve sarıldım, deyişini hiç unutmam. açmak işine, ancak bu cografya par• 

* * * çasını cenuptan ve şimalden rayia sar· 
Demiryolu politikasını, cümhuriye- madıkça başlıyamadık. Bugün mede

tin icraatının esas umdeleri kadar ku- niyetin maddi cephesini bir bakıma be
vetli tutan insan, memleketin ihtiyaç- ton ve demir temsil ediyor. Eskişehir 

larmm ölçüsünü yalnız milli tarihten ve Kütahya'dan kiremit, ancak demir
almryor, içinde yaşadığı neslin, mem - yolu yapıldıktan sonra doğu istikame
leketin bir ucundan öbür ucuna kadar tinde taşmmıya başladı. Cümhuriyet 
bir demiryolu hasretiyle yanrp tutuş- Elazığ garını açtıktan sonradır ki, 
tuğunu biliyordu. Tunçeli'ni imar ve temdine başlıya -

Demiryolu, bizim için, yalnız bir bilmiş ve Munzur sıra dağlarının ete• 
ekonomi, bir nafia, tek başına bir imar ğinde ve Tunçeli topı;aklarınm içinde 
mevzuu olarak ihtiyaçlarımızın ön sa - Ilıç durağı yaprldıktan sonra da bura
fmda bulunmuyor; o her şeyden önce da bir umran üssü kurmak mümkün ol 
bir milli bütünlük ve birlik vasıtası 
olarak en mühim rolünü oynuyor. 

Cümhuriyeti, istikHil, milli birlik 
ve bütünlük, temdin, imar ve umran 
diye tariften daha veciz ne olabilir! 

Demiryolu ise bizim bünyemize 
göre, bu beş gayenin de belli başlı va
s.rtası halindedir. Hele taşıma vasıta -
tarının büyük bir ekseriyeti kara yol -
!arını bir bıçak gibi yarıp doğriyen, 

ömrü çürüten, milletin zamanını hava
ya savuran kağnı olan bir memlekette. 
demiryolunun kıymeti bambaşka bir 
şeydir. 

••• 
Demiryoluna türk köylüsünün 

''hasret kavuşturan'' diye ad koydu • 
ğunu biliyoruz. Bu hasret, hakikatte. 
ancak ~efer, oipçL, okw ve kışladan 

başka bir yerde biribirine kavuşam.ı • 
yan ve kaynaşamıyan bir milletin ıstı
rabı idi. Demiryolu bugün bir aile oca
ğında baba ve anasına gurbetteki oğ
lunu nasıl kavuşturuyorsa, batıdaki 
türkü, doğudaki öz kardeşine öyle ka
vuşturmaktadır. Büyük milli hasret 
böyle dindirilmekte, büyük bir mille -
tin evladlan böylelikle bir kere daha 
kenetlenmekte ve esasında türk cÜm· 
huriyetini hareket ettiren tek kuvet, 
vatan sevgisi, beşer faziletlerinin bu 
en yüksek manevi varlığı bir kat daha 
kuvetlenme ktedir. 

Ben, bu yazın sonunda İzmir fu ,
van biletlerinin geçtiği son günlerde 
Elazığ ve Malatya istasyonlarından 

trenleri dolduran, gecesini koridorda 
geçirmiye katlanan yüzlerce insan 
gö11düm, bunlar vatanın bir köşesini 
ya bir aile ocağı ziyareti veya turizm 
maksadiyle dolaşmış insanlardı, her 

muştur. 

Bu demiryolu, Erzincan'dan son -
ra doğuya, Erzurum'a doğru ilerler -
ken Fırat'ı aşıp cenuba, Tunçeli top -
raklarma girecek, burada bir müddet 
devam ettikten sonra gene Fırat'x ge
çip Erzurum'a yönelecektir. 

Pülümür topraklarında Tunçeli • 
nin ikinci bir durağı olacak, cümhuri
yetin feyzi buradan da karanlıklar i
çinde yaşryan insanları aydınlatacak -
tır. 

On dört yıldan beri İnönü, bütün 
milletle beraber, demiryolu, demiryo
ıu ... diye haykırdı. Millet vekillerinin 

en derin bir ısrarla sarıldrğı yapı mev-
zularının basında rı ... -'-· ' .., • •• 
,y:_. rn.1o1 ı..UC Meclisin zabıtları ve teza-
hürleri şehadet eder. 

Demiryolu, bizim için şimdiye ka -
dar ne derece derin bir ihtiyaç ve ma -
na ifade ediyorsa, bugün de, bundan 
sonra da çok uzun yıllar için aynı ehe
miyet ve tazeliğini muhafaza edecek -
tir. 

Türkiye garp medeniyetinin bir 
parçası olmak azim ve kararını sarsıl
maz bir iman ve azimle tahakkuk etti
riyor. Cografya ve tarih Türkiye'yi 
bugün muasır medeniyetin şark alemi
ne uzayan bir başı ve kolu haline koy
muştur. İran, Irak ve K~f~s demir -
yolları cihanşümul rollerını oynarken, 
bizim sınırlarımız içinde asırların ih -
mali ve gafleti yüzünden geri kalmış, 
karanlrğm ve geriliğin tesiriyle, aslm· 
da mevcut büyük zeka ve kabiliyetleri 
adeta söner bir hale gelmiş olan in
sanlar, benliklerini daha derinden duy
maktadırlar. 

En küçük bir misal: demiryolunun 
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Avrupa: 

OPERA VE OPERETLER : 18.30 Vi " 
yana - 19 Ştütgart - 20 Lil - 20.10 Vi • 
yana - 21 Milano - 21.30 Bordo, Liyoll 
- 22.30 Kolonya. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN· 
FONİK KONSERLER: 18 Berlin-20.30 
Monte Ceneri - 20.35 London - RecyomJ 
- 21.30 Paris P. T. T. 

ODA MUSİKİSİ : 18 Doyçland Zen• 
der - 19 Viyana. 

SOLO KONSERLERİ : 14.30 Stokho1J11 
16 Beromünster - 18.30 Sarbrülı: - 22.30 
Doyçland Zender. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v.s.): 6.30 

Breslav - 8.30 Breslav - 10.30 Hambıırll 
- 12 Keza - 18.30 Frankfurt - 20.lO 
Hamburg. 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Berlin, Kolon1' 

- 7.10 Sarbrük - 8.30 Alman istasyonJarf 
- 10.S Beromünster - 12 Kknigsberg. Vt-
vana - 13.15 Münih - 14 Laypzig - 14.fe 
Frankfurt, Kolonya - 14.15 Berlin, Hauı
burg - ıs ~tütgart - ıs.ıs Doycland Zen' 
der - 15.20 Hambıırg - 16 Berlin, Doyç• 
l:ıncl Zender - 19 Miinih - 19.15 Doyçland 
Zender - 19.30 Frankfurt - '20.10 Doyç • 
lnnd Zender - 21 Viyana - 22.30 Keza-"" 
?3 Doyçland Zender - 24 Frankfttrt, J{O" 
tonva . 

HALK MUStKtst : 11.30 Stütgart .... 
14 Keza - 18 Viyana - 19.40 Beromün5' 
ter. 

DANS MÜZİÖİ : 16 Königsberg ..,. 
18.15 Laypzig - 20.10 Stütgart - 22 Loıt' 
tfon - 'Recvonal - 2'2.15 Beromünster. Stok• 
hnlm - 22.30 Stiitgart, Floransa - 22.3S 
ffamburg - 23 Roma. Stokholm - 23.30 
London - Recyomıl - 23.45 Tuluz, PiretıC 
- 2 4Droytvic. Mitano, Paris. 

mi111 birliğin en esaslı vasıtaların~ 
biri olduğunu, doğuya ve cenuba doğ• 
ru her istasyonun açılışıyle, türk mat• 
buatınm satışının da artış ve okuyu' 
cu sayısının genişleyişinde görebilir ' 
siniz. Kemalizm'in bu fikri yayılışff 

oradaki her kabiliyeti rejimin bir piyCY 
niyesi haline koyuyor ve hakiki ga}'°' 
ye bizi ulaştmyor. 

* * * 
Cümhuriyet devleti, yabancı elin • 

deki 4.000 kilometre demiryolu ile l:,ıl 
vatanı teslim aldı. Bugün işlettiğinıİ' 
dcmiryolu 7 .000 kilometreye yaklaş' 
mıştır. Orta Anadolu'nun bağnnd• 
döşenen demiryo!ları, kurak yrilard• 
darlığa düşenleri doyuran imkanla~ 
başında gelmişti. 

Bugün geniş personeli ile taJJJ 
ve büyük bir meslek olan türk de' 
miryolculuğu, ikmal ve teknik müe9' 
seseleriyle de muazzam bir endüstri ' 
dir. Satın alman hatlar yıllarca o kJ' 
dar bakımsız kalmıştı ki, cüm.huriyel 
devrinin müessir tazyikı üzerıerinde 
olmsa idi, işe yarıyama.zlardı, kurttı ' 
luıtan sonra onların hepsi ~de' 
sakıt bir hale gelmiş bulunuyordtJ> 
'"' ' --- ..l - -·~-~ .... f,..,.1::ı~r f'ln,.n ~ 
çirildi. Çekici, taşıyıcı vasnaıarm aı:• 
trrılması, istasyonların, ambartarı1l• 
rampaların ve depoların çoğaltılınasl• 
taşıma ve doldurma vasıtalarının ıxJO' 
dernleştirilmesi, atölye ve fabrikalarda 
hakiki demiryolculuk sanayiinin intd' 
şaft, yolcu ve yük tarifeleriyle işlet.' 
me ve bakım ihtiyaçlarının tevzitlJı 
millete yalnrz memleketi tanıtıp se" ' 
dirmck imkanını açmamış, madencili1'
ziraat, hayvancılrk sahasında Türkiye" 
yi kat kat kuvetlendirmistir. 

Yüce İnönü, sekiz yıİ önce "ye& 
yıl öncesine nazaran en aşağı iki ınis' 
li daha kuvetlendik" demişti. Mi)..li 
bünye, kültür ve teçhizat bakımlarııY 
dan bugün on beş yirmi misli daha ıcıt'• 
vetliyiz, desek hiç mübalağa etmiş C: 
lur muyuz! Yarın Munzur dağmrn Ş~ 
mal eteklerini sarsacak olan lokomotif 
düdüği;i asırlardan beri kalkınma "' 
yükselme icin yanıp tutuşan insanlatl 
bu müjdeleri götürüyor. 

Naşit ULTJ~ 

celi: 
- Belki de gidip cüzzamlıları tedavi edeceğim. 

Hayatlarını, cüzzamlılarm bulundukları yerlerde 
geçiren Dominiken papasları hakkında okuduğu
muzu hatırlıyor musun? 

sız bir kadm gibi ıstxrap çekmektedir. Ah, 
Vasya bir hastalansa da Anna ona bakabilse!.. Ya
hut, bir yangın olsa da alevler arasından onu kol· 
ları arasında kurtarabilse! .. 

Alin hatırlamamaktadxr. Klari'nin canı sıkılmış
tır. Fakat, misyoner hekimlerin kahramanca hayat· 
larma dair okuma kitaplarında okumu§ oldukları 
güzel hikayeyi bir kere daha başmdan sonuna 
ona anlatxr. 

Fedakarlrkla ruhu meşbu olan Klari: 
- İşte ben de oraya gideceğim, der. 
Eğer Barabatt ailesi bu sözleri işitmi§ olsa kulak

larına inanmaz, hele Klari'nin kalpsiz bir canavar 
olduğunu iddia eden Anna ... 

Bu böyledir, çünkü Klari, yorgunluktan yarı ölü 
gibi İşten döndüğü zaman bile, Vasya'nm Yani'ye 
yapmış olduğu sapanla saatlerce oynıyan Anna ile 
alay eder. Ablasmm bu sapanla attığı ta§, küçük 
yuvarlak hedefin yan tarafına düşünce Klari kah
kahaları atar: 

- Vuramadın, vuramadın! 

Ve sonra alaycı tavriyle devam eder: 
- Yavrum, eğer ona kendini bu suretle sevdirece· 

ğini sanıyorsan acırım sana. V a.sya çarın kızmı a
lacak l 
Amıa arkasından koşup yakalamağa vakit bula

madan Klari Papadakis'in odasını çoktan bulmu§
tur. 

Hakikaten zavallı Anna•crk güç bir devre ya§-8~ 
maktadır: Artık çocuk değilse de kadm da değil
dir. Sapanla oynıyarak ve Vasya'nm Yani'ye ver
diği biaiklete dizlerini yırttırarak onun iltifatına 

mazhar olmağa çalı§oDlakta, fakat bir re§it, baht-

Sonra, hastalıksız ve yangınsız korkunç gece 
gelir ve gelirken de ona bunlardan bin defa köt~ 
ümitsizce kati bir §ey getirir: Ölümü ... 

Vll 

ilk önce Bayan Baraba§ uyanıyor. Yatağmnı 

içinde bağda§ kurup kocasının kolunu çekiyor. Ga
yula Barabaş yerinden fırlıyor. Fısıldıyor: 

- Evet, İ§İtİyorum. 
Bir an, nefesini keserek dinliyor. Alnında ter 

damlaları beliriyor. Sonra, yataktan atlayıp pan• 
tolununu giyiyor. 

Oda birdenbire uyanmıştır. Anna yatağmda ku· 
lak kabartıyor. Yani, elleri titriyerek gıyınıyor. 

Yalnız Klari mışıl mışıl uyuyor; o hiç bir §eY işit

memiştir. 

Babası Yani' ye emrediyor: 

- Haydi yat. 

Fakat, çocuğun itaat ebnediğini fark bile etmi
yor. Ve işte şimdi Anna'da yüzü ölü gibi sapsarı, 

dişleri biribirine çarparak giyiniyor. Kimse onun 
da önüne geçmiyor. 

Geceleyin kulaklarına erişmiş ve onları rüyala· 
rmdan alıkoymu§ olan ses insan sesi değildir. in
sanın içini titreten sızlatıcı bir uluyuş ... Her sesten 
kuvetli bir uluyu§. Odayı dolduruyor, evi dolduı-u
yordu: Bir kudretin veya diri diri derisi yüzülen 

(Sona var) 
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Musiki Bahisleri: 
Bu haftaki konser proğramı münasebetiyle 

Brahms ve Beethoven 
Beethoven alman klasik musiki de- mil etmek için iki sayfalık nota aar

hasının muazzam mümessili, Brahms feder. 
ise, yakın zamanlarda ölmüş olmasına Konserde dinliyeceğimiz üçüncü 
rağmen, bütün hayatınca bu klasik senfoninin ise acıklı bir macerası var
dehayı muhafaza ve devam ettirmiş dır. Fransa ihtilali esnasında yeti.ş
olan musikişinas. Bu dehanın tekem- miş olan Beethoven, ihtilali beğen
ülü için Bach, Haydn ve Mozart gibi miş ve benimsemiş bir adamdı. Bil
musikişinasların yetişmesi lazım gel- hassa hukuku beşer beyannamesi neş
miş ve nihayet Beethoven kendinden redildikten sonra da ihtililin koyu 
evci gelen bu bestekarlardan tevarüs tarafdarı kesilmişti. Hüriyet fikirle
eylediği musiki ve sanat hamulesini ri neşrettiğinden dolayı müstebit hü
yüklenerek onu bir daha ulaşılması kümdarlarla idare edilen civar mem
mümkün olmıyan derecelere yükselt- leketlerin hücumuna uğrıyan Fransa 
mi§, bütün güzelliği ile tespit etmiş- ise bütün sınırlarında bu devletlerin 
tir. Tahlili tarifinden daha kolay olan ordulariyle kati mücadeleye girişmiş 
klasik musiki tarzı hisler ile hisle- bulunuyordu. Bu sırada Bonapart a
rin ifadesine yarıyan şekiller arasın- dında Korsikalı genç bir general 
daki tam bir muvazene ile arzı endam Fransa ordularının başında, sınırdan 
eder. Beethoven insan ruhunun ifade- sınıra koşuyor, ve düşman orduları
ai yolunda seleflerinden hiç birinin nı hezimetten hezimete uğratıyordu. 
erişemediği bir merhaleye varmış ol- Bütün Avrupa bu genç generale hay
duğu halde şekilleri gene de muay· ret ve takdirle bakıyordu. Hüriyet 
yen ve mütecanis olarak muhafaza fikirlerinin naşiri olan bir memleke
ile onlara heyecan ve hırs aşılamıya tin bu muzaffer kumandanı işte Be
muvaffak olmuş lakin hiç bir vakit ethoven'in muhayyelesine de girmiş, 
o heyecan ve hırsla, ifadesine tahsis büyüdükçe büyümüş büyük ve husu
ettiği şekli harap etmemiştir. lşte bu si bir ehemiyet iktisap etmitti. Niha
yü.ıdendir ki Beethoven pek haklı o- yet Fransa'nın o vakitki Viyana sefi • 
laraık klasiklerin en büyüğü ve SO· ri general Bernadotte'un da takdi
nuncusu olarak telakki edilir. Klasik riyle üstad bu kahramana bir senfoni 
sanatın şekil ile fikir arasındaki ahen- ithafına .karar vermiş ve üçüncü 
&e ne kadar ihtiyacı varsa intizama senfonisini de bu maksatla hazırla
ve şekiller arasındaki tenazura da o mııtı. Likin bir gün hiç umulmadık 
derece ihtiyacı vardır. Bu sanatın bir havadis Viyana'yı altüs etmişti: 
dağınıklığa tahammillil yoktur ;o, bi- General Bonapart bir hükümct darbe
Jakis vahdet ister. Klasik sanat da- siyle Fransa'nm başına geçmi' ve Bi
ğrtmaz, birleştirir; büyük bir mantık- rinci Napolcon unvaniyle kendisini 
la muhtelif anasırı mezcederek kulla- imparator ilan eylemişti. 
nır ve Taine'in dediği gibi .. İntizam; Beethovcn bu sadcmeye tahammül 
devam, terakki, sadmesiz istihaleler edemedi. Bir halaskar addettiği Bo
ve mütemadi inkişaf kliaik sanatın napart'ı alçaklıkla ittiham etti. Ne o
mümeyyiz vasıflarıdır." lacaktı, o da bütün insanlar gibi hır-

Nihayet Goethe'nin dediği gibi de sına mağlUp olmuş kendisini müstc
eser sağlamdır. Halbuki romantik e- bit bir hükümdar ilin etmişti. Beet· 
acr hastadır. tıte Bcethoven'e varın- hoven hemen notalarının yanına koş
cıya kadar alman musikisinde değil tu, en başa yazdığı sana ey halaskar 
hastalık eserine hatti küçük bir ra- Bonapart ibaresini sildi ve yerine bü
hataızlığa bile tesadüf edilemez. Eski yük bir adama ithaf ibaresini yazdı. 
zamanların artık nihayet bulduğuna Bu işi bitirince de teessürüne mağlup 
ve idealin değiştiğine dair ilk emare- olarak iskemlesine yıkıldı ve bir ço
lcrc ancak, bazan iddia edildiği gibi cuk gibi hüngür hüngür ağlamıya 
Mcndelsshon'la değil de asıl Schu- başladı. 
ınann'ın zuhuru ile tesadüf edilir. Ni- Sadi KARSEL 
hayet ortaya çıkan Wagner, Schu-
mann'ın tarzım o derece tekamül et
tirir ki klbik dehi ile aramızdaki bu-

~ -.~T.~1~Mn 
çok doğru olur. 

Yurcldaı: 

, '"- A ... v ..Jlir ,,,,.,,.. i,iJir. 
\.~ugunu Rrıı-- __ .._ .. 

arthrmafa al11tır. 
Brahma ise bu Uatadlardan ,Çok son-

ra gelmiş olmasına raimen zamanı- ., ...................................... " 

nın romantik cereyanlarına arkasını 
çevirmiş muhafazakar bir musikişi
naatır. O, romantizmin en civcivli 
devrinde klisik kalmıı ve eski klasik 
üstadları aratmıyacak derecede mü· 
kemmel eserler vUcude getirınittir. 

Brahım da tıpkı Becthovcn gibi fi
kirlerini açık ve muayyen tekillerle 

. 

ifade etmesini bilmittir. Meseli, 
Wagner'in melodisinde batlangıçla • 
nihayeti keatirmck cidden müşkül
dür. Sadece melodinin ortası farke-
dilir. Wagner melodiyi idcta orta-
dan kaldırmıştır. Melodi onun elinde 
istenildiği gibi yuğurulan ve her tek-
li iktisap eden balçık &ibidir; melo-
dinin vücudü hiç bir vakit tamamiyle 
bir şekil iktisap etmez. Halbuki Brah-

Bugünkü Spor 
hareketleri 

At Koşulan 

Saat: 14 
Şehir ipodromunda 

FUTBOL MAÇLARI 
Galataaaray - Harbiye 

A takımları 
Saat: 14,15 

B takımları 
Saat: ı3,30 

C takımları 
Saat: ıs.ıs 

19 may• atadyomunda 
m.'in melodilerinin geniş fakat mu
ayyen kadrosu vardır. Filvaki o, me-
lodiyi ele alıp inkişaf ettirerek tek- ..._, .................................... ıl" 

!LE 

BÜYÜK YEMINj 
==================-40---

y azan: Barona Orlu.ı 
Evelki dakikaların cehennemi gU-, liktc geri kalan bir kaç saatlerini ya • 

rültüsünil mutlak bir sükun ıstıhlaf şamak üzere hapisaneyc götürülecek • 
etmişti. Geniş salonda artık Fukiye · lerinı biliyordu. 
T envil in alçak sesle en yakın katibe Erteli gUn, her ikisi için de, kin • 
süratle mırıldandıgı talimattan ba§ktl dar bir halkın önünde, bu ölümün ar
bir fey işitilmiyordu. zettigi bütün kurkunçlukla, giyotin 

Reis, aynı süratlc, diğer katiplerin vardı. 

kendisine uzattıkları evraka imzasını Kalbini dolduran aıkla birlikte, 
koyuyordu. Hazır bulunan mcbu~l~r Dölatur Jülyet için nihayetsiz bir mer
ve duru,manın sonunu görmek ıçın hamct duyuyordu. Çektiği ceza kaba
s~londa. kalmıt olan bir kaç seyırcı hatinc göre çok büyüktü. Mesuliyctı 
&ükQt ıçınde ne olacağını bekliyor!ar· kendisine ait olmıyan bir hatanın ma
d~ .. Mcrlcn çetin bir savaştan çıkmış sum martiri, kaderin kurbanı değil 
gıbı alnını ııldi, bu esnada Robespi • miydi. Ve Dölatur her halde onun ya
yer tabakasından bir tutam tütün al - nında geçireceği ve kendisini teselli 
dl. v • d kik 1 • Müttehe 1 • • • cdebilcccgı a a arı scvınçle düşü -

. m er arasında ışgal ettıgı li d 
mevkıden, Dalatur Jülyet'in zarif pro· n yor u. . . . 
filini seyredebiliyordu K t.L" Fakat Fukiye • Tervıl bır kopyası 

. a...,ı onu "b" h ... "lmi 
kurtaramamı• olmak bü .. k d t" usul mucı ınce er ıureye ven ş o-,. yu ne amc ı . . . . . 
ve onunla birlikte ölmek ümidinin lan yeni ıthamnameyı ıtmam etmışti. 
kendisine verdiği garip ve muzaf!C'r tik önce Jülyet dö Mami'ninki 
sevinç arasında paylatılmıttı. okundu. Genç kız fimdi Pot Dölatu -

İhtilal Mahkemesinin usullerini bil- r'un kıraliçe ile yaptıgı muhabere ev
diği için kısa bir müddet içinde ken rakrru bildiği ve selameti immc komi
d~si.nin de mahkfuniyetini dinleyece • teai ele geçirip tetkik etmeden önce 
ğ~nı, ondan sonra Jülyct'le ve aynı a- kasten imha ettiği için onunla suç or
kıbctc naaııe.ı diğer bctbthtlarla bir- taklığmdan ittilıam ediliyordu. 
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1 GONON POLiTiKA llBSELELE_R_ı ____ ı 

Belçika'da çıkan 
kabine buhranının 

son 
sebebi 

Havacılık ve gençlik 
Hav.alanla uçma.ki 
Fakat, ayağnun altında toprak gi

bi sağlamlığına inanılır ve deniz gibi 
- deniz kadm gibidir, inanmak ol
maz ha! ihtarına raimen - nihayet 
mizacı bilinir bir memet varken ha
valarda uçmak 1 

Belçika B. Spaak'ın riyasetin
deki kabinede değişiklikler 

yapılmasını intaç edebilecek bir si
yasi buhran arefesinde görünmek
tedir. Bakanlar dün vaziyet üze
rinde görüşmüşlerdir ve bugün ~
ni bir müzakerede daha bulunacak
lardır. Bir kabine buhranı çıktığı 
takdirde kamoyu fazla hayrete dü
şürmiyecektir. Çünkü birkaç gün
denberi - bilhassa sosyalist parti
si içinde hükümetin dış siyaseti hu
susunda derin ihtilaflar zuhur ede
li beri - hükümetin istinat ettiği 
katolik, liberal ve sosyalist koalis
yon'un idamesi için kabine proğra
mının yeniden gözden geçirilmesi
ne ihtiyaç hasıl olacak gibi görün
mektedir. Bu buhranın menıeinde, 
lspanyol Nasyonalist hükümetini 
hukukan tanımayı ifade etmemekle 
beraber Burgos hükümeti nezdine 
bir Belçika ticaret mümessilinin 
gönderilmesi vardır. Fakat ekseri
yet partilerinin üzerinde mutabık 
olmaktan uzak bulundukları daha 
başka meseleler de mevcut olduğu 
muhakkaktır. Sosyalistler finans 
bakanı B. Max - Leo Gerard'm büt
çe muvazenesini temin, paranın kıy
metini muhafaza ve iktıaadi ve ma
li sahada en sıhatli liberal doktrin
lerden mülhem bir politika takip 
etmek maksadiyle cesaretle tatbik 
etmek azminde olduğu dcflasiyon 
politikasına muhalif bulunmakta
dırlar. Diğer taraftan katolik par
tisinin muhafazakar unsurları, işsiz
lere yardım işinin icabettirdiği 

masrafları kısmen işçilerle iş ve
renlerden alınacak vergilerle kapat
mak suretiyle devletin yUkünü ha
fifletmiye matuf kanunun kabulü
ne muhaliftirler. Nihayet, bizzat 
hilkümetin içinde de güdümlü eko· 
nomiye tarafdar olan ekonomi ba
kanı B. Heymaıw'ın şalult temayül
leri ciddi bir ihtilif uyandırmakta
dır. Belçikalıların ekseriyeti bu 
sisteme muhaliftir. 

En nazik mesele Burgos'a bir 

Belçika murahhasının gönderilmesi 

olmuştur. M ml ketin ticari men
faatlerinin nayonalı.t lapanya'da 
bir Belçika murahhasını.n bulun-
-1 -~ i~~!!!. labat ~cff~ ... t r; faka ·..-
en kalabalık grupunu tetkil eden 
sosyalist partisi, prenaip itibariyle 
General Franılco hükümetiyle her 
türlU temaelara, cilmhuriyetçi le
panya'nın davasını zayıflatabilecek 

her türlü tedbirlere musırran mu
haliftir. Baıka yerlerde olduğu gi
gi Belçika'da da, parti zihniyeti 
memleketin umumi politikasına za
rar vermek tehlikesini göstermek· 
tedir. MalQmdur ki B. Spaak, güç· 
lüğü hal için, iki formül üzerinde 
durmuştur: Londra komitesinde 
temsil edilen diğer devletlerle müş
tereken verilmiş olan kararlara har
fiyen riayet etmekte devam eder
ken, Belçika hükilmeti karışmazlık 
muavin komitesine iştirakinin ar
tık bir chemiyeti kalmamış olduğu 
kanaatindedir ve buradan çekilmek 
niyetindedir, Ustelik Brüksel kabi
nesi Burgos'ta ekseri Avrupa mc~ 
leketlerininkine benzer bir vaziyet 

Müddeiumumi eordu: 
- Müttehcmin söyliyece.k sözü var 

mıydı? 

Jülyet yüksek ve metin bir sesle: 
- Hayır, dedi. Kıraliçcmiz Mari -

Antuvanet"in seliıneti ve kurtuluşu ve 
bu tethiı ve anarp rejiminin ortadan 
kalkması için Allaha dua ediyorum. 

Mahkeme bülten'i nde kaydedilen 
bu sözler suçunun reddedilmez delil • 
leri olarak telakki cd"ldi. Kıaa birı gö
rüşmeden ıonra, jilrelcr salona girdi • 
ler ve hepsi birden aynı formülü oku
dular: "Ruhum ve vicdanım üzerine, 
Jülyct dö Marni suçludur ve ölümü 
haketmiştir r,, 

O zaman Fukiye - Tcnvil'in kitip
l~rine dikte ettiği uzun ithamnamcyi 
dınlcmek sıra.ar Dölatur'a geldl ''Cüm
huriyete karşı ihanet" kelimeleri bu
rada mütemadiyen tekerrür ediyordu. 
Bu vesikanın metni, iğrenç müddeiu
mumi tarafından kaleme alınan ve 
mahkeme adı vermek cüretinde bulu
nulan bu adilct komedisine karşı en 
ağır şehadeti tcıkil eden yüzlerce di -
ğer ithamnamcye muadildir. 

Dölatur ihanetini bizzat ifp etmiş 
olduğu için, söyliyecek bir ıeyi olup 
olmadığı bile sorulmadı, ve ölüm hük
mü bu korkunç muhakeme usulüne 
hakim olan sürat ve kayıtsızlıkla ve -
rildi. 

Ondan sonra, iki mahıkQm kuvetli 
bir muhafaza altında mahkeme salo -
nunıdan dıpnya ~ 

Le Temps'in 
başyazısından 

sahibi olmak maksadiylc vaktini 
kaybetmeden müzakerelere giriş
mek lüzumuna kanidir. Başvekilin 
tezi Ayan meclisinde 50 müstenkif, 
komünist ve sosyalistlerin 13 mu
halif reyine karşı katolik ve libe
rallerin 88 reyiyle tasvip edilmiş
tir. Ayan meclisinin bu kararı üze
rine sosyalist partisi bu suretle or
taya çıkınıt olan vaziyeti gözden 
geçirmek üzere kongresini içtima.a 
çağırmıştır, ve B. Spaak da dahıl 
olduğu halde. altı sosya~is~ ~k.a
nın partilerinın kararına ıttıba ıçın 
istifaya mecbur edilmeleri müm
kündür. Fakat dün yeni bir hadise 
olmuştur: Cümhuriyetçi İspanyol 
hükümeti Brükselde'ki elçisini ge
ri çağırmış ve elçi bütün mcmurla
riyle birlikte Brüksel'den ayrıl
mıştır, bu da c~mhu.riyetçi .lspa?,
ya'nın Belçika ıle dıplomatık mu
naacbetlerinin fili bir inkitaına de
lalet eder. Barselona'da yalnız bir 
işgüderi olan Belçika hükümeti bu 
mümessilini geri çağırmıştır. Bur· 
goa'a bir Belçika murahhası~ın 
gönderilmesi hususunda bunca ıh
tilaflara sebep olan mesele bu su
retle bizzat Banıelona hükümetinin 
teıebbüsiylc halledilmiş olmakta-

N ede olsa, üç parti hükümeti 
denilen formülden ba§ka bir 

şeklin bugünkü §artlar altında Bel
çika'da tutunmaaı mümkün görün
memektedir. Yalnız liberallerin 
müzahareti gerek katoliklcrc, ge
rekse sosyalistlere bir kabine kur
mayı mümkün kılacak kuvettc de
ğildir, ve muhafazakar sağcıların 
aldıkları durum dolayısiylc kato
lik - sosyalist bir tecrübe de akla 
gelmez. B. Spaak yakında kırata 

kabinesinin istifasını vermek mec
buriyetinde kaldığı takdirde yeni 
bir kabine teşkili vazifesinin gene 
kendisine verilmesi muhtemeldir, 
çünkü Spaak meclisin bir karariylc 
devrilmek veya kendi partisinin a
demi tasvibiyle karşılaşmak ihti
mallerini önlemesini bilmİ§ olacak
tır. Belçika başvekili büyük bir 
maharet sahibi ve kuvetli manevra 
kabiliyetine malik bir adamdır, ve 
nazik anlarda, günün icaplarına in
tibak hususunda dikkate şayan bir 
melekeye sahip olduğunu i&bat et -
miştir, ki bu da &iyaai mücadeleler
de çok ehemiyctli bir noktadır. O
nun için büyük güçlük hükümet 
koalisyonunun her üç partisince de 
prensiplerinden fcdakirlrk etme
den kabul edilebilecek bir yeni hü· 
kümet programı tanzim edebilmek
tir. B. Spaak bu derece nazik bir 
vazife önünde aciz g&terccek adam 
değildir. 

Havacılığa yabancı olanlar ba 
gün bile böyle dütünmüyorlar mı? 
Bu ürkekliiin aebebi bavacıhim 
tehlikeli aayılmasldır. Halbuki top
rak ve deniz havalar adar ve belki 
havalardan fazla tehlikelidir. Kara
da ve denizde her gün s:etit çeıit ka
zalar yüzünden ölenlerin• bir i.tati ... 
tiği yapılsaydı ölümden korkanların 
havalara sığınmaları lazmı gelirdi. 
Elleri ceplerinde, aağmı aolunu aey. 
rede ede aokaktan geçerken bqma 
aaksı düterek ölenlerin aayıamı bir 
bilseydik! Yaııyanlar için bql1e& 
tehlike ölÜIDH ölüm her y.-dedirtıı 
lnaan aa.bahleyin kunduraunı giyer. 
ken ve akf&Jll aobaaı batmda oturur
ken de ölür; yüzerken ıreya gezel"o 
ken de ölür. imdi, bava kazalarmı 
tetkik edenler bunlara nilbetle oto
mobil kazalannm istikaar edilecek 
derecede olduğunu iddia ediyorlar. 
Şu halde otomobile binmekten der
hal vazgeçelim 1 

dır. 1 

8 rükscl'de vaziyet gene de mÜf
kül kalmakta devam ediyor. 

YurddQf: 

Hava korkusunu ilri aebeple içi.o 
mizden bir türlü çıkaramıyonazı 
Havayı yabancı bir yatak gibi henii& 
yadırgayoruz, ve en uzak memle
ketlerde vukua selen ebemiyeteis 
hava kazalarını harikul&c:le bilW' ha
dise iınitçesine derhal dünywaya du
yuran ajanslardan ötreniyoruz. H .. 
vacılrğı yadrrgamamızm aebebi İM 
onun yeniliiidir. Ona alıtak defiliz; 
henüz hayabmrzm tabii icaplan. 
dan olmadığı için... Onu tecrübe et• 
memif, kendisine ne kadar aiivenile
ceğini bilememiı olduğumuz için. .. 
Buna kal'fı, meaela Am.ika' ela, 
genç kızların dahi hmuai tayyarele
ri vardır Analan onlara: "Sakm 
tayyarey~ binme!" t&vsiyeainde bo
lunmağı akıllarından bile geçirmi
yorlar. Çünkü aanmızm tayyare ..,.. 
rı olduğuna kanaat getinnitlerdir. 

Çünkü hükümetle ekseriyeti daha 
birçok meeeleler kar9ısında bulun
maktadırlar. Sosyalistlerin her tür
lü deflaayon politikaema muhale
fetleri, muhafazakir katoliklerin 
mecburi ipizlik aigortuına muha
lefetleri, liberallerin partilerinin 
kabinede pek küçük bir nisbetlc 
temsil edilmesinden duydukları 
ho nutsuzluk ve B. Hcymans'ın gü
dümlü ekonomi temayüllerine kati 
muhalefetleri, Spaak kabinesi te
~ ..... _.,,a.i~;~aq 
kabine proframmın in'mf 
kılmaktadır. Partilerin vaziyetleri 
eoo ..,..ı.r zarfında mahau uurette 
aefipiftir. Nahiye eeçimlerinin 
neticeleri liberal partiainln mahsus 
bir kalkınmasına i,aret olmuttur: 
katolik bloku içinde, muhafazakar 
unaurlar çok daha aktif görünme-k
tc ve fazla tehlikeli buldukları sos-

yal tecrübeler kartı azimkir euret
te reaksiyonda bulunmaktadırlar. 

Üstelik katoliklerin, reksist hare -
kete iştirak için kendilerinden ay
rılmış olan seçim kuvetlcrini, bu 
hareket kuvetini çok kaybetmiş ol
duğundan, yeniden ele geçirmek Ü· 

midindcdirler. Bununla beraber, 
katolikler parlimcntoda tek başla
rına ekseriyeti elde etmek imlı:anı
na malik olmadıklarından, §İmdilik 
yeni bir seçim sayesinde, ekseriye
tin daha kalabalık partisi olmayı ve 
yeni bir koalisyon kabinenin başı
na geçmeyi ummaktadırlar. 

xxvı 

6 Yındemiyer ayaklanması 
Tarihte ''6 Vandcmiycr ayaklan

ması'' diye tanılan hidiseler hakkında 
doğru ve yanlıı birçok hikayeler ncır
edilmiştir. 

1ıte o hidieelcrin en doğru tekli 
• hiç değilse bu, birkaç gün sonra Sir 
Persi Bleykni'nin Prens of Gal'e an -
lattığı tekildir ve iti kırmızı Pimper
nal'den iyi kim bilebilirdi? ... 

Pol Dölatur ve Jülyct o gün mu -
hakeme edilen mahpuslar kafilesinin 
sonuncularıydı. Hapisanelcrlc Adliye 
Sarayı arasında mevkufları nakliçin 
kullanılan arabaların hepsi insan yük
leriyle gitmişlerdi. Geriye nakil vaaı -
tası olarak yalnız çürük ve açık bir 
kaba arbadan başka bir şey kalma
mıştı, Dölatur'la Jülyet buna binmek 
emrini aldılar. 

§imdi saat aktamın dokuzuna yaık
laşmııtı. Uzaktan uzağa asılı f cnerler
le yarımyamalak aydıırılanan Paria'in 
sokakları mağmum bir manzara arze -
diyordu. Yağmur yağmıya başlamıştı 
ve yavaş yavaş tosarun tozlarını ya -
pışkan bir çamura tebdil ediyordu. 

Ayak takımı, civar meyhanelerin 
bütün içkilerini tükettikten sonra, 
Adliye Sarayı etrafma toplannuttı ve 
daha dün hayran olduğu ve timdi dip
Iİ.l biı kip du1duju adama karp kudut 

Elma ve portakalı bugün 
doktorlar yalnız iyi ve fay
dalı gula olarak tav•İye et -
mekle lıalmıyorlar; Onları 
bazı hastalıklarda ilaç yeri
ne bile veriyorlar. 

Kağızman' a içme 

suyu getirildi 
s-ı , 9 a.a. - Dojwıua en eü

sel lrrıbnlarmdaa bfn olaa JCaiu -
man'ın içme euyu teaieatı bitmif, ve 
suyun akıtılmuı münuebetiyle tö -
reıı yapılımttır. Törende rili, ordu 
menaupları, memurlar ve büyük bir 
halk kütlcai hazır bulunmuttur. 

Ajanslar neden tayyare kazalan
nı izam ediyorlar, bahsine gelince; 
bu da ancak rökor kırmak, nam al
mak için yapılan uçu§lar veya büyük 
yolcu tayyarelerinin seferlerine ta
alliik ediyor. 

Fakat, bis ele Wi• eliler mede
ni milletler sibi ha•acılıkla daha u
kı müaa..._t teeiai JQlm.ıılaya. Türk 
Hava Kuruma genel lllelkesinia o
velki sün yaptıiı altı aylık tıopı...ta.. 
da olnman raporu tetkik ediniz: ba 
aene lnönü kampma 138 aenç ittirik 
etmiftir. TürkJmtu'•- benüs ......_ 
lecliii .-1 .. düne aittir. Gelecek 
aenelerde bu rakamlarm aafma .. 
fırlar inzimam eclecektirı 1380. 
13800, ilh •.. 

Su, kasabaya dört bet kilometre me
safede bulunan Culur Çam mıntaka -
!Arından getirilmittir. Teaisat otuz 
bin liraya mal olmuıtur. 

Bu veaile ile halk, Kemalist mefkQ
reye ve cümhuriyet hükümetine bağ -
lılığını ve tükran duygularını bir 
daha tekrarlamıttır. 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu

hafaza tctkilatı Uçü ölU altmış bet 
kaçakçı, üç yüz otuz sekiz kilo güm -
rilk kaçagı, sekiz gram uyutturucu 
madde, bir silah, iki bin on sekiz ke
sim hayvanı ile on bq kaçakçı hay -
vanı ele geçirmiftir. (a.a.) 

ganlığını dindirmek makaadiyle yağ -
mur altında bekliyordu. 

Saray civarında, Şanj köprüsün -
den Sen - Mitcl köpruaünc kadar, er -
kekler, kadınlar hatti çocuklar birik
mişti, çünkü vatandq Marni'nin geti
rilmiş oldugu Li.ıksemburg hapisane -
aine gi.tmek için mahpuslar buradan 
geçeceklerdi. 

Nehir boyunca - Konaiyerjöri ta -
rafında - qağı yukarı her yüz metre
de bir siıli bir fenerin uılı olduğu bir 
direk yükseliyordu. Bu fenerlerden 
b.iri yere atılmıştı ve direğin boş tepe
mnden yağlı bir düğüm haline getiril
mit tehditkir bir ip aallanryordu. Bu 
tuluat sehpası, .-lak elbiselerinin sıska 
şekillerini çizdiği yoksul kılıklı kadın
ların muhafazası altındaydı. 

Gürültülü ve telitlı erkekler inti -
kamları~ tatmin etmeden önce şikir
larının elinden kaçması korku.siyle kah 
köprünün yanındaki Konsiyerjöri ant
resine, kih Mayıs sarayı parmaklıkla
rına ve Sen Bartclemi sokağına doğru 
koıuyor lardı. 

Vatandq Lönuar'm geoit omuzlan 
ve heybetli başı kalabalıfa bikim olu
yor ve garip aksanlı botuk aeai umu -
mi uğultu içinde tefrik ediliyordu. Er
kekleri tahrik ederek, kadınlara hitap 
ederek, daha hararetab görünen grup. 
larda halkın tehevvürUnü körüklüyor
du. Bu Flandr'lı kasap, zincirinden bo
tarumş kalabalığı en kötü hareketlere 
acvketmiye azimli rö~ 

Gençler ba•acıbfı her sün Aha 
çok benimsiyorlar. Analer ve baba
lar da buaünün en wi ,.-makale ,,. 
en zanari müdafaa •udum& çoc• 
larmı mal etmekten ürkmemeii öf· 
remneliclirler. Çocuklan .-...ı- cm.. 
larm zamanma mensup olmalı iJice 
bilenlerdir. - N. Baydar 

İstanbul valisi Manisa' ya gitti 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Vali dok· 

tor Lutfi Kırdar ailesini getirmek 
üzere Bandırma yoliylc Manl8a',a 
gitmiştir. 

Karanlık gece, nahif fenerlerin 111 • 
ğıru karartan ince yağmur bu uhne • 
nin garip dehtetini bir kat daha artb
nyordu. Bütün bu haykıran ve küfr~ 
den adamlar, gecenin zulmeti içinde. 
cehennemi lilkelcrden fırlamıt hayalet;
ler gibi dalgalanıyor, bir yandan da. 
sallanan o ipin altında, balçıklı çamu
ra çömelmiş kadınlar, etref N&ti beılıc
liyen bir sihirbaz kafileaini and.ınyor
du. 

Dölatur, Konaiyerjöri'nin Cfiğini 
atladıgı zaman, kapının üstüne aaılı 

fenerin ıııgı doğruca yüzüne düttil ve 
tezahürcülerin ön safındakiler kenıeli
aini tanıdılar. Derhal bulutlu göklere 
doğru tiddetli bir güriıltü yükseldi ve 
yü.ılerce tehditkir yumruk kendisine 
doğru usandı: 

- Sehpaya! haini echpayal 
Dölatur soğuk ve ratıp rilzgirdan 

ütümüş gibi hafifçe ürperdi; fakat • 
cele etmeden arabaya bindi ve Jülye -
tin de binmesine yardım için geriye 
döndü. 

Pariı kuvctleri kumandanı Hanri
yo'nun bizzat kumanda ettiği milU 
muhafızlann kuvetli müfrezcai, balla 
zaptetmek için çok mütkilit çekecek
ti. Mahkemenin hükümlerini halkın 
bizzat ve sokakta icraya kalkışması 

hükümetin hoıuna gitmezdi. Hanriyo 
adam1anna icabında eüngülerini kul • 
1an.tnalarmı söyledi, ve Dölatur halka 
hitap etılniye kalktığı takdirde scainl 

(Soau vw) 
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Dış Ticaretimiz 

Kliring hesapları bakiyeleri ve 
kredili ithalata ait taahhütler 
Türkiye Cümhuriyet Merkez ban- -------

kasından alman hesap hulasalarına 
göre 3-12-1938 tarihindeki kliring he_ 
sapları bakiyeleri ve kredili ithalat i
çin Cümhuriyet Merkez Bankasına 
verilmiş teahhütler yekunları: 

Cetvel: 1 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
BankE.srndaki kliring hesapları 

borçlu bakiyeleri 
Memleket Miktar T.L. . ·-----
Bel!fika 
Çekoslovakya 
Fenlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Lehistan 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
s. s. c. t. 
Yugoslavya 

215.800 
3.605.500 

629.300 
3.300.600 

910.800 
10.077.100 

319.400 
2.880.800 

825.700 
63.300 

324.600 
64.500 

879.000 
637.900 

1.477.600 
509.700 
550.300 

Cetvel: 2 
Kredili İthalat için Cümhuriyet 
Merkez Bankasrna verilmiş olan 

teahhütler yekıinla rı 

Memleket 

Resmi 
daireler 

T.L. 

Hususi 
şahıslar 

T.L. 

Yekun 

T.L. 

Almanya 18.344.435 12.092.463 30.436.898 
Avusturya - 525 525 
Belçika 12.514 12.514 
Çekos. 499.277 249.829 749.106 
Estonya 8.423 8.423 
Fenlandiya 175 1.162 1.337 
Fransa 80.636 300.350 380.986 
Holanda 60.109 60.550 120.659 
İngiltere 768.700 389.438 1.158.138 
İspanya 29.654 13.502 43.156 
İsveç 1.530.973 195.692 1.726.665 
İsviçre 35.467 157.338 192.805 
İtalya 2.288 456.087 458.375 
Macaristan 556.262 159.140 715.402 
Norveç 1.740 32.-4-19 34.159 
Lehistan 129.674 16.406 146.080 
Yugoslavya 12.790 5.064 17.854 
Yunanistan 44.+73 44.473 
s. s. c. ı. 169.393 169.393 

Yukarıdaki 2 num;;ualı cetvelde yazılz 
kEedili ithalatın vadelerine göre 

vaziyetleri 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

6 aya kadar vadeli 

Resmi daireler Hususi şahıslar 

- T.L. T.L. 

1.528.826 8.896.186 
124.492 1.487.176 

Oaha uzun veya başka vadeli 

Resmi daireler Hususi şahıslar 

T.L. 

16.8\5.609 
3.583.253 

T.L. 

3.196.277 
785.129 

Cetvel: 3 
Muhtelif memleketlerin Merkez 
Bankalarmda tutulan kliring 
hesaplarındaki alacaklarımız 
Memleket Miktar T. L. 

Almanya 
Estonya 
Yunanistan 

-(A. hesabı) 2.421.600 
53.700 

176.000 

Erzincan istasyonu 
a~ılma töreni 

(Başı 1 inci sayfada) 
den n.ıüfarekat etmişlerdir. 
Nafıa Vekilimiz, Riyaseti Cümhur 

Umumi katibi, vekiller mebuslar ve 
kalabalık bir halk kütle~i tarafından 
uğurlanmış ve trenin hareketi esna -
smda halk, vekillerimizi şiddetle al -
kışlamıştır. 

Erzincan' dan öt.eye de 
ray döşeniyor 

Sivas - Erzurum hattının Erzin _ 
can'dan Erzurum'a kadar olan 213 ki
lometrelik kısmındaki inşaat ray dö _ 
şenmesine müsait bir hale gelmiştir. 

Halen Erzincan'dan itibaren 15 ki
lometre ilersine kadar ray tefriş edil
miş bulunuyor. Erzurum civarındaki 
tünellerle bir kaç köprü müstesna ol
mak üzere inşaat hayli ilerlemiş olup 
önümüzdeki eylülde hattın Erzuruma 
varması beklenmektedir. (a.a.) 

Erzincana varan mebıularımız 
Erzincan, 9 a.a. -Sivas - Erzurum 

hattının Erzincan demiryolunun iş -
!etme töreninde bulunmak üzere gece 
saat 20.30 da buraya 19 mebus Ag~lmiş
tir. Kendilerini istasyonda, valı, ko . 
lordu müfettişliği kurmay başkanı ve 
vilayet erkanı tüm:n yüks:k subay · 
ları parti ve belcdıye erkanı karşı : 
lam~şlardrr. Saylavlar bugün vilayetı, 
ordu müfettişliğini ve bazı makamatı 
ziyaret etmişlerdir. ~ğleden . son~a 
Genciğe nahiyesine gıderek Gırlevık 
şelalesini geıznı.işlerdir. 

Dün olduğu gibi 
bugün de 

Türkiye'nin tôlii 

liyakatli ellerdedir 
The Economist, I 9. 11. 938 mec

muası. 

Türkün milli istiklali Atatürk ka -
dar, O'nun aziz evladı İnönü'nün de 
eseridir. Çünkü İsmet paşa, 1919 - 22 
ye kadar devam eden ve bir hayat ve 
ölüm mücadelesi olan türk - yunan 
muh~rebesinde Kemal paşanın erkanı
harp reisi idi. Bu muharebeden sonra 
ı 923 de aktedilen Lozan sulh konfe -
ransında türk murahhas heyetinin ba -
şmda bulunan gene İsmet paşa idi. Bu 
iki mihnet ve tecrübe günlerinde 
İnönü yüksek kalitede bir asker oldu
ğu kadar gene yüksek kalitede bir 
diplomat olduğunu da isbat etti. 

Türk devlet gemisinin yeni kapta
nr ile onun eski dostu ve selefi arasın
da görünüşte bariz bir tezat var gibi -
dir: İnönü taben mütehakkim olmak -
tan ziyade halim görünür. Fakat Tür -
kiye Cümhuriyetinin yeni reisi ile ya
kından temasta bulunan bir kimse o -
nun Atatürk'ten daha az kuvetli bir 
karakterde olmadığının derhal farkına 
vanr. 

Hulasa. dün olduğu gibi bugün de 
türkün talihi liyakatli ellerde bulunu
yor. 

Fransa 
asker 

Tunus' o 
yolladı 

(Başı ı. inci say! ada) 
se olmamıştrr. 

ltalyan konsolosluğu erkanın
'dan biri de tevkif edildi 
Tunus, 9 a.a. - Dün fa§istlerin le

hinde ve aleyhinde yapılan nümayişler 
esnasında tevkif edilmiş olan 16 kişi 

arasında italyan konsolosanesi erkanın 
dan B. Bicinio da vardır. Bu zatın hal
kı, "Tunus'u İtalya'ya vermeli" diye 
bağırmıya davet etmiş olduğu söylen
mektedir. 

NümayişçilCI kolaylıkla dağıtıl -
mışlardır. İtalya konsolosanesi, ital -
yan mağazaları polis tarafından muha
faza edilmektedir. 

Trablusgarp'tan gelen yahudiler, 
bu şehirde birçok yahudi mağazaları -
nın taşa tutulmuş ve yahudilere fena 
muameleler yapılmış olduğunu söyle
mektedirler. 

Fransa Tunus' a asker 
gönderiyor 

Paris, 9 a.a. - Üç seyy~ muhafız 
kıtası, Konstantin'den Tunus'a gön -
derilecek ve ayrıca Fransa'dan da Tu -
nus'a bir kaç seyyar muhafız kıtası 

daha sevkolunacaktır. 

I tal ya' daki nii mayişler 
Roma, 9 a.a. - Fransızların Tunus'

ta İtalyanlar aleyhinde aldıkları ted
b~rlere karşı muhtelif italyan şehirle
rınde talebe ve halk tarafından nüma
~işler yapıldığına dair haberler gelme
ge deva~ etmektedir. Her yerde alay
lar teşkıl edilerek halk "Tunus Kor -
sika" diye bağırarak sokaklard~n geç
mektedir. 

Trablus'ta nii.mıayişler oldu 
Trablus, 9 a.a, - İtalya'da Tunus

taki italyanlar lehine olarak yapılan 
tezahürlerden sonra Trablus halkı da 
bir miting aktederek mümasil tezahür
lerde bulunmuştur. 

Faşist gençleri sokaklardan dola
şarak tezahürler yapmış ve nihayet 
hükümet konağının önüne giderek O· 

rada bir miting yapmıştır. 

lıalyan istekleri 
Roma, 9 a.a. - Virginio Gayda, Gi

ornale d'ltalia gazetesinde yazdzğı bir 
b~şmakalede italyan mutalebatının 
bı.lhas.~a. !unus, Süveyş kanalını ve 
Cıbutı yı ıstihdaf ettiğini bildirerek 
ezcümle diyor ki: 

" Fransız - İtalyan münasebetleri 
meselesi, bundan böyle artık ortaya 
vazedilmiş bulunmaktadır. Bunun hal 
edilmesi lazımdır. Bu, hiç bir münaka
şanın ortadan kaldıramıyacağı bir hu
kuki politik realitedir. İtalyan impa
ratorluğu bir realitedir ve bu realite, 
Bahri Ahmer'de ve Bahri Ahmer'e gi
den yoldan yeni büyük menfaatler ya
ratmıştır. İtalyan menfaatlerinin cere
yanı, ezcümle Tunus, Süveyş ve Cibu
ti'yi irae ediyor.,, 

ULUS 10 - 12 - 1938 -
İsmet İnönü mühim 

bir nutuk verdi SABAHA KARSI 
(Başı ı inci sayfada) ı ıemiş ve raporunu okumuştur: 

Asırlardanberi vatan hudutlarına "- Bu yıl kongremiz Reisicümhur 
yiğit göndermiş olan şimali Anadolu İnönü'nün uğurlu eliyle açılmak şe
vatandaşlarımızın, tarihe şöhret salan refini taşıyor. Bu mazhariyetin ifade 
kahramanlık vasıflarının, en temiz ettiği yüksek degeri candan takdir e
bir canlılıkta bulunduğundan büyük derek bütün Kastamonu'nun şükran
türk milleti emin olabilir. Vatandaş - larını, bitmez tükenmez saygılariyle 
Iarımm cümhuriyeti nasıl kendi öz birlikte huzurlarına sunmak isterim. 
canları saydıklarını, Büyük Millet İsmet İnönü gibi apaydm bir ze -
Meclisine ve cümhuriyet hükümetine kaya, metin bir iradeye, sarsılmaz bir 
nasıl temiz bir surette bağlı ve inan - nizam ve disipline sahip bir devlet 
mış olduklarını yakından bir daha reisine malik olmak baha biçilmez bir 
görmek beni güvenle ve iftiharla dol- talih eseridir. 17 milyon türkün ya
durdu. Cümhuriyet hükümetiyle va - şama ve yükselme azmi onun temiz 
tandaşlar arasındaki bu yakın kay - ve astı varlığına muhabbetle bağlı bu
naşına, vatanın umranı için büyük lunmaktadır . ., 

Fransız parlamentosu 

müzakereye devam ediyor 

müjdedir. Rahatça söylenebilen ve Bundan sonra B. Avni Doğan Cüm
vatandaşla devlet memuru arasında hurreisimize hitap ederek şunları 
ciddi ve samimi ahenk bulunan yer - söylemiştir: 

!erde, ihtiyaçların tesviye ve temin "- Büyük ve kahraman İnönü, sa· 
edilmesi muhakkaktır. Memleketi - na inanıyoruz ve güveniyoruz. Ölü -
mizin servet ve kudretini arttıracak müne en derin acılarla yandığımız 
o kadar güzel imkanlar görüyoruz ki, Ata'mzza karşı olan saygı ve minne
az zaman içinde, Kastamonu kelime - timizi onun eserine karşı gösterdiği
siyle hülasa etmek istediğim, şimali miz alaka ile ödemek biricik teselli
Anadolu'nun kültürü ve umranı ile miz ve milli borcumuzdur. Büyük 
mümtaz bir cevher gibi parlıyacağına türk inkılabı daima ve daima yükse
kati olarak emin bulunuyorum. lecektir. Emanet, ehlinin elindedir.,, 

Bundan sonra, kürsüye gelen parti 
azalarından Bayan Hacer Dicle, heye
canla titriyen bir sesle Reisicümhur 
İsmet İnönü'ne bütün memleketin 
hissettiği bağldığı bildirdi. 

Partinin kııveti ve vazifesi 

Kongrenin sayın azası, 
Cümhuriyet Halk Partisinin vila -

yette, sizin gibi güzide azaları saye -
sinde, temin ettigi sevgi ve itimadı 

muhabbetle kaydetmek isterim. Unut
mayınız ki, sınıf ve zümre farkı tanı -
maksızın, büyük türk milletinin yek -
pare bir insanlık ve medeniyet kütle
si olmasını ideal tutan partimızin 
başlıca kuveti, bütün vatandaşların 

muhabbet ve itimadı olduğu gibi baş· 
lıca vazifesi de, bütün vatandaşların 
hizmet ve ihtiyaçlarının teminidir. 
Parti ai"alığını, hususi menfaat mü -
la.hazasına asla tenezzül ve müsaade 
etmiyen bir siyasi terbiyenin sıfatı 
ve şartı telakki etmek sayesinde, 
partiyi bütün vatandaşları kucaklı -
yan büyük bir aile olacağı haline 
getirebiliriz. Şimdiye kadar aldığı -
mız yol daha güç idi. Geçmiş parti -
!erden yılmış olan türk milleti, cüm
huriyet Halk Partisinin hususi men
faatsiz ve vatanperverane çalışması -
na itimat ettikten sonra, siyasi haya -
tında huzur ve emniyet bulmuştur. 

Milletin kalbinde kazandığınız bu 
kıymetli itimadı gelecek zamanlarda 
daha ziyade arttırıp yilkseltmek baş-
lıca hedefiniz olacaktır. 

Rejimin kerdeki me;igalesi 

Vatandaşlarım, 

Bugün bir çok milletler, siyasi ve 
içtimai bakımdan, gerek kendi iÇle -
rinde, gerek biribirine karşı kararsız 
bir haldedirler. Bir çok memleketler -
de, gerek komşuları ve gerek kendi 
halkları arasında yarrnınI beklenilmi
yen ne hadiseler meydana çıkaracağı
nı bilmemek endişesi vardır. İnsanlık 
için istiraplı olan bu kararsızlık kar
şısında, türk milleti, içerde ve dışar
da, fikirleri sade ve açık kararları 
kati olarak verilmiş bulunmakla bah
tiyar ve mağrurdur. içerde, laik, cüm
hudyetçi ve milliyetçi bir rejim, hu
zur ve istikrar içinde bütün vatan -
daşlarm samimi hizmetinden istifa -
de etmek, vatanı imar etmek, vatan -
daşların maddi ve manevi seviyeleri • 
ni yükseltmek fikirleriyle meşbu -
dur. 

Yüce hedefler için ••• 

Reisicümhurumuz, ruznameye ge· 
çen kongrenin mesaisini yarım saat 
kadar takip ettikten sonra, yeni yapı· 
lan vilayet hastanesini ve stadyomu 
ziyaret ettiler. 

lnönü gittiği yerlerde ve yollardan 
geçerken halk tarafından şiddetle al
kışlanmıştır. 

lnönii eğitmen kur.mnu 
tetkik etıiler 

Kastamonu, 9 (Hususi muhabirimiz 
telgrarfla bildiriyor) - Cümhurreisi
miz İsmet İnönü öğleden sonra Göl
köyünü şereflendirmiş ve oradaki e
ğitmen kursunu teftiş etmişlerdir. 

Bu arada İnönü kurs binasının yakı
nındaki meyva fidanlığını da gezmiş, 
burada yetiştirilen meyvalardan ih . 
raç malı olabilecek cinsler üzerinde 
izahat almış ve bu sahada çalışılma
sını emir buyurmuşlardır. Sonra, be
raberlerinde tümen komutanı, mebus
lar, vali ve diğer zevat bulunduğu 

halde Kastamonu'ya avdet etmişler -
dir. 
İsmet İnönü bugün spor bölgesi 

asbaşkanı B. Tevfik Esmeli'yi de ka· 
bul etmiş ve kendisinden Kast:ımfl"" 
rllın s:poı duı·umu nakkında)zahat al
mıştır. Inönü Kastamonu spor kulü
bünün hami reisi B. Şükrü Saraçoğ
lu'ndan Ankara'da aldığı malfımatla, 
burada verilen izahattan ve kendileri
ne sunulan albümden memnun kal -
dıklarmı ifade ve Kastamonu'da, bil
hassa güreşe ehemiyet verilmesini i
şaret etmişlerdir. 

Cümhurreisimizin yarın (bugün) 
lnebolu'ya müteveccihen şehrimizden 
ayrılacakları zannedilmektedir - Ev-

rensel. 

Bir tren kazalilı 

Brüksel,· 9 a.a. - Ekspres treni, 
yoldan çıkmış, bir takım vagonları 

kaldırmakta olan bir vince çarpmış
tır. Vincin ateşi, ekspresin birinci va· 
gonuna girmiş ve 27 yolcuyu yarala
mıştır. Bunlardan dördü ağır surette 
yanmıştır. 

(Ba§ı !.inci sayfada ) 
"- Kambiyoya kontrol koymak ve 

yahut kalkınma politikası takip et -
mek arasında muhayyer bulunuyor -
duk. Aksi takdirde sermayenin hari
ce çıkmasının önüne geçmek imkanı 
elde edilemezdi. Diğer taraftan dalga 
II borçları 20 milyar azalttık. Şimdi 

sizden daha fazla, bütçe açığını kapa
tacak kadar ekonomi yapmak için 
yardım istiyorum.,, 

B. Reyno, devalüasyon yapmadan 
para vaziyetinin de ıslah edildiğini 

bildirmiştir: Sermaye yeniden mem
lekete dönmüş, altın yeniden fransız 
bankası kasalarına girmiş, altın sto
ku üç misline çıkmış, fransız rantları 
cüzdanı 13 milyar kazanmış, yabancı 
esham dört milyar kaybetmiştir. Ya
kında yabancı memleketlerde fransız 
kredisi bakımından mühim hadiseler 
vukua gelecektir. 

B. Reyno'p.un alkışlanan bu nutku
nu müteakip, celse tatil edilmiştir. 

Öifl<>den smırald celse 
Öğleden sonraki toplantıda, hükü

meti işsizler adedini çoğaltmak ve or
ta sınıfları felakete sürüklemekle it -
ham eden komünist Rochet'yi dinle -
miştir. 

Bundan sonra cümhuriyctçi fede -
rasyonda Oberkirh söz alarak demiş -
tir ki: 

''- Parti, Fransa'da nizamı iade 
edecek olan hükümete itimadım vere -
cektir. Fransa, bütün enerjilerini tek -
sif etmelidir. Fransız - alman yaklaş -
ması şayanı arzudur, fakat bu müsa -
vat esası üzerine yapılmalıdır. Fransa 
dahilde de kuvetli olabilmek için anti
marksist bir politika takip etmelidir.'' 

Komiinist bir mebusun sözleri 
Bunu müteaki pkomünist Peri hü

kümetin harici politikasını tenkit et -
miş ve demiştir ki: 

''- Fransız - Sovyet paktı, fransız 
emniyetinin temeli olmakta devam e -
diyor. Fransa, nasyonal sosyalist Al -
manya'ya, yahudilere karşı yaptığı taz 
yiklerden dolayı dünya önünde temi -
ze çıkması icap ettiği bir zamanda eli
ni uzatıyor." 

Peri, deklarasyon dolayısiyle von 
Ribbcntrop'u mevzuu bahsetmek iste -

miş, fakat mebuslarm protestosu üze
rine meclis reisi l-1 ~-J v, """"'" .. v .... c .. -

. .ı vı~mıye davet eylemiştir. 
Peri sözlerine şöyle devam etmiş • 

tir: 

l>eklarasyonun kıymeti 
"- Führer, bizi sol bir hükümete 

sahip olmaktan menediyor. Bu, bir e
mirdir. Fransız - Alman deklarasyo
nunun hiç bir garantisi yoktur. Fran
sız hükümeti, Fransa'nın dostlukları
nı kuvetten düşürmeyi kabul etmiş 
bulunuoyr. Buna mukabil aldığı, ya.l· 
nız Hitler'in bir vadidir ... 

Perinin sağ cenah tarafından bir 
çok defa inkıtaa uğratılan nutku ko
~ünistler tarafından şiddetle alkış
lanmıştır. 

B. Daladiye kiirsii<le 
Peri'dcn sonra sosyalist Loran, hü

kümetin sosyal politikasını tenkit et
miş ve bunu müteakip de başvekil Da
ladiye kürsüye çıkmış ve demiştir ki: 

"- Bugün öyle bir saatte yaşıyoruz 
ki çiy bir açık sözlülük her türlü desi-

Milletler arasındaki münasebette, 
sulh ideali ve karşılıklı emniyet ha -
vasmın vücut ve kuvet bulması, ana si
yasetimizin açık hedefidir. Sözüne 
güvenilebilecek ahlakta. sözünü yü -
rütecek kudrette bir Türkiye, bu -
günkü Türkiye ,elbette milletler ara -
sı sulh ve ahenginin başlıca mesnet
lerinden bir kıymetlisidir. Türk va -
tandaşı millet hizmetinde vazife 
sahibi olarak, dünyanın bugünkü va· -
ziyetinde elimize geçen her zamanı 
fırsat bilerek vatanımızı imar etmek 
ve milletimizi yükseltmek istiyoruz. 
Vazife ifa ederken kaybedilecek bir 
saniyemiz yok gibi dikkat ve süratle, 
ve büyük insanlık ailesinde yüksek 
m~vki ve vazifelere namzet bir büyük 
mıllet sıfatiyle de istikamet, kudret 
ve ~ahr_amanlıkla hazırlanmak mec -
burıyetı~deyiz. Yüce hedefler için 
taşkın ~ır şe~k ve azim ile çalışmak 

Çin' deki japon ordular. 
başkumandanı değişti 

havası, ışte turk milletinin bu ü . _ 
1 

.. d g n cı-
ger erını olduran temiz hava bu _ 
dur . ., 

Nutku müteakip kongrenin normal 
mesaisini takip etmesi için riyaset 
mevkiini vali Avni Doğan'a bıraktı -
lar. Vali, Reisicümhurun kongreye 
bahşettikleri şerefi heyecanlı şükran 

cümleleriyle ifade etti ve nutkunu 
söyledi. 

R. Avni Doğan'ın nutkıı 

Kastamonu, 9 (Hususi muhabirimiz 
telgrafla bildiriyor) - Cümhurreisi
mizin sürekli alkışlar arasında niha
yete· eren nutkundan sonra valimiz 
B. Avni Doğan aşağıdaki nutku söy-

Japonya 9 devlet muahedesinin ve açık 
kapı politikasının tadilini istiyor 

Tokyo, 9 a.a. - Umumi karargahın bildirdiğine göre, sabık 
harbiye nazırı general Sugiyama, şimali Çin' deki japon orduları 
başkumandanlığma, şimdiki baş kumandan general Troşi de 
Tokyo' daki yüksek harp konseyi azalığına tayin edilmiştir. 

Sandpiper lıiidisesi kapandı .• 
Ş a n g h a y, 9 a. a. - Çin'de

ki japon deniz kuvetleri şefi, Çin 
sularındaki ingiliz kumandanı Sir 
Percy Noble'a bir mektup gönde
rerek geçen ilkteşrinde Şangşa yakı
nında Sandpiper adındaki ingiliz 
ganbotunun bombardıman edilmiş ol
masından dolayı teessürlerini bildir
miş ve bu bombardıman yüzünden vu
kua gelen zarar ve ziyanın tazmin e
dileceği vadinde bulunmuştur. 

Amerilulnın Çin sefiri 

Vaşington'a µeliyor 

Vaşington, 9 a.a. - Sefirlerle doğ
rudan doğruya görüşmek sistemine 
devam eden Reisicümhur B. Ruzvelt, 
Çin'deki am'erikan sefirini Vaşingto
na dav:et etmiştir. 

Reisicümhur, halihazırda japonla -
rın Amerika'yı Çin ticaret piyasasın
dan atmaları tehlikesi ile meşguldür. 

lngilt-ere ve Amerika ile 
miizakereler 

Tokyo, 9 a.a. - Hariciye nazın ge
neral Arita, dokuz devlet muahedesi

nin tadili ihtimalleri, açık kapı siya
seti ve japon - Mançukuo - Çin eko
nomik blokunun teşekkülü üzerine 

Çin'de muhtelif devletler hukukunun 

müsavatı meselesi hakkında, ingiliz 
ve amerikan büyük elçileriyle müza. 
kereleri bugün açmıştır. 

Politik mahfillerden öğrenildiğine 
göre, bugünkü ilk toplantıda henüz 
müspet meselelerin müzakeresine baş
lanamamıştır. 

se ve entrikalara müreccahtır. Bugün 
ya beni devirmeye yahut da gayretle
rime c)evaına müsaadeye karar vermek 
lazımdır. Her iki şıkta da küçük entri
kalara tenezzül etmeden sarih surette 
hareket edeceğim. Ben, hiç bir parti· 
nin, hiç bir adamın esiri değilim. 

Umumi grevi ilham edenler, buna 
politik bir mahiyet verdiler ve bu su• 
retle hükümetin harici politikasını 

protesto etmek istediler. İşgal edilen 
fabrikaların duvarlarına yapıştırılmı1 

propaganda ilanlarının fotoğ.raflan e
limdedir. Bu afişler, gerek Çember· 
lcyn hakkında, gerek benim hakkımda 
hakaretamiz yazılarla doludur. Amele, 
Münih anlaşmasına karşı kışkırtılmı~ 
tır. Bütün bu mülahazalardan hariç. 
umumi hizmetlerin inkitaa uğramasI• 
na müsaade edemezdim. 

Grevin akameti lmr~ısında ..• 
Bütün yabancı demokrat matbuatın 

ezcümle Times, Nevyork - Times gibi 
gazetelerin, umumi grevin ertesi gü• 
nü müttefikan memnuniyetlerini bill,. 
dirmeleri benim için de çok şayanl 
memnuniyet olmuştur. Alman matbua
tı da grevin muvaffakiyetsizliğindesı 

memnuniyetini bildirdi. Fakat gre'f'. 
muvaffak olsaydı bundan acaba meyus 
mu olacaktı? Hiç bir ingiliz işçi gaze
tesi de grevi tasvip etmemiştir. Hükü• 
met, grev meselesi üzerinden sünget 
geçirmeğe hazırdır, fakat grev emrini 
verenleri takip edecektir. 

B. Daladiye, harici politikada ko
münistlerin hattı hareketini tenkit et
miş ve demiştir ki: 
"- Hükümetin politikası, bir tesli

miyet politikası deği'ldir. Komünistle
rin politikası ise harbe müncer olacak 
bir politikadır. 

Almanya ile sullı istiyorum 
Binaenaleyh, sulhu kurtarmak için 

çalışmış olan bu b'.iyük ihtiyara ve 
fransız - alman anlaşmasına karşı ta
rizleri çoğaltmak hiç bir şeye yara• 
maz. Bütün Avrupa milletleriyle mü• 
nasebatı, rejimleri her ne olursa ol· 
sun, İngiltere ile anlaşma esasına is· 
tinat ettirmek istiyorum. Fransız • 
Alman anlaşmasının tezlil edici hiç 
bir mahiyeti yoktur. Ben Almanya i .. 
le sulh istiyorum. Ve bUtUn eski mu
haripler de Almanya ile sulh istiyor
l<u. 

Fakat asıl olan şey i.ş meselesidir. 
Memleket kuvetli olduğu takdirdedit 
ki ayağa kalkarak topraklarına doku· 
nulmasına mani olur. Eğer işte, zaına· 
nın emrettiği sürat verilmezse nu • 
tuklar hiç bir para etmez.· Dahill sullı 
olmaksızın harici sulh olmaz. Cüın• 
huriyet nizamım muhafaza için hiç 
bir şeyin tesiri altında kalmaksızın 
yapmış olduklarıma devam edeceğim. 

Mana.sız münakaşalara 
girmektense ..• 

Maliye nazırı Reyno'nun söyledik• 
lerine avdet etmek istemiyorum. E ... 
ğer kararnamelerde doğru olmıyan cİ 
hetler varsa maliye encümeni azası 

onları düzeltsin, fakat, manasız müna 
kaşalar içinde küçük düşmekten ise 
bu akşam iktidar mevkiinden düşme· 
yi tercih ederim . ., 

Sağ, merkez ve sol cenah mebusları 
Daladiye'yi ayakta alkışlamışlardır. 

Saat 19 da celseye fasıla verilmit 
ve 19 da tekrar toplanılmıştxr. sos· 
yalist Serol hükümete karşı bazı ta· 
vizlerde bulunmxya sosyalist aprtisi• 
nin amade olduğunu ancak halk ceP"" 
hesine ihanet edemiyeceğini söylemif" 
tir. 

Celse saat 22 de toplanmak üzere 
tekrar fasıla verilmiştir. 

Saat 22 de toplanan celsede müsta· 
kil çiftçi Boduan halkçı demokrat 
Reille Sault'u ve bunun arkasında, 
cümhuriyetçi federasyonun hüküme • 
te itimat edeceğini bildiren Kavye 
Valla'yı dinlemiştir. 

23,15 te tatil olduktan sonra 24 
(Türkiye saatiyle 2 de) te tekrar açı· 
lacaksa da B. Flanden hükümetin eko
nomik siyaseti hakkında dermeyan e' 

deceği bazı ihtirazi kayıtlar bulurı• 

makla beraber, şimdiki müphemiyeti11 
geçmesini beklemek üzere hüküınet 
lehinde rey ve;receğini söylemiştir. 

Müzakereler devam etmektedir. 

Boğazi(inde iki gemi (arpışh 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Dün ge

ce 21 de Sarıyer önünde demirli pa· 
nama bandıralı Beme vapuru üzerin_e 
Boğaz'dan gelen italyan bandıralı cı· 
orco vapuru bindirmiş ve yaralanarı 
Beme vapuru Büyükdere'de gemi kur 
tarma şirketi istasyonu önünde, süva· 
ri tarafından karaya oturtulmuşt~r-
1 talyan vapuru yoluna devam etrnış· 
tir. Beme vapurunun acentası da ıa· 
rar ve ziyan için bugün mahkemeye 
müracaat etmiştir. 
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RESiMLi SAYFAMIZ 

GÜZEL ÇOCUK RESiMLERi 

S Size bu sayfada cici ve tirin yavruların resimlerini ve- : 
S riyoruz. Yukarda sağdaki yavrunun mıııl mıtıl uyuyuıu § 
5 ne güzel değil mi? Hele soldaki minimininin telefon edi- \ : 
5 ıine bakını. Onun altındaki yavnı hayret ediyor. Aşağıda· 5 
5 tavana bakan ve oyuncaklarını seven yavru ile sağda aıa- 5 
5 ğıdaki bebeğin duruıu ne cana yakın değil mi? E 
~ •.............................................................................. ,;: 

ka ra Dumlupınar okulu 75 İbrahim, An
kara İsmet İnönü okulu 650 Mualli Ak
tan, Ankara Cümhuriyet o kulu 438 Tür
kan Gündoğdu, Birinci orta okul 1677 
Kutsi Ercan, Ankara Dumlupınar okulu 
172 Ctmhur Bezirci, Ankara Dumlupınar 
okulu .288 Necli Ataol, Ankara Muhafız 
alayı bandosunda Mehmet Cambar, An
kara Gaz! lisesi 441 Tahsin Yalçın, An
kara Muhafız alayı bandosunda . Ahmet 
Ufurer, Eğirdir zafer okulunda 93 Arif 
öt, Ankara birinci orta okul Baha Yur-

dagök, Ankara Cebeci Hayati Öza:-ı 
Ankara İnönü okulu 235 Mübeccel Ünye
li oğlu, Mersin Maarif otelinde Turan 
Koç, Ankara üçüncü orta okul 49 Hüse
yin Yağız, ::>iyarbakır orta okul 315 Ze
ki Özet, Kayseri lisesi 962 Mustafa Genç
el, Ankara Ulus okulu 209 Ömer Uslu, 
Diyarbakır orta okulu 689 Cemal Gerve
niç, Konya lisesi orta kısım 836 Adil, 
Karacan, Kayseri Bez fabrikasında İbra
him Oiuz. İstanbul 17 inci ilk okul 51 
Bedri Perut. 

·~ 
ocukları 

Cumartesi - 10 llkkanun 1938 - Sayı 51 Her Cumratesi çıkar Para ile satılmaz 

Yatan göklerine bakarken 

Çocuklar, ister köyde otu
run, ister ıehirde oturun, ister 
gece olsun, ister gündüz olsun, 
başınızı yukarıya kaldınp 
gözlerinizi gök yüzüne çevir
diğiniz zaman orada bulutlar, 
yıldızlar, ay, güneı görünü -
nüz. 

Yurdumuzun gökleri onun 
için gönülleri zaten birleıik o
lan yurt çocuklarının gözleri
ni de birleştirir. 

Dünyanın her tarafında ya
ııyan çocuklar, mutlaka gök
yüzüne bakmaktan hoılanır
lar. Hoşlanmazlar mı? Dütü • 
nün, gündüzün dünyamıza ı -
şık veren güneş oradadır. Gü
neşin ııığı çiçeklere can verir; 
ağaçları büyütür ve hepimizi 
ısıtır. Güneş olmasaydı, yer
yüzünde hayat olmazdı ! 

Sonra yağmurları yağdıran 
bulutlar orada toplanır .; biraz 
soğuğa rast gelince damla 
damla su olur, yağmur halin
de toprağa dökülür. Daha so
ğuk havalarda bu sular donar 
ve kar olur. 

Geceleri, her biri birer el -
mas parçasına benziyen yıl • 
dızlar orada parıldar. Onların 
seyrine doyum olur mu ?. 

Hele ay ışığı! Mehtaplı ge
celerde göğyüzünün de, ay ışı
ğının vurduğu yeryüzünde man
zarası ne kadar güzeldir. 

Rüzgarlar oradan geçer. 
Fakat bizim gökyüzüne ba

karken düşüneceğimiz şey, bü
tün bunlardan başkadır. 

Vatanımızın gökleri, yurdu
muzun yüksek sınırlarıdır. Na

A•I denizlerdek! sınırlarımızı, 
if<aradaki sınırlarımızı koruyup 
vatanımızı yabancılara çiğnet
mek istemiyorsak, havaları • 
mızdaki engin sınırlarımızı da 
tutacağız. 

Şimdiki zamanın en dehşet
li silahı tayyarelerdir. Günün 
birinde savaı çıkarsa düşman 
tayyareleri gökyüzünü bürüye
bilir. Onun için bütün millet, 
elbirliği ile tayyare kuvetle -
rimizi, hava müdafaa topları -
mızı kuvetlendirmiye, arttır
mıya ralışıyor. 

Siz de türk çocukları, gök
lere bakarken, günü gelince 
havalarımızı korumak için ne
ler yapabileceğimizi düıünme
lisiniz ! 
Eğer gündeliklerinizden ar .. 

tırabilirseniz, Türk Hava Ku
rumuna yardım ediniz. 

Fakat yalnız baıına tayya - .JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 
re uçmaz; yurdun havalarını : : 
korumaz. Onun için de kahra- : H I b k . . E 
man tayyareciler bulunmalı - : ava arın e ÇiSi: 
dır. E : 

İşte siz de gökyüzüne ha- § Vatan, yalnrz toprak değil su § 
karken biraz büyüyünce birer : delil: 5 
kahraman tayyareci olmayı : · : 
d"" ·· ·· ·· ı : Göklerde de bir hudutsuz ülke : uşununuz .. : : 

Yaşınız ilerleyince " Türk - : var. : 
k ,, ..• k. ı- -
uşu sızı a aca , sıze nası : r·· k .. t · 1 ·a· · · b ·ı : 

~ .. ~ • _ ur un emız ne esı ır, ıyı ı , _ 
uçacagınızı ogretecektır. : 

0 1 · b ·
1 

·· ~ : 
- re a esen mevsım ı mez ruzg"r- -

Şimdiden oyuncak tayyare · : 1 E 
1 d 1 1 - ar. -er uçurmıya, mo e tayyare er : : 
Y.a~mıya başlarsanız hu heve- § Havalar da bir mukaddes toprak- § 
sınız, bu merakınız senelerle : tır . : 
birlikte kökleşir, büyür. : ' : 

: T k 'b · h d k ruruz : Yaşınız gelince de bulutla - : opra gı ı avayı a o • : 

rın arasında, rüzgarların için - § Dü~manlara gökyüzü de yasak- . . a 
de havalanır, hem en güzel s • : tır, '!" 
poru yapar, hem de vatanı ya- : , E 
hancılara karşı korumağa alı- : Kim gelirse üstümüze, vururuz. 11 5 
şırsınız. § Tayyareler havaların bekçisi; § 

Her türk çocuğu, ya. rının bü- : T · ··zu·· mu"zdu··r go··kıerde S .. . : ayyarecı go · _ 
yuk kahramanı olacaktır. Sız : .. . .. \ :i 
eğer havacılığa şimdiden me . : Hiç durmasın motorlerın gur se- ~: 

- i -rak saracak olursanız, o zaman : s • : 
yarının kahraman türk genç • : Gölgesini gezdirdikçe her yerde. § 
lerine timdiden kanat hazır - : : 
lamıt olursunuz. Büyüyünce : Hasan. Ali YÜC.EL 5 
ıize de ''kanatlı gençler,, der- E E 
ler. .,1111111111111111111111111111111111111 ır 



Eskiden ,ama çok eskiden sevimli 
ve kudretli_ bir kıraliçe vardı. Sara. 
ymda otururdu. 

Bir kış günüydü. Lapa lapa kar 
yağıyordu. I.::ıraliçe odasında gergef 
işliyordu. Elindeki altın iğneyi ipek 
kumaşa batırıp çıkarıyor, pençere
den dışarıda hafif hafif gökten ye
re dökülen beyaz kar parçalarını 

seyrediyordu. Bir aralık şöyle mı

rıldandı: 

~.MAJAL® 

Karbeyaz ve 
- Bir kız çocuğum olsaydı, dün

yada benden bahtiyar kimse olmaz
dı. 

Kıraliçe böyle mırıldanarak, dal
gın bir halde çalışırken birden altın 
iğne parmağına battr. Parmağından 
akan üç damla kan kumaşın üstüne 
düştü ve kar gibi beyaz kumaşta 

kırmızı bir leke bıraktı. Kıraliçe bu
nu görünce kendini zaptedemedi: 

hayvan doıtlan 

- Kızımın, dedi, şu kan damlala
rı gibi kırmızı dudakları, şu kar gibl 
beyaz vücudu ve şu pençerenin çer
çeveleri gibi simsiyah saçları olsa ... 

Bahar geldi. Meltem rüzgarları e
siyor, güzel kokulu çiçekler açıyor, 
kuşlar yeşil ağaç dallarında şarkı 
söylüyorlardı, Kıraliçenin bir kız 
çocuğu dünyaya gelmişti. Bebek, 
tam kendisinin istediği gibi kırmı
zı dudaklı, bembeyaz tenli ve siyah 
saçlıydı. Kıraliçe bu sevimli yavru
yu kollarının arasında sallıyor ve 
mırıldanıyordu: 

- Kar beyaz 1 Senin adın Karbe
yaz olsun ! 

Fakat tam bu sözleri mırıldanır
ken yüzü birdenbire sarardı, çocu
ğu kucağında yere düştü. Biraz son
ra odaya girenler kıraliçeyi ölü bul
dular. 

Aradan bir sene geçti. Kıral yeni
den evlendi. Yeni kıraliçe dünyada 
eşi bulunmıyacak bir güzellikte idi. 
Fakat buna mukabil ölçüsüz bir ki
bir ve zalim bir tabiatı vardı. Kalbi 
acımak nedir bilmezdi. Ve yeni kı
raliçenin tek bir arzusu kıralı öl
dürmek ve yalnız başına koca mem
lekete hükmetmekti. Muhabbet per
desi altında her gün kocasına bir çe
şit zehir yutturmağa çalışırdı. Ni
hayet bir gün kıraliçe bu dileğini ye
rine getirdi. Tesirli bir zehir vere
rek kıralı ortadan kaldırdıktan sÖn
ra yalnız başına ülkenin hakimi ol
du. 

Krraliçe saray halkı içinde kib
riyle olduğu kadar kıskançlığiyle de 
meşhurdu ve bir başkasının kendi
sinden daha güzel olduğunu gördü
ğü zaman kıskançlıktan deli olurdu. 
Bu huyu, bilen bütün saray kadınla
rı onu çok kere sihirli bir aynanın 
önünde şunları söylerken duyar ve 
korkudan titrerlerdi: 

- Küçük aynam, söyle bana ba
kayım şu sarayın içinde en güzel 
kadın kimdir? 
Eğer ayna bu suale: 
- Sensin kıraliçem, diye cevap 

verirse neşeden kahkaha atar ve sa
atlerce onun karşısından ayrılmaz
dı. Fakat eğer ayna, sarayın en gü
zeli diye bir .başkasının adını söy
lerse o zaman kıraliçe hiddetten küp
lere biner, yerinde tepinir ve ateş 
kesilirdi. 

Böylece uzun seneler geçti. 

Bir gün bu kıskanç kadın gene 
sihirli aynasının karşısına geçti ve 
ona sordu: 

- Küçük aynam, söyle bana baka
yım şu sarayın en güzel.i kimdir? 

Ayna şu cevabı verdi: 

- Kıraliçem siz güzelsiniz. Fa
kat prenses Karbeyaz sizden daha 
güzeldir l 

, Kibrine dokunan bu sözleri du
yunca krraliçenin gözleri döndü. 
Büyük bir hiddete kapıldı; o gün
den S<>nra güzel Karbeyaz'r kıskiı.n
mağa başladı ve bu kıskançlık yü
zünden günlerce gözlerine uyku gir
medi. 

Sinirleri biraz yatışınca emir ver
di. Dedi ki : 

- Bundan sonra Karbeyaz hiz
metçilerimin yanında kalacak, on
lar~a düşüp kalkacak ve onlar gibi iş 
görecektir, 

Bu emir üzerine bir sabah Karbe
yaz, fakir bir köylü km gibi giyin-

di. Kıraliçenin dairesine çıkan mer
divenin mermer basamaklarını sil-

meğe başladı. Fakat Karbeyaz kendi
sine gösterilen bu eziyetli işleri gö-

rürken derin derin içini çekiyor ve 
alçak sesle hazin şarkılar söylüyor
du. 

Saray bahçesinde uçuşan güver
cinler bu güzel sesi duymak, bu ha-

zin şarkıyı dinlemek için Karbeya
z'ın üstünde dolaşıyor, boyunlarını 
uzatıyorlardı. Karbeyaz işini bitir
diği, su ile merdivenleri temizlediği 
kova boşaldığı zaman bir kuyunun 
başına gitti. Kuyunun etrafında gü
zel çiçekler vardı ve hoş kokulu gül
ler, yaseminler kuyunun ağzını ade-

Bu zaman içinde küçük prenses 
yavaş yavaş büyüyor, ve her gün bir 
evelki günden daha güzel, daha se
vimli bir hal alıyordu. Gözler onun 
güler yüzüne bakmakla doymuyor 
ve iyi huylariyle bütün gönülleri 
kendisine bağlamasını biliyordu. 

Kıraliçe kendi kendisiyle o kadar 
meşguldü ki Karbeyaz'm bu gözler 
alan güzelliğinin farkına bile var
mıyordu. 

ta kapatmışlardı. Karbeyaz kovası
nı doldurmak için kuyunun ağzına 
eğildi. Dipte suyun içinde kendi yü
zünü ve başının etrafında güzel çi
çek dallarını gördü. Sanki Karbeya
z'ın başına yapraklardan ve çiçek
lerden bir taç örülmüş gibiydi. Kar
beyaz kuyunun başında gene hüzün
lü bir şarkı söylemeğe başladı. Ka-

ranlıklardan bu sesler geri . geldi. 
Kendi şarkısını kuyunun içinde san
ki bir başkası da söylüyormuş gibi 
oldu. Kendisini gözetliyen güver
cinler başının etrafında dönüp dola
şıyorlardı. 

Yakın hükümetin bir prensi, ge
lip gidenlerden Karbeyaz'ın hari
kulade güzelliğini ve iyi huylu bir 
kız olduğunu duymuştu. Karbeyaz'ı 
kendisine o kadar çok methetmiş-

) 

aveı: 

lerdi ki prens onu mutfaka görmek 
ve tanımak istiyordu. 

Bir sabah beyaz bir ata bindi ve 
yola koyuldu. arbeyaz'ın oturduğu 

saraya giden yolda at koşturmağa 
başladı. Karbeyaz'ın gül'ler içinde 
şarkı söylediği sıralarda prens de 
saraya yaklaşmış bulunuyordu, yol-

. da gelirken kendi kendisine: 

- Eğer bu kız bana anlatıldığı ka
dar güzelse kendisine hemen evlen
meği teklif ederim, diye düşünüyor
du. 

Karbeyaz şarkısını söylemeğe de
vam ediyor ve sözü kuyuöan akse
dip tekrar kendisine geliyordu. Gü
zel kız, birdenbire kuyudaki suda 
ve kendi çehresinin aksi yanında 
başka birinin de çehresini gördü. 
Bu, güzel bir prensti ve kendisine 
bakarak hafifçe gülümsüyordu. 
Prenses Karbeyaz bunu görünce 
şarkısını kesti ve heyecanını zapte· 
demiyerek birdenbire: 

- Ah, diye bağırdı. Yavaş yavaş 
başını kuyudan kaldırdı, Kovasını 

doldurd~. Ve kuyunun yanındaki 
merdivenlerden yukarıdaki balkona 
çıktı. Oradan etraf daha iyi görülü
yordu. Baktı. Birden, aşağıda, de
min kendisinin su çektiği kuyunun 
yanında genç bir prensin dur~uğu ... 
nu gördü. Bu, demin yüzünü kuyu
nun içinde ve kendi yüzünün yanın
da gördüğü prensti ve kendisine ba
kıyordu. Karbeyaz, balkondan bu 
genç prense bir gül attı. 

Bu sırada odasının pençeresi ö
nünde oturan kıraliçe avludaki deli· 
kanlı ile, balkonda ona karşı gillüm
siyen Karbeyaz'ı gördü. Hiddetten 
gözleri döndü. İçinden: 

- Nasıl olur bu? diye mırıldandı, 
bu genç prens Karbeyaz'ı bulsun. 
Ben Karbeyaz'ı hizmetçilerin arası
na atmamış mıydım, ne işi varmış 

balkonda? 
"Bitmedi,, 

Büyük Ata'ya ait resimler 

Atatürk, değerli if arkadcqı ve yardımcısı lnönü ile beraber 

Bast~nu kap! 
(On çosuktan otuz çocuğa ka

dar nynıyabilir. Oynanacağı yer 
bahçe, jimnastik salonu, sınıf.) 

Bu oyuna başlanmadan önce oy
ruyacak her çocuğa birer numara 
verilir ve bunlar ya tam daire, ya
hut ta yarım daire şeklinde durur • 
lar. 

Bir çocuk bu tam, yahut yarım 

dairenin orta yerinde durur ve bir 
parroağiyle yerde dik duran bir bas
tonu, yahut kapalı bir şemsiyeyi tu
tar. Biraz sonra birden bire parma
ğını bastonun, yahut şemsiyenin ü -
zerinden kaldırır ve aym zamanda 
halkada bulunan çocuklardan birisi
nin numarasını söyler. Numarası 
çağmlan çocuk birden yerinden fır
layıp bu baston ve yahut şemsiyeyi 
daha yere düşmeden tutmak mecbu-

ULUS'un Çocuk. llavesi 
Bilmece Kuponu: S 1 

Adi ve soyadi: 

-·········· .. ························••i 
···········-··························· 

OkuCve 'No:: ......................................... 
Şehir : 

.......................................... 

riyetindedir. Eğer buna muvaffak o
lamazsa o zaman halkadaki yerine 
döner; muvaffak olursa o zaman or
taya geeçr. 

Bu oyun çeviklik, atiklik oyu -
nudur. Ortada durup çocukların nu
maralarını çağıran oyuncu da hazan 
sıar ile numaralar söyliyerek, hazan 
karışık çağırarak, hazan da aynı nu
marayı birkaç defa tekrarlıyarak şa
şrrtmacalar yapmalıdır. 

Bu haftaki bilmecemiz 
~aOıdaki bilmecemizi doiru çözüp 

gönderenlere hediyeler vereceOiz 
Ben beş harfli bir kefimeyim; kı

şın çıkarım. Öteki mevsimlerde orta
dan kaybolurum. Birinci harfimin 
yerine alfabenin ikinci harfini ko
yarsanız sesim kısılır~ 2 nci ve 5 in
ci harfleri_m atılır ve saplanır. 

5 inci, 4 üncü, 3 üncü ve 4 üncü 
harflerim kaza benzer beyaz renkli 
bir kuştur. 

1 inci, 2 nci ve 5 inci harflerimi 
yanyana getirirseniz sokmaktan e
mir olur. 

Bilin baktım, ben neyim? 
Bu bilmeceyi doğru çözenler a

rasında kura çekilerek birinciye bir 
mektep çantası, ikinciye bir elek
trik feneri, fiçüncüye bir dolma ka
lem, dördüncüye bir albüm, be~ci
ye b.ir sulu· boya takımr, altıncıya 
büyük bir resim defteri. yedinciye 

bir çakı, sekizinciye büyük bir blok
not, dokıµuncuya büyük bir müs
vedde defteri, onuncudan on beşin
ci ye kadar birer kalemtıraş, on al
tmcıdan yirmi beşinciye kadar birer 

• küçük boyama defteri, yirmi beşin
ciden ellinciye kadar birer küçük 
resim defteri, elli birinciden yetmiş 
beşinciyekadar birer küçük bloknot, 
yetmiş altıncrdan yüzüncüye kadar 
birer boyalı kalem, yüz birinciden 
iki yüzüncüye kadar birer kartpos
tal verilecektir. 

Bilmeceleri _çözenlerin bilmece 
kuponunu da birlikte göndermeleri, · 
kağıdın üzerine kendi · isim, soyadı 
ve numaralrmın okunaklı yazmala· 
rr, ayrıca çocuk ilavesinin numara
sını yazmayı da unutmamaları 1!
zmıdrr. 
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Boyaınacayı güze) boyayıp 

hediye kazananların listesi 
48 kupon numaralı boyamacamızı 

güzel boyayanlar arasında kura 
çektik. Ankara Keçiören ilk oku -
lunda Nejat Sun bay birinci oldu V( 

güzel bir mektep çantası , Zongul
dak Çelikel lisesi 908 Coşkun Ka
nay ikinci oludu ve bir dolma ka -
lem, Hamamönü Sungur Tekin ü -
çüncü oldu ve bir deste kurşun ka
lem, Ankara erkek lisesi 41 Sedat 
dördüncü oldu ve bir büyük şişe ko
lonya, Zonguldak Namık Kemal o
kulu 238 Cevdet Günenç beşinci, 
Ankara kız lisesi 1023 Tekmen al -
tıncı oldular ve birer büyük resim 
defteri, Zile orta okulu 16 Mehmet 
Bütüner ye<linci oldu ve bir sulu
boya takımı , Bursa İncirli okulu 
106 Fahrettin Ayülkü sekiziııci ol
du ve bir kuru boya takımı, Bala 
ilk okulunda 431 Cahit Tunçer do -
kuzuncu ve Malatya lisesi 69 Zer -
rin onuncu olarak birer müsvedde 
defteri kazandılar. 

Birer diş macunu kazananlar: 
Ankara Bahri Uzun, Zonguldak Mit

bat paşa okulu 176 Gazanfer, Ankara 
Türkan Tandoğaç, Zonguldak'ta Çelik
likel lisesi 884 Fuat Uğurlu, Ankara er • 
kek lisesi 75 Gündoğdu, Zonguldak Na
mık Kemal okulu 80 Çülpan Büktü, An
kara Feriha Aksu, İstanbul Kumkapı 
199 Yunus Koşumduk, Kırıkkale ilk o
kul 589 Fethi Akkök, Yozğat maliye 
orta okulu 2()4 Şevket, Zile orta okul 
veznedarı B. Zeki eliyle Ekmel Çetin
er, Ankara İsmet İnönü okulu 161 Sai
de Çelebi, Konya lisesi 133 Ülcay, Si
vas posta şefi eliyle Sevim Erdemiş, 
Ankarada üçüncü Orta okulda smıf 1 de 
998 Cemile Akkaya, Ankara 3 üncü orta 
okulda smıf birde 933 Mehmet Baştuğ, 
Yozğat muhasebe müdürünün oğlu Ef-
dal Çetiner, 

Birer bloknot kaz.ananlar: 
Ankara Mimar Kemal okulu Ayten 

Dağcı, Ankara Sevim Yeğin, İstan
bul « üncü ilk okul 135 Sebla Tokmen, 
Zonguldak Mithat paşa okulu 62 Avni, 
Malatya lisesi 828 Sabahattin Alpan, 
Zile orta okul 70 Şükrü Aykaç, Adana 
erkek lisesi 669 Kahraman Olgaç, Çer -
keş Cümhuriyet Halk Partisi başkam 

oğlu İh6an Polat, Ankara Sevim Otan, 
! • Zonguldak Namık Kemal oku1u 301 

Sıtkr, Ankara Mimar Kemal okulu Gü -
nay Aktuğ, Ankara ticaret lisesi 321 Or
han, Ankara kız lisesi 1011 Raife, Elazığ 
orta okul 820 Kemal Gürsoy, Ankara 
Dumlupınar orta okul Mehibe Yüce -
soy, Ankara ticaret lisesi 283 Ziya Yıl-
dırım, Ankara Atatürk okulu Atik Sar -
kanat, Ankara Mehmet Olcaylar, Nifde 
Aksaray orta okul 35 Haluk Arşbaş
Zonguldak Çelikel lisesi 698 Hadi Arda
türk, Ankara Necati Bey okulu 455 S~
liha Başar, Elazığ orta okul 228 Alı 
Yazar, Zon2Uldak Namık Ke?JaJ okulu 

94 Mümtaz Soysal, Ankara Mımar Ke -
mal okulu 320 Doğan. 

Birer cep defteri kazananlar: 
Konya bölge sanat okulu 182 Osman, 

Zonguldak Namık Kemal okulu 316 Su
at Günay, Bor cümhuriyet okulu 87 Hik
met Atanay, Konya lisesi 586 Mustafa 
Acarel, Afyon lisesi 1300 Bekir Kök -
türk, Zonguldak Çelikel lisesi 841 Hil
mi Koç, Ankara Sevim Demirsoy, Ankara 
erkek !isesi 565 Tahir Yücel, Ankara 
erkek lisesi 846 Oğuz Erkip. Sivas or
ta okul 191 Feriha Hekimoğlu, Diyar
bakır Dükmeciler sokak 12 numarada Ce
mal, Zonguldak Namık Kemal okulu 302 
Alpaslan, Ankara Kız lisesi Sabriye Ko
ca, Ankara Cümhuriyet okulu 37 Nejat 
Alphan, Ankara ..,Şükran Çinar, Ankara 
cümhuriyet ilk okulu Fahriye, Ankara 
Behire Biçtr, Ankara Fahri Şenocak, 
Ankara Atatürk okulunda kızlar tarafın-

da sınıf üçte seksen sekiz Lütfiye Alan'4 
Ankara Necati okulu 881 Hamit, Anka
ra Orhan Karataş, Ankara Sanat okulu 
181 Coşkun Mustafa, Ankara Ali Rıza 
Deniz, Ankara Dumlupmar okulu 211 
Türkan İpekçi, Ankara Dumlupınar o• 
kulu 79 Necdet, Ankara Dumlupınar °" 
kulu 58,. Müfit. 

Birer kurJUTI. kalem 
kazananlar: 

Ankara Naci Güçer, Ankara Ticaret Ji. 
sesi 293 Mübahi Bilgiç, Ankara İstik " 
lal okulu 202 Şevki, Ankara Sanat okulu 
Necati Turan, Ankara Erkek lisesi Meh
met Kırış, Ankara Atatürk okulu 114 Fer.ı 
di İşeri, Ankara İstiklil okulu 109 Şev• 
ket, Ankara erkek lisesi Necati Alp, An· 
kara Ticaret lisesi 397 Hilmi, Ankara i• 
ikinci orta okulu 161 Nasibe, Ankara Et .. 
lik ilk okulu Atış Yurtcu, Ankara Dumlı .. 
pınar okulu 90 Vedat Meral, Ankara 
Şemsettin Yaskuman, Ankara İsmet İnÖ• 
nü okulu 1045 Ali Şen, Ankara Erkek li• 
sesi 1442 Ahmet Özcan, Ankara Orman 
Çiftliğinde 272 Ahmet, Ankara Cebeci 
Neriman An, Ankara kız lisesi 135 Hacer 
Yalçın, Ankara Dumlupınar 178 Salaha t
tin, Ankara Hikmet Babatin, Ankara İs· 
metpaşa enstitüsü Öjeni Onursal, Ankara 
İnönü okulu 1218 Ali Rıza Deniz, Anka
ra İltekin okulu Nurettin Günçakm, An
kara Etlik okulu 297 Yüksel. 

Birer kartpostal t<u.zananlar: 

Ankara Dumlupınar okulu 539 ?duvaf· 
fak Kayr, Ankara İsmet lnöniı okulu Sıt• 
kı Başaran, Devrim okulu 660 Necla, An
kara Hediye Sezer, Ankara Dumlupınar 
okulu Müeyyet Kayı, Ankara 'Erkek lise· 
si 292 Ali Gökalp, Ankua Erkek lisesi 
503 Bülent Özcan, Trabı:on Zanos orta o.ı 
kulu 159 Engin Yalaza, Ankara İltekin 
okulu 582 İl.ha.o Savaş, Yoıgat icra me
murunun oğlu Ali Rıza, Elazığ Atatürk 
okulu 388 Bchı:at, Zonguldak Halkevi ar• 
kasında 13 numarada Cihat Ay, Trabzon 
lisesi 887 Kemalettin Taluy, Zonguldak 
Çelikel liseıi 710 Ali Şentürk, Elazığ 
Tümen baı doktorunun kızı melihat Al
kan, Gerze T.S.K. kapıcısı Hasan Ergü• 
ler, Elazığ orta okulu98 Şeref Karabulut, 
Konya askeri orta okulu 4650 Orhan Ne• 
jat, E!Szığ orta okulu 102 İsmet Tüzün, 
Zonguldak Kozlu Gündoğdu sokak 11 nu
marada Ahmet Dizdar, Ankara Gazi li-
sesi Ahmet Kökııal. Ankara Altundağ 
mahallesi Münevver Gilrbüz, Ankara er
kek lisesi 598 Cahit, Sinop orta okul 8 Er· 

. tuğrul Turan, Ankara Atatürk okulu 148 
Hikmet, Ankara Erkek lisesi 1432 MW:ir 
Törün, Ankara Gazi lisesi 845 1brahım 
Ormanh, Ankara Gazi liıesi 214 Saime 
Gürtan Ankara Ruhiye Onan, Ankara3 • 
cü orta' okul 598 Nermin, Elazığ orta okul 
Mehmet Saray, Kırklareli Kocahızır ilk 
okulu 463 Nenniıı Kurtiş, Yozgat orta o
kul 754 Ramiz doğdu, Tekirdağ orta okul 
24 Rıza Uıılu, Isparta Karaağaç mahalle
si 23 namarada Mustafa Başkaya, Yoz
gat komiser muavini Salilıattin Erdoğan 
kızı Zehra Erdoğan, İstanbul Kuzguncuk 
Beylerbeyi caddesi 5 numarada N. 'Uçak, 
Diyarbalrrr Urfa caddesi 61 numarada 
Zeki Kale, Bandırma C.H.P. 135 Feride 
Umut, Ankara üçüncü orta okul Mevlude 
Şanlı, Ankara Oğuz Erkip, Eğirdir ziraat 
bankası memurunun oğlu Erdoğan Sor
guç, Ankara üçüncii orta okul 954 Neri-
man Gürsu, Ankara Mimar Kemal okulu 
820 Sevim Soyer, Ankara erkek lisesi 931 
Edip Haznedar, Adana kız lisesi 694 Mü
nire Nakip, Çankırı orta okul Ci8 Mehmet 
Güneyçal, Ankara Fevzipaşa mahallesi 
Bedia Şenaktan, Ankara ikinci orta okul 
356 Enise Gündüz, Ankara Etlik okulu 
Atilla Aybarkın, Ankara Ticaret lisesi 
176 Nezihe, Afyon orta okul 515 İsmail, 
Ankara erkek liS"Csi 973 Fikret, Ankara 
Yenihayat okulu 310 Bilal Gültekin An
kara Neı:atibey okulu 904 Seyfettin' An
kara ikinci orta okul 373 Saadet Altan, 
Çaı~kın orta okul 113 Cemal, Malatya li
sesı 509 Necati Tatar, Ankara Atatürk o
kulu 20 Remzi Çaplı, Ankara üc;üncü or
ta okul 370 Seher, Ankara Zafer Eke, An
kara Dumlupınar okulu 114 Semahat. An• 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 
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H i K A y E 
.. 

Kim kabahatli? 
Yazan: F. Zahir Törü.mküney 

Nihal, ailesiyle yaptığı uzun mü- ı den s_u~tu. Boğazına bir şey tıkanı
cadelelerden sonra Şakir'le evlenme- yor gıbı oldu. 
ğe muvaffak oldu. Annesi ve babası Şakir, sapsarı kesilmiş, gözlerini 
kızlarını, tahsilini henüz bitirmiş ve açmış, çenesi titriyerek yüzüne bakı
hayata yeni atılmış bir gence vermek yordu. 
istemiyorlardı. Şakir'in bugünkü ka- Genç kadm sesi kısılarak sordu: 
zancını da bir kadını tam manasiyle - Ne oluyorsun kuzum? .. Fenalık 
mesut etmeğe kafi görmüyorlardı. mı geldi? ... 
Nihal, bütün bu sebeplerin ehemiyet- Erkek peçetesini masanın üstüne 
siz bahenelerden ibaret olduğunu fırlattı. Şiddetle ayağa kalktı. Boğuk 
söylüyor ve fikrinde israr ediyordu. bir sesle haykırdı: 

Evlendiler. Aradan altı ay geçtiği - Daha soruyorsun ha? ... Bu ne re. 
halde, biribirlerini ilk günlerin hara- zalet !... Tanımadığın, kim olduğunu 
retli aşkiyle seviyorlardı. Çok mesut- bilmediğin adamlara otobüs paranı 
tular. Yalnız, gençliklerinin bu en gü- verdiriyorsun. Sonra da, gelip tuhaf 
zel günlerini, kıskançlığın kara bu- bir vaka diye utanmadan anlatıyor
lutlarının tehdit ettiğinden ikisi de sun. 
haberdar değildi. Nihal'in gözleri yaşla doldu. isyan 

Şakir, karısını dünyada her şeyden eden bir tavırla söyledi: 
daha fazla seviyordu. Fakat müthiş - Şakir, ileri gidiyorsun. Ağzın. 
bir kıskançlrk, onun beynini durma- dan çıkan lakırdılara dikkat et. Ben 
dan kemiriyordu. Ya, Nihal ona iha- bunu istiyerek yapmadım. 

n et ederse?... Erkek hiddetle sözünü kesti: 
!şte; bu hain şüphe genç erkeğin, -1stiverek vapmadını.....nı;_ demek? 

v;n-• r---.. - ----- · ......... ,,, ... , uuu .,.,.. ~vden çıkarken çantana bak'sa~~:ı.,, .. 
çırmağa başladx. Güzel kansının her Dikkatsizliğin ve düşüncesizliğin yü
sözünü ve her hareketini büyük bir zünden alemin serserilerine yanma 
dikkatle takip ediyordu. Onun sami- sokulmak, tanışmak fırsatını veriyor
miyetle söylediği ehemiyetsiz bir la- sun. Bu hareketler bir aile kadınına 
ktrdıdan türlü manalar çıkarıyordu. yakışır mı? 

Böyle, kıskanç tabiatli bir erkeğin Artık bu kadarı fazla idi. Nihal'de 
yanında yaşıyacak olan kadının kur- masadan fırladı. Hırçın bir sesle hay
naz ve tecrübeli olması lazımdı. Hal- kırdı: 
buki: Nihal :ıaf denecek kadar tecrü- - Fazla oluyorsun Şakir 1.. Sende 
besiz bir kızdı. Kocasından saklana- mantıktan eser kalmamış .. Eger, o a
cak hiç bir sırrı yoktu. Her günkü dam benimle tanışmak isteseydi, pa
hadiseleri, akşamlan yemek arasında rayı verdikten sonra ilk istasyonda 
kocasına şen kahkahalarla olduğu gi- otobüsten inmezdi... 
bi anlatırdı. Bazan kendisinin ebemi- Şakir sinirli, sinirli güldü: 
yet vermediği bir kelime üzerinde - Çok toysun ... Herif on kuruş bi-
Şakir ciddiyetle durur, gözlerini aça- let paranı verir vermez yakana yapı
rak şüpheyle karısının yüzüne ba- şacak değil ya. Kendisine kibar bir 
kardı. O zaman, Nihal'in birdenbire adam süsü vermek için elbette böyle 
neşesi kırılır ve lakırdıya devam ar- hareket edecek. Ama, ilk fırsatta yap
zusu tanıamiyle sönerdi. Bu hadise- mış olduğu bu centilmenlikten istifa
ler, aralarına hissedilmeden bir so- de yolunu bulacak ... 
ukluk bırakarak geçerdi. Nihal, kocasiyle daha fazla müna-

Bir akşam gene neşe içind~. yemek- kaşa etmenin beyhude olduğunu an
lerini yi~orlardı. Nihal, g_ulerek 0 ladı. Şüphe ve kıskançlık bu adamın 
gün başından geçen tuhaf bır vakayı mantıkını, muhakemesini işlemez bir 
kocasına anlatmağa başladı: hale koymuştu. 

- Şakir, bugün öyle tuhaf bir va- Hızl• ~·hmlarla yemek odasından 
kayla karşılaştım ki; sorma. Anlatın- çıktı. Kendi od~sına gitti. Kadınlık 
ca gülmekten katılacaksın. Oğleden gururu ayaklar altına alınmıştı. Ko
sonra bizim Behice'ye gittim. Hava casmın bu akşamki vaziyetini haya
çok güzeldi. Oraya kadar yürüdüm. tının sonuna kadar unutamıyacaktı. 
Akşam üzeri geç kalmamak için ot~- Sabaha kadar gözüne uyku girmedi. 
büsle dönmeğe karar verdim. Hem gı- Günler geçti. Aralarındaki sağukluk 
derken epeyce yorulmuştum da. Ulus devam ediyordu. Şakir'in neşesi ta
ıneydanından otobüse bindim. Otobüs mamiyle kırılmıştı. Yemiyor, içmiyor
dehşetli kalabalıktı. Sıhiye Vekaleti- du. Günden güne sararıyor ve zayıf
nin önüne kadar biletçi gelmedi. Tam lıyordu. Hayatlarındaki eski tad kal
Sıhiyenin önünden hareket ederken mamıştı. 
geldi: Nihal' in, zihnini otobüsteki adam 

_ Ulus'tan bindim. Kızılay'da ine- fena halde kurcalamağa başlamrştı. 
ceğim, dedim. Yüzünü şöyle, yarım yamalak gör

Bileti kesti. Para çıkarmak için 
çantamı açtım. Aman yarabbi çıldıra
cağım. Bozuk para çantamı e~d~ u
nutmuşum. Aksi gibi, ~antanın ıçınde 
başka para da yok. Telaşla çantayı 
karışttrmağa başladım. Biletçi başıma 
dikilmiş sabırsızlanıyordu , Ne yapa
cağımı şaşırdım. Belki; bir tanıdığa 
rast gelirim ümidiyle etrafıma bakın
dım. Zaten aksilik üst üste gelir. Şöy
le uzaktan olsun tanıştığım bir kim
seyi göremedim. Az kalsın bayılacak· 
tun. Bu sırada Orduevi'ne geldik. 
Yolcular arasından tanımadığım bir 
adam biletçiye on kuruş verdi: 

- Bayan igin, dedi. 
Benim bir şey söylememe meydan 

kalmadan Orduevi'nde otobüsten in
di. Yaya kaldırımındaki kalabalığın 
arasına karıştı. Nasıl? ... Hoş bir ma
cera değil mi? ... 

Nihal, kahkahayla gülüyordu. Bir-

müştü. Otobüsten indikten sonra ar
kasından dikkatle bakmıştı. Uzun 
boylu şık bir erkekti. Acaba, onu bir 
daha görse tanıyabilecek miydi? .. 

Karar verdi. Akşam üzerleri Ulus 
meydanına gidecek, bakanlıklara doğ
ru kalkan otobüslerin önünde onu 
bekliyecekti. 

Oç akşam bekledi. Dördüncü akşam 
karşılaştılar. Erkek kendisini tanı -
madı. Otuz beş yaşlarında kadar, gü
zel ve şık bir erkekti. Nihal çekinerek 
yanına yaklaştı. 

_ Affedersiniz, dedi. Bundan on 
beş gün kadar evel otob~s~e bi_risi be
nim bilet paramı vermıştı. Sıze çok 
benziyordu. Her halde yanılmadığımı 
;:an nedi yorum ... 
Yabancı erkek, dikkatle Nihal'in 

yuzüne baktı. Sonra kaşlarım çata
rak bir müddet düşündü. Gülümsedi. 

- Şimdi hatırladım, dedi. Çantanı-
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Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Sebat ve Yenişehir Ecz.leri 
Pazartesi : lstanbııl Eczanesi 
Sah - Merkez Eczanesi 
Çarşamba : Ankara Eczanesi 
Perşembe : Yeni ve Cebeci EcT.aneleri 
Cuma : Halk ve Sakarya Eczaneleri 
Cumartesi : Ege ve Çankaya Eczaneleri 

ACELE lMDAT 
Bir yaralama, bir kaza, fevkaHide bir 

hastalık vukuunda acele imdat istemek 
için belediyeler hastaneı;ine (2257) 
numara ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaralan 

Yangın ihban: (1521). - Telefon müra
caat, şehir: (1023-1024). - $ehirlerara
sı: (2341-Z342). - Elektrik ve:. Hava
gazt arıza memurluğu: (1846). - Me
sajeri Şehir anbarı: (3705). - Taksi 
telefon numaralan: Zincirlicami civa. 
rı: (2645-1050-1l96). • SamanpazarJ ci
varı: (2806-3259). • Yenişehir. Havuz. 
başı Bizim taksi: (2323). • Havuzbaşı. 
Güven taksi: (3848). • Birlik taksi: 
{2333} .• Çankırı caddesi. Ulus taksi: 
(1291 ). - İstanbul taksisi: (3997) 

Otobüslerin ilk ve 
son seferleri 

Sabah 
İlk 

sefer 
Ulus M. dan K. dere'> e 6.45 
K.. dere'den Ulus M. Ra 7,15 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 

Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 
Keçioren'deo Ulus M. na 6.30 

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

Ulus M dan Cebeci'ye 7 .00 
Cebecı'den Ulus M. na 7.00 

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

Aksam 
Son 
sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

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

S. pazarmdan Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akköprü'den S. pazarı'na 7.30 9.45 

Bahçeli Evlerden M.na 7.45 
Ulus M.dan Bahçeli Evlere.-.- 20.00 

& U. M eydanı'yle Istasyon arasında heı 
beı; dakı~ada bır sefer olup tren za
manları seterler d:ıha sıktır. 

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

~ Akşamları Ulus Meydanı'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
danı'na dönüşleri sinemaların dağılış 
&aatlerine tabidirler. 

Posta Saatleri 
Teahhütlü saat ( 18) e kadard:r. 
»aau.,!'A&t (19) a kadar İstanbul ciheti
ne me ... tup ıtat>uı e<ıcr. 

Tren Saatled 
Haydarpaiija'ya : Her sabah 8.20. Her 

akşam 19.15 ve 19.SO 
de (Pazartesi. Per
şembe. Cumartesi 
Toros sürat.) 

Samsun hattına : Hcrıün 9.35 C Kayse
ri. Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı ; Hergun 9.35 
Zonguldak batu : ,. 15.00 

Gündelik: 

Hiçri. 1357 
Şeval: 18 

S. D. 
Güneş: 7 14 

Rumi - 1354 
Sonteşrin: 27 

S. D. 
Akşam: 16 41 

zı karıştırıyor ve bir türlü para bula
mıyordunuz. Çok müşkül bir mevki
de olduğunuz görülüyordu. Ben de 
Orduevi'nde inecektim. Sizi fena bir 
vaziyetten kurtarmak düşüncesiyle 

biletinizin bedelini verdim. Affınızı 

dilerim. 
Nihal: 
- Rica ederim, dedi. Borcumu ver

mek için kaç gündenberi sizi arıyo
rum. 

Erkek güldü: 
- Böyle mühim bir alacağım oldu

ğunu tamamiyle unutmuştum. 
Birlikte otobüse bindiler. Bir iki 

dakika içinde ahbap oluvermişlerdi. 
Otobüs Orduevi'nde durdu. Ertesi 

günü buluşmak üzere biribirlerinden 
ayrıldılar. 

Akşam sofrada Nihal kocasına hi
kayeyi şu şekilde anlattı: 

- Bugün Refikalara gitmiştim. O
rada kiminle karşılaştım, bil baka
yım? ... 

Şakir, dalgın gözlerle karısımn yü
züne baktı. Sonra dudaklarını büke
rek: 

- .ı. ·e bileyim ben, dedi. 

- Otobüste benim bilet paramı ve-
ren adamla. Refika'nm amcası imiş. 
Tekaüt olmuş. Ücretli bir iş bulabili· 
rim ümidiyle Ankara'ya gelmiş. Yaş· 
1ı bir adamcağız. Llf arasında oto
büste geçen hadiseyi anlattı. Beni ta
nımadı bile. Anlattığı kadının ben ol
duğumu söylediğim zaman hayret et
ti. Ne tuhaf bir tesadüf değil mi? 

Şakir, geniş bir nefes aldı. Neşesi 
yerine geldi. 

Nihal, o günden itibaren her hadi
seyi kocasına olduğu gibi anlatmak
tan vaz geçti. Bilhassa yeni tanıştığı 
erkeklerden bahsederken, onların 

yaşlı ve çirkin olduklarını söylemeği 
ihmal etmiyordu. 
Artık aralarında münakaşa ve kav-

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. -
Ankara Borsası 

------Avukalhk kanunu hakkındaki anketimiz ------- -
Avukat Ferruh AOan anlatıyor ---- 9 llkkanun 1938 fiyatları ----- -- ---

Yeni kanunun koyduğu ~ 
ÇEKLER 
Açılış F. Kapanış F. 

5.87 
125.715 

3.3075 
6.6175 

28.46 
68.355 
50.4525 
21.1650 

5,87 
125.715 

3.3075 
6.6175 

28.46 
68.355 
50.4525 
21.1650 

------ Lonılra 

mÜhim esas disiplin meselesi = ~~~~:k 
- Cenevre 

------
Avukat Ferruh Ağan: 
- Kanunun mesleğe getirdiği yenilikleri tebarüz ettirmek iç.in 

Türkiye'de avukatlığın geçirdiği istihaleleri kısaca görmek lazım
dır, dedi ve anlattı: 

yetin verilmesinde bir mahzur bulun
madığı düşünülebilir. 

: Amsterdam 
Beri in 

: Brüksel 
: Atina 
: Sofya 

Prag 
: Madriıl 
: Varşova 
- Budapeşte 
: Bükreş 

1.07 
l.S45 
4.2925 
5.87 

1.07 
1.545 
4.2925 
5.87 

-----------------
"Her şeyin iyi ve noksan tarafları 

bulunabilir. İyiliği galip olan şeye i
yi demek ve yeni avukatlık kanununu 
bu suretle bir tekamül merhalesi say
mak doğru olur, 

Meslek tarihimizde ilk inkılap 16 
zilhicce Ü92 tarihli "Muhakimi niza
miye dava vekilleri hakkındaki" ni
zamname ile başlar. Bu nizamname, 
kül halinde meslek müntesiplerini, 
'kısmen de müzahareti adliye esasları
nı ve sair hükümler vazetmiş olmak i
tibariyle iş sahiplerini korumak iste -
miştir. Bu nizamnameye merbut ola
rak bir de tarife kaleme alınmıştır. 
Fakat kısa bir zaman sonra bu koru -
yucu hükümler ağır elfazı muhtevi 
mucip sebepler'le ve bir irade ile kıs
men kaldırılmı!ltır. 

Vazifeden mütevellid suçlardan do- § ~~~o~~rna 
layı avukat takibat icra edilebilmesi, : Stokholrn 
Adliye Vekilinin iznine baglamakla : Moskova 

23.?175 
24.715 

0.90 
2.795 

34.27 
30.235 
23.7075 

23.7175 
24.715 

0.90 
2.795 

34.27 
30.235 
23.7075 

-------çok yeni bir hüküm meydana getiril- : -
ESHAM VE TAHVİLAT -miş oluyor. -- ---

İkinci ve esaslx hareket 3 nisan 1340 
tarihli ve 460 numaralı kanunun meri
yete girmesiyle vaki olmuştur. Bu ka
nun 0 zamanın icaplarına göre müm
kün olduğu kadar cezri hükümler ih
tiva etmiş, meslekdaşlar arasında e -
saslı bir tasfiye yapılmasını icap et -
tirmiş, en ziyade manevi vası~lara e -
hemiyet vererek kadroyu tensık eyle -

miştir. 
Bu kanun; o zamanki tabirle muha

miyi "hukuki meselelerde tahriri rey 
veren, icap eden evrakı tanzim eden, 
ait olduğu merci ve mah.kem.elerde iş 
takip, dava ikame ve müdafaa eylemeyi 
meslek ittihaz eden" diye tarif, mes
leğe girme şartlarını daha etraflı ta -
yin ve barolar teşkil !!Ylemiştir. 

Bilahare çıkan ve meriyete giren 
kanunlarla muhami · tabiri avukata 
tahvil edilmiş ve bu kanunun noksan
ları tamamlanmak istenmiştir. 

1.12.938 tarihine kadar meri oılan bu 
kanunlar şüphesiz ki tam manasiyle 

Yeni kanunun vazettiği en mühim 
esas disiplin muamelelerine ait olan 
kısmıdır. Bu mua.me'lelere baro mer -
kezindeki en yüksek dereceli hakimin 
ve haysiyet divanına giren temyiz 
mahkemesi reisi ve aı;alarının teşriki 
bir teminat sayılabilır. 

Disiplin meclislerine ve doğrudan 
doğruya baro reisine kaza hakkı ta -

mnmış bulunması çok ileri ve gü.zel bır 
adımdır. Meslek mahkemesi teşkili 

mahiyetinde olmak itibariyle memle -
kette başlı başına Qir yenilik sayılabi
lir." 

"Kanunun ücret kısmı; zımnen yenı 
bir esas koymuştur. Eskiden de hasılı 
davaya iştiraki tazammun eden şekil
de, yani yüzde esası ü:zerinden ve bir 
nisbet dahilinde vekalet ücreti mem
nudu. Fakat neyin esa:; tutulması la
zım geldiği meskut buakılı~r, mah
kemeler davanın neticesine göre taraf
lar vekillerine ücret takdir ederken 
yüzde hesabını esas tutuyorlardı. Bu; 
ücret tayininde tarafları daima müş -
külata ugratıyor, bir yıgın ihtUcif 
ve tezat yaratıyordu. Yeni kanun ta -
rife esasını kabul etmiştir. Bundan 
sonra baroların tesbit edecekleri tari
fe esas tutularak vekil ile müvekkil a
rasında maktu bir ücret tayini icap e
decektir. Mahkemelerde; haksız çıkan 
tarafa değil ücreti tayin ederken bu 
tarifeyi esas tutacaklardır. 

§ ~;:a~ramiyeli 19.30 19.40 ~ 
E Sivas - Er.ıurLun _ 

hattı İs. II. 19.- 19.05 : 
: Sivas - Erzurum : 

hattı 1. lll. 19.- 19.10 : 
: Sivas - Erzurum : 
: hattı fs IV. 19.- 19.10 : 

':iııııııııııııııııııııııııi1111111111111r: 

llir ~irkcli Hayriye vapuru 
kaza o·c(·ircli 

~ ... 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Dün ge

ce Şirketihayriye'nin 68 numaralı va.
puru Üsküdar iskelesinden kalktık
tan sonra dümen zenciri bozulmuş ve 
gemi Krzkulesi'ne kadar düşmü, bu-. 
rada köprüden gönderilen 52, 56 nu
maralı vapurlar bunu yedeklerine a
larak tekrar Üsküdar iskelesine getir. 
mişlerdir. Büyükçe bir korku geçiren 
vapur yolcuları başka bir vapurla yoı.. 
larma devam etmişlerdir. 

Bulgar l"ahillerirnlc scnı.eri bir 
~amandra göriildü 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Sarotinos 
gemisi bulgar sahilindeki Şapler fe
nerinin takriben 45 mil şarkında her 
dört saniyede bir şimşek gösteren 
serseri bir şamandıra görmüş ve bu
nu telsizle bütün gemilere haber ver
miştir. Şamandıra sahilden takriben 
6 mil mesafede bulunmaktadır. 

ve bütün ihtiyaçları karşılayamıyor- Mesleki haysiyet noktasından 37 in
du. Ekser alakalı hükümler nizamna- ci maddeyi ~ok mühim görüyorum. Bu 
melerden dağınık kanunlardan ve maddeye göre avukat veya iş sahibi 
t atbikattan çıkarılıyordu. 1 tarafından vado1unan veya verilen bir 

Hayat yürüme ve tekamüle erme ücret ve yahut bir menfaat mukaıbilin
ihtiyacını telkin ediyor Bu ihtiyaç de vukata iş getirmeğe delalet edenler 
her şeyi yıpratıyor, yeni hükümler 3 aydan bir seneye kadar hapis ccza
konulmasınx icap ettiriyor. siyle cezalandırılacaklardır. Bu hare-

İki belediye memuru staj için 
Avrupa'ya gönderiliyor 

!st anbul, 9 (Telefonla) - Belediye 
İstanbul otobüs servisinde çalışacak 
iki memuru otobüs servisi büyük olan 
merkezlerde staj görmek üzere Av
rupa'ya göndermeğe karar vermiştis. 

Yeni avukatlık kanununu bu telak
kiyle ve ihtivjl ettiği çok yeni esas
larla bir çok noktaJıardan iyi karşıla -
ınak lfizımdır ," 

Mesleğe gireceklerin tahsil 
derecesi 

"Yeni kanun; mesleğe girecek olan
larda yüksek tahsil derecesini esaslı 

bir şart olarak ele almıştır. Mutabbip 
gibi artık meslekten yetişme, iktida
rını münhasıran tecrübeye istinat et
tiren avukat da olmıyacak demektir. 
Şimdiye kadar söylenenler bir nokta
dan çok doğrudur: Avukat; meslek 
noktasından ilmen, fert itibariyle ah
laken kifayet ve metanet sahibi olmak 
mevkiindedir. 

İlmi kifayet kanunun bu hükmiy'le 
temin olunmuştur. Ahlaki evsaf da gi
riş şartlan ve bilahare disiplin mecli
si, haysiyet divanı gibi müesseselerle 
azami derecede murakabeye tabi tu -
tulmuştur. Bu noktaya ait temizlik 
mümkün olduğu kadar ileri götürül -
mü!',i ve muhite de telkin edilmek iste
nilmiş görünüyor. Avukatın hakimle 
veya müddeiumumiyle akrabalık dere
cesi bile o mahkeme<le vekalet vazife
sini ifaya mani sayılıyor. Bu hüküm; 
adalet tevziiyle mükel.ef makam ka -
dar avukatı da manen koruyan bir hü
kümdür. 

Yeni kanun avukatlığı amme hu-
kuku mahiyetinde bir meslek saymış, 
gayesini bilgili ve tecrübeli adalet 
hizmetine tahsis, ihtilafları hakka uy
gun şekilde halle matuf ve kanunun 
tatbikı hususunda yardımcı bir mües
sese olarak" tarif eylemiştir. Bu tarif 
cemiyetin mesleğe atfettiği ve edece
ği ehemiyetin bir ifadesidir. 

Her avukatın büro tesisine mec.bur 
tutulması avareliğe son vermektedir. 
Avukatın mahkemeye ibraz edeceği 
bilcümle evrakı suretlerinin dosya
sında bu'lunan ahzı mutalebeti imza 
edebilmesi salahiyetinin tanınması 

çok şayanı arzu idi. Yeni kanun bu sa
la.hiye ti sadece vekaletnameler hak -
kında tanımıştır. Bu hükümler alaka
dar ola.n maddenin ihtiva eylediği a • 
ğır ceza müeyyidesi ve kanunun 
umumi hükümleri göz önünde tutula
rak tanınması şayanı arzu olan salfilıi-

gadan eser kalmadığı gibi, Şakir'in 
de kalbinde karısına karşı salsılmaz 
bir emniyet hissi uyanmıştı. 

keti yapanlar memur iseler verilecek 
ceza altı ay hapisten aşağı olamıya -
ca.ktır. 

Bu hlikürn iş ajanlarının, dellat ve 
mutavassıtların mevcudiyetine son ve
recek, meslek vekar ve haysiyetini ka
zanç sahasında koruyacak esaslı bir 
müeyyidedir. 

Fakir t;ocuklara yemek 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Bugün 
Maarif müdürlüğünde yapılan bir 
toplantıda ilk mekteplerdeki fakir 
çocukların ancak 10.000 ine sıcak ye-
mek vrilebilmesi için diğer muhtaç 
çocukları da doyurmak üzere te!ikila
tın genişletilmesine ve fakir halkla 
meskun muhtelif semtlerde de barın-
ma yurtları kurulmasına karar veril
miştir. Bu yurtların faaliyeti hakkın· 
da da bir rehber hazırlanacaktır. 

..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.. -
ULKU ----

Kanunun 117 inci maddesi zamanla 
tadile uğrıyacak mahiyettedir. Ben 
şahsen ceza davalarını en az takip e -
den bir avukatım. Bu maddenin başın
daki ve "yahut" kelimesinden evelki 
ifadesi açıktır. Bugünkü telakki ve i
caplara uygun sayılabilir, Fakat mü
teakip ibarenin ceza kanuniyle muva- : 
zi bir ~ekilde yazılması iltibaslara : 
meydan bırakmamak noktasından çok : 
şayanı arzu idi. § HALKEVLER1 DERGiSi § 

Yeni kanun ' bir de sigorta mecburi
yeti koymuştur. Bu; meçhul akibeHer
den meslek müntesipJcrini koruyan bir 
hükümdür. 

Hülasa edilmek lazım gelirse yeni 
avukatlık kanunu meslek şerefini 

korumak, bu yolda yeni ve e::;aslı hü -
kümler koymak itibariyle mühimdir, 
yeni bir harekettir ve meslek nokta -
sından iyi karşılanmıştır. 

Mesleğe girme -,e mesleğin ikbali 

sırasında veya bundan mütevellit ola

rak işlenen suçlardan dolayı avukatlar 

hakkında teveı:;sül edilmesi lazımgelen 
tahdidat ve tahkikatın tabi tutulduğu 
şartlar avukathğı hakimlik ile bir se
viyeye çıkarmış ve her suretle adalet 
müessesesinin yardımcısı saymıştır. 

Bu itibarla kanunun meriyetini temin 
eden uzuvlara ve bilhassa zihniyete 
müteşekkiriz. 

*** 
Yeni avukatlık kanunu üzerinde bir 

' 
haftadaınberi gerek kanunun ha:.:ırlan-

masiyle alakalı zevat ve gerek avukat

larımız arasında yaptığunız ankete al
dığımız cevapları hülasa edecek olur
sak onların bir nokta üzerinde, yeni 
kanunun mükemmelliği ve avukatlığı 
şerefli bir meslek seviyesine yükselt
tiği noktasında ittifak ettiklerini söy
lemek icap eden, bir cümle ile, türk 
adliyesi değerli bir eser, türk avukat
ları kendi11erini himaye eden ve vatan
daşlar da haklarını azami surette ko
ruyan bir müeyideye kavuşmuş bulun
maktadırlar. - K. z. G. 

: Ulkü'nün birincikanun 1938, : 
: 70 inci sayısı çıkmı;itır. İçinde § 
: sıra ile şu yazılar vardır: : 
:; Sayın lnönü'nün nutukları, : 
: Atatürk ve inkılap, Necip Ali E 
- Küçüka- Yas (Şiir), Orhan Şaik : 

Gökyay - Atatürk, Şevket Aziz : 
_ Kansu - Atatürk, Alebrt Sarraut·: 
: Bir hatıra, Kont de Shambrun - : 
- Hatay ve Atatürk, Tayfur Sök- :; 
: men, Hamit Selçuk - O. bizim : 
: içimizde yaşıyor, yaşıyacak, E. _ - -: Ekrem Talu _ Yarı çekilen bay- : 
: rak (şiir), Orhan Şaik Gökay • : 
- Atatürk'e yanışlar, Nihat Sami S 
: Banarlı - Ağıt (şiir). Şükrü Kur- : 
: gan - İnsan Atatürk onun ren- S = gi, F. CeıaI Güven - Son demok- S 
_ rat - üniversel - usta, Usta - Ve- : 
: dat Tör - Atatürk'e (şiir), Mit- : 
: hat Cemal - Atam'a •ağıt (şiir), : - H. Turhan Dağlroğlu - Acının : 
: Manası - Sayılan ve sevilen Tür- : 
: kiye, Burhan Belge - Tavaf S 
: (şiir), İbrahim Alaettin Göv- : 
: sa - Tabutunun huzuruna gi- : 
: derken, M. Emin Erişigil-: 
: Bayrağın gölgesinde - Asıl du- : 
: rağı, Fazıl Ahmet Aykaç .. Ken- E 
: dime sölüyorum - Ankara ve A- : 
: tatürk, Hasan Ali Yücel - Ata - : 
: türk Ankara'da - Atatürk'ü teşyi : 
- edenler, F. Rıfkı Atay - Atatürk : = Nahid Sırrı - Atatürk ve Ulkü : 
: adı, Naim Onat • Atatürk için, : 
: Kemal U nal. : -: Atatürk hakkında dünya neş- : 
E: riyatı, Atatüık'ün ölümleri mü- : 
: nasebetiyle iç haberler ve neşri- _ 
: yatı okurlarımıza tavsiye ederiz. : - -.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 
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RESMİ İLANLAR Müzika alaf ve malzemesi 
ah nacak 

San sabunlu kösele ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiatı (249) iki yüz kırk dokuz kuruş 

olan (70000) yetmiş bin kilo san sa -
bunlu köşele kapalı zarf usuliyle mü -
nakasaya konulmuştur. 

5 - Ek.siltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad -
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mekaupltrıru ihale saatinden 
en az bir saat evel M.M.V. satın alına 
komisyonuna vermeleri. ( 5060) 9122 

32.000 (ilf kundura ahna"ak 3 - Bu levhaların muhammen be
deli 3.000 lira olup % 1,5 muvakkat 
teminatı 225 liradır. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek is
tiyenlerin nafıa vekaletinin 12-VIII-
938 gün ve 67 sayılı tamimi mucibin
ce ehliyet vesikasını haiz bulunmala-

M. M. Vekaleti Sahn Alma Ko
misyonundan : 2 - İhalesi 3 - ikincikanun - 939 

salı günü saat on birdedir. 

M. M. V ckaleti Satın Alma Ko-
misyonundan : 

Batakltk kurulturulacak ve 
muhtelif inıaaf yaplmlacak 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Erzincan sol sahil bataklıkla

nnın kurutma işleriyle Kirlevik şe -
lale suyunun tahliye kanalı ve bu ka
nal üzerindeki köpriiler ve şiltler 
inşaatı, keşif bedeli (299.926) lira 
(99) kuruştur. 

2 - Eksiltme 26-12-938 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat (15) de 
Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdür
lüğü su eksiltme komisyonu odasın. 
da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartname -
si, mukavele projesi bayındırlık işle
ri genel şartnamesi, fenni şartnamesi 
ve projeleri {15) lira mukabilinde 
Sular Umum Müdürlüğünden alabi -
lirler; 

4 - Eksiltmeye girebilmek icin is
teklilerin (ı5747) lira (08) sekfz ku -
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve 
eksiltmenin yapılacağı günden en az 
sekiz gün evel ellerinde bulunan ve
sikalarla birlikte bir dilekçe ile Na
fıa vekaletine müracaat ederek bu i
§e mahsus olmak üzere vesika alma
ları ve bu vesikayı ibraz etmeleri 
prttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde 
bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak e -
demezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Sular Umum Mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e 
dilmez. ( 4882) 8825 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 

' 1. Eksiltmeye konulan iş: Ankara· 
öa Mahmut paşa bedestanı restoras • 
yon işidir. 
Keşif bedeli 44 476 lira 27 kuruş -

tur. 
2. Eksiltme 22.12.938 perşembe gü 1 

tıü saat 16 da naha vekaleti yapı işle
ri eksiltme komisyonu odasında ka -
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna mü
teferri evrak 112 kuruş bedel mukabi
linde yapı işleri umum müdürlüğün
den alınabilir. 

4 - Eksiltme 16. 12. 1938 tarihine 
müsadif cuma günü saat on beşte Sı
hat ve İçtimai Muavenet vekaletinde 
toplanan hususi komisyon marifetiyle 
icra olunacaktır. 

5 - Muvakkat teminat nakit veya 
nakit mahiyetinde tahvilat olursa 
bunlar komisyon tarafından gabul e
dilmiyeceği için daha evel Maliye 
veznesine yatırılarak makbuzunun 
komisyona tevdi edilmesi lazımdır. 

6 - Şartnameler Ankara'da Sıhat 
ve İçtima! Muavenet vekaleti !ctimai 
Muavenet işleri dairesi reisliği iıe İs
tanbul'da Sıhat ve İçtimai Muavenet 
müdürlüğünde görülebilir. 

7 - Nümuneler Sıhat ve İçtimai 
Muavenet vekaletinde olup bunları 
görmek istiyenlerin vekalet İçtimai 
muavenet işleri deiresi reisliğine mü
racaat eylemeleri lazımdır. 

(4833) 8854 

S kalem serom ahnacak 
Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 

Direktörlüğünden : 
1 - Müessesenin ihtiyacı olan beş 

kalem serum ampulü kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur . 

2 - Bu ampull&rin muhammen be
deli 4600 liradır. 

3 - İhale 28.12.938 çarşamba günü 
saat 15 de Ankarada merkez hıfzıssı
ha müessesesinde toplanan hususi 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - Talihi şartnameyi müessese -
den parasız temin edebilir. 

5 - Talipler teklif mektuplarını 

28-12-9~8 çarşamba günü saat 11 e ka
dar müesseseye vermelidir. Bu saat
tan sonra verilecek zarflar kabul e -
dilmez. (5024) 9114 

GDmriik ve in. - B~ 
. ~ ·- . 

Betonarme döşeme yaptırılacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün

den: 
I - İdaremizin Paşabahçe fabri

kasında yaptırılacağı, 2ı-11-938 tari
hinde ihale edileceği ve bilahare ek
siltmeden kaldırılacağı ilan edilen 
betonarme döşemelerle sair mütefer
rik işlerin şartnameleri tadil edildi -
ğinden yeniden kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

II - Heyeti umumiyesinin keşif 
bedeli 15.202 lira 40 kuruş ve muvak· 
kat teminatı 1140.ı8 liradır. 

rı lazımdır. _ 
VI - İsteklilerin eksiltme için ta

yin edilen gün ve saatte % 7,5 güven
me paralariyle birlikte Kars müstakil 
müdürlüğünde müteşekkil komisyon
na müracaatları ilan olunur. (8969 -
5078) 9136 

.... ~nkar~ .. ~~~azı~ .. Amirliği.] 
430.000 kilo yulaf ahnacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Edremit birliklerinin ihtiyacı 
430000 kilo yulaf kapalı zarf eksilt
meye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 23650 lira olup 
muvakkat teminatı 1784 liradır. 

3 - Eksiltmesi 21-12-938 çarşam

ba günü saat 14 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Edremit tüm 
satmalma komisyonuna vermeleri. 

(5004) 8992 

315.000 kilo yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Bergama birlikleri ihtiyacı 

315000 kilo yulaf kapalı zarf eksilt -
meye konmuştru. 

2 - Tahmin bedeli 17325 lira olup 
muvakkat teminatı 1300 liradır. 

3 - Eksiltmesi 21-12-938 çarşamba 
günü saat 14 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, -
üncü maddelerinde istenilen belgele
rile birlikte ihale gün ve saatinden 
en geç bir saat evveline kadar temi -
nat ve teklif mektuplarını Edremit 
tüın satınalma komisyonuna verme-
leri. (5005) 8993 

125 ton kuru fasulye ahnacak 
Ankara Levazun Anıirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kapalı zarfla eksiltmeye ko -

nulan 125 ton K. fasulyaya verilen 
fiyat makamca gali görüldüğünden 
yeniden kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 
(3160) lira olan (69) kalem mızıka 

alat ve malzemesi açık eksiltme sure
tiyle münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 12/birinci kanun/938 
pazartesi günü saat on birdedir. 

3 - tık teminatı (237) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

olarak M.M.V. satın alma komisyo -
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve te -
minatiyle birlikte ihale saatmda M. 
M. V. satın alma komisyonuna gel-
meleri. (4530) 8031 

12 Adet mikroskop ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın ·Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

2520 lira olan 12 adet Mikroskop 19 
Birinci kanun 938 pazartesi günü saat 
10 da açık eksiltme suretiyle M. M. 
V. satın alma Ko. da satın alınacak
tır. 

2 - tık teminat 189 liradır. Şart -
namesi bedelsiz olarak Ko. dan alı
nır. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatinde ko· 
misyonda bulunmaları. {46ı6) 8ı94 

Laboratuvar aleti ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

23123 yirmi üç bin yüz yirmi üç lira 
olan on dört çeşit laboratuvar alat ve 
malzemesı kapalı zarfla satın alma -
caktır. 

2 - Eksiltme 2 son kanun 939 pa -
zartesi günü saat ı 1 de Ankarada M. 
M. V. satın alına Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 1734 lira 23 ku • 
ruş olup şartnamesi her gün öğleden 
sonra Ankara'da M.M.V. satın alma 
Ko. da görülür. Ve is tiyenler tarafın
dan kopyası alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3. eti maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatından behemehal bir saat eveline 
kadar M. M. V. satın alma KO. reis-
liğine vermeleri. ( 4758) 8572 

2 adet Unit alınacak 

3 - İlk teminatı (9965) dokuz bin 
dokuz yüz altmış beş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (872) se
kiz yüz yetmiş iki kuruş mukabilinde 
M.M.V. satın alma komisyonundan a
lınır. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin 2490 
sayıh kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evel M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (5055) 91ı7 

Elbiselik kabardin kumaı 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Beher metresine tahmin edi -
len fiatı (575) kuruş olan (13200) on 
üç bin iki yüz metre elbiselik kabardin 
kumaş kapalı zarf usuliyle münakasa -
ya konulmuştur. 

2 - İhalesi 7 - ikincikanun - 939 
cumartesi günü saat onbirdedir. 

3 - İlk teminatı (5045) beş bin 
kırk beş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (380) ku
ruş mukabilinde M.M.V. satın alma 
komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad -
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarım ihale saatinden 
en az bir saat evel M.M.V. satm alma 
komisyonuna vermeleri. (5056) 9118 

Lacivert kumaş ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edi -

len fiatı (380) üç yüz seksen kuruş o
lan 8500 sekiz bin beş yüz metre laci
vert kumaş kapalr zarf usuliyle müna
kasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 5 • ikincikanun - 939 
perşembe günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (2422) iki bin 
dört yüz yirmi iki lira 50 kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (162) yüz 
altmış iki kuruş mukabilinde M.M.V. 
satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayxlı kanunun ikinci ve li«üncU mad -
delerinde gösterilen vesaikle teminat, 
teklif mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evel M.M.V. c;atm alma ko
misyonuna vermeleri. (5057) 9119 

Makara ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Beher çiftine talunin edilen fi. 
atı ( 445) dört yuz kırk L.:ş ırnruş oıan 
(32UOO) çift okur kundurası kapalı 
zarf usulıyle münakasaya konulmuş • 
tur. 

2 - İhalesi 4 - iki.nci kanun - 939 
ça!'şamba günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (8370) sekiz biıı 
üç yüz yetmiş liradır. 

4- Evsaf ve şartnamesi (712) ye
di yüz on iki kuruş mukabilinde M.:M. 
V. satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad -
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatindeıı 
en az bir saat evel M.M.V. satm aima 
komisyonuna vermeleri, (5061) 91~ 

Kaputluk '"°1NJ al 111c1<ak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edi

len fiatı (575) kuruş olan (15500) 
metre kurşuni kaputluk kumaş ka • 
palı zarf usuliyle münakasaya k.onul
muı:.tur. 

2 ~ - İhalesi 12 ikinci kanun ~ 
perşembe günü saat on bir1ıcdir. 

3 - İlk teminatı (5706) beş bin yt• 
dı yüz altı lira 25 kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi ( 450) ku• 
ruş mukabilinde M.M.V. satın alınll 

komisyonundan alınır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maÔ 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saati;;• 
den en az bir saat evel M. M. V. sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(5062) 9124 

15 fon benzin ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Tenekeli 15 ton benzin açık ek' 

siltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltmesi 26-12-938 pazarte6' 

saat 10 dadır. 
3 - tık teminat 292,5 iki yüz dok' 

san iki buçuk lira olup şartnamesi kO' 
misyonda görülür. 

4 - Beher kilosuna 26 kuruş fiyat 
tahmin edilmiştir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kantl' 
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2,3 
maddelcırinde y::ı7,t, hf'leelerle birlik' 
te muayyen gün ve vakitte M. M. 11· 
satrnalma komisyonunda bulunmala-
rL (5082) 9137 

. ... ~- .... 
· ~'·Tafi_m .:.Bakanh§ı . 4. Eksiltmeye girebilmek için is · 

teklilerin 3335 lira 73 kuruşluk mu 
vakkat teminat vermeleri ve nafıa ve
kaletinden alınmış ehliyet vesikası 
göstermeleri lazımdır. Bu vesika ek • 
siltmenin yapılacağı günden en az se
kiz gün evvel bir istida ile nafıa ve • 
kaletine müracaatları ve istidalarına 
bu gibi abidatı tamir etmiş ve bu ta -
miratı iyi bir surette başardığına da -
ir maarif vekaleti entikiteler ve mü
zeler direktörlüğünden alınmış vesi
ka iliştirmeleri ve isteklinin bizzat 
yüksek mühendis veya mimar o1ması 
tnuktazidir. 

III - Eksiltme 26-12-938 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat 15 de 
Kabataşta levazım ve mübayaat şu -
besindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

IV - Şartname, keşif ve projeler 
76 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar 
umum müdürlüğü levazım ve müba
yaat şubesiyle Ankara ve İzmir baş 
müdürlüklerinden alınabilir. 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri eratı ihtiyacı 125000 kilo 
K. fasüulya K. zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Tahmin bedeli 15625 lira olup 
muvakka teminatı 1171 lira 87 ku- -
ruştur. 

3 - Eksiltmesi 28-12-938 pazartesi 
günü saat ıs tedir. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

3960 lira olan iki adet Unit açık eksilt
me suretiyle 2 son kanun 939 pazarte
si günü saat ıo da Ankarada M. M. V. 
satın alma KO. da satın alınacaktır. 

1 - Beher tanesine tahmin edilen 
fiatı olan (7) yedi kuruş olan 582487 1 

tane makine makarasiyle 103115 tane 
el işi makarası kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmuştur. 

' ........ 

Beı ton sülfür dö karbon 
ah nacak 

5. İstekliler teklif mektuplarını i
hale günü olan 22.12.938 perşembe gü
nü saat ıs e kadar eksiltme komisyo
nu reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. ( 4960) 8979 

Asansör tesisah ilam 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - ~ksiltmeye konulan iş: Anka
ra. E~nıyet Umum .. Müdürlüğü arşiv 
daıresı evrak asansorü tesisatıdır. 

Keşif bedeli 1219 liradır. 
2 - Eksiltme 21-ı2-938 çarşamba 

günü saat 16 da Nafıa Vekaleti yapı 
işleri eksiltme komisyonu odasında 
pazarlık usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri E:Vrak 3 kuruş bedel mu_ 
kabilinde yapı işleri umum Müdürlü
ğünden alınabilir. 

4 - isteklilerin 91 lira 45 kuruş 
muvakkat teminat vermeleri lhımdır. 

(5007) 8994 

bastınlacak 

V - Eksiltmeye iştirak etmek is
tiyenlerin diplomalı yüksek mühen
dis veya yüksek mimar olmalı. Olma
dıkları takdirde aynı evsafı haiz bir 
mütehassısı inşaatın sonuna kadar 
daimi olarak iş başında bulundura -
caklarını noterlikten musaddak bir 
teahhüt kağıdı ile temin etmeleri ve 
bundan başka asgari 10.000 liralık bu 
gibi inşaat yapmış olduklarına dair 
fenni evrak ve vesaikini ihale günün
den 8 gün eveline kadar inhisarlar 
umum müdürlüğü inşaat şubesine ib
raz ederek ayrıca bir fenni ehliyet 
vesikası almaları Iazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaik ile V inci maddede ya
zılı inşaat şubemizden alınacak ehli
yet vesikası ve % 7,5 güvenme para
sı makbuzu veya banka teminat mek
tubunu, ihtiva edecek olan kapalı 
zarfların eksiltme günü en geç saat 
14 e kadar yukarda adı geçen alım ko
misyonu başkanlığına makbuz muka
bilinde verilmesi lazımdır. 

(8928-5066) 9128 

Kars'ta idare binası yaphrılacak 
İnhisarlar Umwn Müdürlüğün

den: 

l - Şartname ve projesi mucibin
~e Kars'ta yaptırılacak idare binası 
ınşaatı 15-XI-938 tarihinde ihale edi
lemediğinden yeniden pazarhk usu -
liyle eksiltmeye konmuştur. 

.3ihat ve içtimai '1!l.avenet Vekil -

Jiğ:.nden : 
1 - Nümuneleri vekalette mevcut 

II - Keşif bedeli 40237 lira 20 ku
ruş ve muvakkat teminatı 3017 lira
dır . 

III - Eksiltme 21-XII-938 tarihi
ne rastlryan çarşamba günü saat 14 
de Kars müstakil müdürlüğünde mü
teşekkil komisyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir s:ı.at evveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Ankara Lv. 
amirliği satın alma komisyonuna ver-
meleri. (5075) 9ı34 

200.000 kilo ol ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Saıtın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Polatlı'daki topçu alayının se

nelik ihtiyacı 200.000 kilo ot kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 4 kuruş 50 san
tim olup muvakkat teminatı 675 lira
dır. 

3 - Eksiltmesi 27-12-938 salı günü 
saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, 
üncü maddelerinde istenilen belgele
riyle birlikte ihale gün ve saatinden 
en geç bir saat evveline kadar temi -
nat ve teklif mektuplarını Topçu alay 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(5083) 9138 

70.000 kilo pirin( almacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli tümen birlikleri 38 

senesi ihtiyacı için 70.000 kilo pilav
lık pirince verilen 22 kuruş 74 santim 
pahalı görüldüğünden yeniden 70.000 
kilo pirinç K. z~rfla eksiltmeye kon -
mustur. Beher kilosunun tahmin be
deli 25 kuruş olup muvakkat teminatı 
1312 lira 50 kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 26-ı2-938 P. ertesi 
günü saat ı5 dedir. 

(hava ve zehirli gazdan korunma ı_e~
haları) isimli afişlerden dokuz ç~şıdı, 
muhtrlif renkli olarak açık eksıltme 
usuliyle bastırılacaktır. .. er 

2 _ Bu levhaların beherinden uç 
bin tane olarak ceman 27.000 adet 

bastırılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 201 ku
ruş bedel mukabilinde İstanbul'da in
hisarlar inşaat şubesiyle Ankara baş 
müdürlüğünden ve Kars müstakil mii
dürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, 
üncü maddelerinde istenilen belgele
riyle birlikte ihale gün ve saatinden 
en geç bir saat evveline kadar te;mi -
nat ve teklif mektuplarmı Kırklareli 
tümen satın alma komisyonuna ver -
meleri. (5084) 9139 

2 - İlk teminat 297 lira olup şart -
namesi her gün öğleden sonra M. M. 
V. satın alma KO. da görülür ve isti
yenler tarafından kopyası alınabilir. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte eksiltme gün ve saatında KO. da 
bulunmaları. ( 4760) 8574 

Haki ve siyah st len ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın /.ima Komis

yonundan: 
1 _ Beher metresine tahmin edi -

len fiatı 74 kuruş olan 3300 metre ha
ki ve 1543 metre siyah saten müteah
hit nam ve hesabına açık eksiltme su
retiyle münakasaya konulmuştur. 

2 - !halesi 19-12-938 pazartesi gii . 
nü saat on birdedir. 

3 - tık teminatı (269) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

olarak M.M.V. satın alma komisyo -
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve te -
minatiyle birlikte ihale saatinde M. 
M. V. sattn alma komisyonuna gelme-
leri. (4944) 8859 

İslor yaphnlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Keşif bedeli 742 lira 20 kuruş 

olan vekalet ahırı sundurma kısmına 
yapılacak olan istor pazarlıkla ek -
siltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 27-12-938 salr günü 
saat 11 dedir. • 

3 - İlk teminat 56 lira olup şartna
mesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ilk 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
muayyen gün ve vakitta M.M.V. sa -
tın alma komisyonunda bulup malan. 

{5045) 9115 

2 - İhalesi 9 - şubat - 939 per -
şembe günü saat on birdedir:. -

3 - !Ik teminatı (3599) uç bın beş 
yüz doksan dokuz lira 45 kuruştur. 

4 _ Evsaf ve şartnamesi 240 kuruş 
mukabilinde M.M.V. satın alma ko • 
misyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad -
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (5058) 9120 

100.000 kilo sade yağı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
l - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiatı (92) doksan iki kuruş olan 
100.000 yüz lıin kilo sade yağı kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konulmuş -
tur. 

2 - İhalesi 29 - birincikanun - 938 
perşembe günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı ( 58 50) beş bin 
sekiz yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi ( 4601 

kuruş mukabilinde M.M.V. satın alma 
komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad -
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatmdan 
en az bir saat evel M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (5059) 9121 

Makara ipliği alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

fiatı ( 7) yedi kuruş olan bir milyon a
det makara ipliği kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 6 - şubat - 939 pazarte
si günü saat on birdedir. 

3 - tık teminatı ( 47 50) dört bin 
yedi yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (350) üç 
yüz elli kuruş mukabilinde M.M.V. 
satın alına komisyonundan alınır. 

Ziraat Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 
1-Açık eksiltme suretiyle beş totl 

sülfer dö karbon satın alınacaktır .. 
2 - Hepsinin muhammen bedeli ik~ 

bin lira, muvakkat teminatı yüz ell1 

liradır. 

3 - Münakasa müddeti 10-12-936 
den itibaren 45 gündür. Münakase 24· 
1.939 tarihine müsadif salı günü sa~ı 
15 de ziraat vekaleti binasında satııl • alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname; Ankara' da ziraat 11t' 

kaleti satın alma komisyonundan, tg
tanbul'da ziraat müdürlüğünden, tz · 
mir'de ziraat müca<lele reisliğindeıı 
parasız olarak verilir. 

5 - Taliplerin muvakkat teminat' 
ları veya makbuzları ve 2490 sayıll 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikaları ile birlikte mezkUf 
tarihte komisyona gelmeleri. 

(2982) 9113 

........... ......_....-,-..-
. .~~ F-inans~.·Bakanhğı ;" 

.J; •, .. .. !'" 

Daktilo alınacak 
I\1aliye Vekaleti Varidat Umuııı 

Müdürlüğünden : . 
1 

Münhal bulunan 70, 80 ve 90 ıır 
ücretli daktiloluklar için 24 1. inci lcj' 

nun 1938 tarihinde saat 14 de Ankll' 
rada bir müsabaka imtihanı yapılıı' 
caktır. 

Bu imtihana girmek istiyenıeritl 
memurin kanununun beşinci madde. 
sindeki şartlardan maada orta rn.e~~ 
tepten mezun olmaları ve asgarı , 
sene müddetle daktilo işlerinde çıı 

1 
hşmış olduklarına dair vesika ibf9

11 
etmeleri şarttır. imtihan makinadil 
yapılacaktır. . e 

Taliplerin evrakı müsbitele~ırı e 
raptedecekleri bir istida ile bir ıık\ 
22 birinci kanun 1938 tarihine kadıı 
vekalet zat işleri mi.idiirlüğiine ~
racaat etmelidirler. (5019) 



ıo .12 -1938 

·· Hava Kurumu 

Muhtelif nalburiye 

eşyası ahnacak 
Türkku§u Genel Direktörlüğün

den: 
Listesi ve şartnamesi mucibince 

muhtelif Nalburiye eşyası satın alı -
nacaktır. 

Muhanunen bedeli 2905 lira 88 ku
ruş, ilk teminatı 217.94 liradır. 

Şartnamesi ve listesi Türkkuşu Le
vazım bürosundan parasız verilir. 

Eksiltme 19-12-938 pazartesi günü 
saat 15 te yapılacaktır. Isteklilerin 
muayyen gün ve saatte vesaik ve te
minatlariyle birlikte hazır bulunma-
larr. 9021 

Mahkemeler · 
Oltu Asliye Hukuk Mahkemesin

den: 

Oltu'nun Ardos köyünden ,Hüse -
seyin oğlu Müslim kızı Münteha'nın 
umumi harpte hicret esnasında gaip 
olduğu iddia edilmesine ve mezbure 
Müntehanın Oltu nüfusunda sağ ve 
ölü ve kaybolduğuna dair bir kayıt 
bulunmadığı nüfus memurluğundan 
bildirilmiş olmasına göre mezbure 
Münteha hakkında malumatı olan 
kimselerin türk kanunu medenisinin 
32 inci maddesine tevfikan bir sene 
içinde malfımatlarının Oltu asliye hu
kuk hakimliğine bildirilmesi iian olu-
nur. (5073) 9132 

·. ···okullar · 
Palto ah nacak 

Siyasal Bilgiler Okulu Mübayaat 
Komisyonu Reisliğinden : 

Siyasal bilgiler okulu talebesi için 
50-100 palto açık eksiltmeye konul : 
muştur. Eksiltme 26-12-938 pazartesı 

günü saat 14 de mektepler muhase -
beciliğinde yapılacaktır. Beher palto 
için tahmin edilen fiyat 35 liradır. 
llk teminatı 262 lira 50 kuruştur. Şart 
name, kumaş ve dikilmiş palto nü -
munesi her gün mektepte görülebilir. 

(5074) 9133 

Su projesi tanzim etririlecek 
Salihli Belediyesinden : 
Kasabamıza (8) kilometre mesafe • 

den getirilecek tahlili yaptırılmış ve 
Sıhhiye Vekaletince tasdikten geç -
miş menba içme suyunun projesinin 
tanzimi 2-12-938 gününden itibaren 
(20) gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Taliplerin şeraiti anlamak ve pey 
koymak üzere 22-12-938 gününe ka -
dar Salihli belediyesine müracaatları 
ilan olunur. 89996 

Anıt maketi münakasası 
Mudanya Belediyesinden : 

1 - Mudanya'da mütareke müczsi 
binası karşısındaki alanda yaptırılma
sı mukarrer anıtın maketi müsabaka
ya konulmuştur. 

2 - Müsabaka 1 şubat 939 tarihin. 
de nihayet bulacaktır. 

3 - Anıt için tahsis olunan bedel 
36000 liradır. 

4 - Müsabakaya iştirak edecek 
heykeltraşlardan (100 zer lira çamur 
P~rası hariç) birinciye 500 lira ikin
c~ye 300 lira üçüncüye 200 lira mü · 
kafat verilecektir. 

~ - Bu işe ait evrak, fotoğraf ve 
planları görmek ve fazla malf.ımat al
mak. i~tiyenlerin güzel sanatlar aka· 
demısı direktörlüğüne müracaatları 
ilan olunur. (8786-4994) 8968 

Hükümef konağı ya~hrrlacak 
Malkara Malmüdürlüğünden: 

7-ı l-938 tarihli ilan kanununa ayl 
rr o~arak haber gazetesinde intişar t 

mesınden dolayı yapılan temdit il<. 
nıdır. 

1 - Pazarhğa konulan ı'cı · Malka -ra h-k- ~· 

k u umet konağının 17547 lira 84 
ur us keşif)" 9 lacak· kah . ı 38 yılı içinde yaptırı

a ınşaat kıı;mdır. 
2 - Buna ait pl" . 

ne! şartna an, pro1e, fenni ge· 
mc, mukavele · · 

ni görmek · · name proJesı-
~.. ıçın Malkara malm"d" 1 .. 
gune müracaat edil. u ur u-

ır. 

3 - Pazarlık 22-12.938 t "h· 
sadif perşembe gün.. arı ıne mü-
k u saat ıı de Mal 

ara kaymakamlık maka -
caktır. mına yapıla-

4 - Muvakkat teminat 1317 l" d 
5 1 k . ıra ır. 
.. d-:: r·s-t~ lı olanlar Tekirdağ nafıa 

mu ~rhug~nden alacakları ehliyetna
meyı amıl buiunacaklardır. 

6 - İsteklilerin pazarlık günü 
0 

_ 

lan 22-12-938 perşembe günü saat 11 
re kadar komisyona müracaat etm _ 
leri ilan olunur. (8888-5064) 9126 e 

ı::::::::: ::··· .. '' ........ '.' ... ''' ... ,,_=1 Vilayetler ......................................... 
Hükümet konağı yaphrllacak 

Mardin Defterdarlığından : 

1 - Geçen sene (9750) liralık tah
sisatla inşasına başlanan Gercüş ka
zası hükümet konağının 938 mali yılı 
zarfında inşa edilecek ikinci kısmı 
keşif bedeli olan 19694 lira 60 kuru~ 
üzerinden 2490 sayılı kanunun 31 cı 
maddesi mucibince kapalı zarf usu -
liyle ihale günü olarak tekerrür e -
den 21-11-938 gününün tatil olması 
dolayısiyle 22-11-938 gününde talibi 
çıkmadığından ihale yapılamamıştır. 
Yeniden kapalı zarf usuliyle eksilt -
meye konulmuştur. 

!hale 25-12-938 tarihine müsadif sa
lı günü saat 11 de yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat miktarı 

l77 lira 10 kuruştur. 
3 - Bu işe ait fenni şartname ke · 

~ifname model ve proje gibi evrakı 

müspite bedelsiz olarak Mardin def
terdarlığı ile Nafıa dairesinden arana 
caktır. 

4 - Isteklilerin mimar veya mü · 
hendis olmaları veya resmi ceride ile 
ilan olunan talimatnamede yazılı eh
liyet vesikalarını ibraz etmeleri mec
buridir. Bu ehliyet vesikası alacakla· 
nn eksiltmenin yapılacağı günden 
en az sekiz gün eve) bir istida ile vi· 
Jayet makamına müracaatla ehliyet 
gibi vesikaları almaları mecburi olup 
olmıyanlar eksiltmeye iştirak ettiri -
miyecektir. 

5 - Mukavele tanziminden sonra 
1050 sayılı muhasebei umumiye ka -
nununun 83 cü maddesinin H. fıkra· 
sına tevfikan bedeli ihale miktarının 
sülüsü teminat mukabilinde müteah
'ıide avans olarak verilebilecektir. 

6 - lhale defterdarlık dairesinde 
yapılacak ve isteklilerin teklif mek
tuplarmı ihale güni.inde saat 10 a ka
dar defterdarlık makamında toplanan 
komisyon riyasetine behemehal ver -
miye mecbur oldukları ilan olunur. 

(8624-4949) 8864 

Parke kaldırım inşasına 

ait kapah zarf usulile 
eksiltme ilônı 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: 

Eskişehir - Sivrihisar yolunun 
o+ooo - 0+743 kilometreleri arasın
da inşa edilecek 21143,21 liralık kal
dırım ve Bordür 5-12-938 tarihinden 
26-12-938 tarihine müsadif pazartesi 

.::!-.ı:. .--..a. .. 10 " ha:'\Jar ıtaparı-.-• .,E us.ua. 
liyle eksiltmeye kopuştur. Eksilt
me vilayet daimi encümeninde yapı -
lacaktır. Muvakkat teminat 1585.74 li
radır. 

Bu işe ait proje keşif defterleri fen 
ni şartname, eksiltme şartnamesi ve 
mukavele projesi her zaman dairede 
görülebilir. İsteklilerin bu gibi işleri 
yapmış olduklarına dair vesikalarla 
ihale tarihinden en az sekiz gün evel 
vilayete müracaatla alacakları ehli· 
yetname ve senesi içinde ticaret odası 
vesikasını 2490 sayılı kanunun tarifi 
veçhile teklif mektuplarına ekleme -
leri lazımdır. . 

Teklif mektuplarının 26-12-938 pa· 
zartesi günü saat 14 kadar makbuz 
mukabilinde daimi encümen riyasei -
ne tevdi edilmesi ve posta ile gönde
rilecek mektupların kırmızı mühür 
mumu ile mühürlü olması şarttır. Pos 
tada vaki olacak gecikme kabul edil-
mez. (4990) 8967 

Kars'fa idare binası yaphrılacak 
Kars inhisarlar Müstakil Müdür

lüğünden : 
Kars inhisarlar idaresinin 40237,20 

liraya inşa edilecek olan idare bina
sının kapalı zarfla açılan münakasa
sına talip zuhur etmediğinden müna· 
kasanın 21.11.938 çarşamba günü saat 
14 de pazarlık1a ihalesi karara bağlan
mış olmakla tal.ip olanların ~ars i~ -
hisarlar idaresinde müteşekkıl komıs
yonu mahsusuna müracaatları. 

(5087) 9141 

10 ton boh~ahk sa~ ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum M~diir

lüğü Merkez Satın Alma Komısyo -

nundan: . ı· 
Tahmin edilen bedelı (10.000) ıra 

1 n 10 ton bohçalık saç Askeri Fah· 
~i~alar Umum Müdürlüğü Merkez 

t )_ .. komisyonunca 23-1-939 pa-
sa ına ..... f ·1 

.. ·· saat 15 te kapalı zar ı e 
zartesı gunu 
ihale edilecektir. Şartname parasız o-
larak komisyona verilir. . 

T li !erin muvakkat temınat olan 
(75~ firayı havi teklif mektuplar~nı 
mezkur günde saat 14 de ka.dar. k~mıs· 

· kendılerının de yona vermelerı ve 
2490 numaralı kanunun 2· ve 3· .. mad
delerindeki vesaikle mezkftr gun ve 
saatte komisyona müracaatları. (SOOO) 

8990 

u~us 

· -Demiryolları . -·i 

Taş ihzar ve teslimi 
Devlet Demiryolları 5. İnci l~let

me Müdürlüğünden: 
1 - F. paşa Malatya hattı üzerinde 

km. 58 ve 89+700 deki taş ocakların
dan fenni şartname ve kroki, mukave
le ve şartnamesine tevfikan 2047,5 m.' 
Meellen tetüe taşının ihzar ve tetilimi 
kıapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon -
muştur. 

II - Eksiltme 21.12.938 çarşamba 

günü saat 11 de Malatya 5 inci işlet
me binasında yapılacaktır. 

III - Muhammen bedeli (17452) 
liradır. 

IV _ Eksiltmeye gireceklerin 
(1308) lira (90) kuruş muvakkat te -
minat makbı.ı.zu veya banka mektubu 
kanunun 4 ci maddesine tevfikan mü
nakasaya girmeği mani kanuni bulun
madığına dair beyanname, kanunun 
tayin ettiği vesaik ile birlikte müna
kasa günü saat 10 a kadar teklif mek
tuplarını komisyon reisliğine veril· 
miş olması. 

V _Bu işe ait şartname ve muka -
vele projesi, keşif şartname ve kroki
ler H. pa~a. Ankara-, Malatya, Adana 
isletme veznelerinde Elazığ, Narlı, D. 
Bakır istasyonlarında isteklilere 88 
kuruş mukabilinde verilecektir. 

(5001) 9003 

Emniyet tesisatı 

Ankara Belediyesi 

Motopomp alınacak 

Ankara Belediyesinden : 

Belediyemize alınacak be<ş moto -
pomp için isteklilerin tekliflerini 
teşrinisani 938 soınuna kadar verme -
leri ilan edilmişken bazı fabrika mü
messillerinin müracaatı üzerine tek
liflerini yetiştiremedikleri anlaşıldı
ğmdan işbu müddet kanunuevel 938 
sonu•na kadar temdit edilmiştir. 

Şimdiye kadar tekliflerini yetişti -
remiyenlerin bu müddet zarfında 
göndermeleri ilan olunur. (5068) 

9130 

2 imdadısıhi otomobili ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

Teşrinisani sonuna kadar tekl.ifle.
rini vermeleri ilan olunan beledıye ı-

çin alınacak benzin motörlü tek ve 
çift yataklı iki adet imdadı sıhi oto -
moıbili için ba.zı fabrikaların müracaa-

tı üzerine müddet kanunuevel 938 

sonuna kadar uzatılmıştır. Şimdiye 

kadar tekliflerini vermiyenlerin bu 

müddet azrfında belediyeye gönder -

meleri ill:i.n olunur. (5069) 9131 

' . . . . '.,,-. io-'l •' l ,j'-' ....... 
. · .. Posta; T elgraf'!e ;r elefon , ·~: 

~ . ' ·, ... ' . . .. . 
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...................................................... 1 
Aranıyor : İ Küçük ilôn şartları 1 
Aranıyor - Bahçeli evler koopera- i i 

tifinden B. 4 satılık evi olanların Son ! Dort satırlık küçük ilanlardan: ! 

1 
Bir defa için 30 Kuruş i 

şartlarını Merkez Bankasında Ekrem İki defa için 50 Kuruş i 
Tektaş'a tahriren bildirmeleri. 9024 Üç defa için 70 Kuruş 

ı Dort defa için 80 Kuruş ı 

Kir~hk : 
• Devamlı küçük ilanlardan ~er defası ı 
f için 10 kuruş alınır. Mesela on defa f 
J neşredilecek bir ilan için, 14-0 ~uruş 1 
i alınacaktır. Bir kolaylık olmak uzere 

Kiralık - Kalorifer ve sıcak sulu i her satır, kelime aralarındaki boşlu.k-

i 
laı müstesna, 30 harf itibar edilmııı· 
tir. Bir kiıçük ilan 120 harften ibaret f daircleı 5 oda 1 salon YP.nişehır, Ko · 

catepe lsmet İnönü caddesi sonunda 
Tel. 2451 8757 

Kiralık - Meşrutiyet ve Selanik 
caddelerinin bhleştiği köşede Ergene 
apartımanında beş odalı daıre. Daimi 
sıcak su. Kapıcıya veya Tel. 3114 e 

8846 

Kiralık - Yenişehir Ataç sokak 
18 No. lu apartımanda her türlü kon -
foru havi geniş 4 er odalı ve holü havi 
3 daire. Tl: 3520. 8908 

Kiralık Ev - Yenişehir'in mutena 
yerinde İsmet İnönü ve Kazım Öz -
alp asfalt caddelerinin birleştiği nok · • 
tada 7 oda mutfak banyolu kalori -
ferden başka her türlü konforlu ev he
men kiralıktır. 1162 numaraya telefon-
la müracaat 8928 

Kiralık Oda - Bir bay veya bayan 
;cin banyo mutfaklı mobilyasız. Ye • 
·işehir Meşrutiyet cad. Şcnyuva Ap. 
Io: 1 re. Aylığı 20 liradır. 8986 

olmalıdır. 1 
: Dört satırdan fazla her satır için be-
: her seferine ayrıca on kurus alınır. 

i Küçük ili.nların 120 :~~:J : geçmemesi lazımdır. Bu mik-
İ tarı geçen ilŞ.nlar ayrıca pul 
: tarifesine tabidir. 
: .......................................... . 

Kiralık - Havuzbaşr Karanfil so • 
kak Adalar Ap. 3 oda, 1 hol ve 5 odalı 
daireler. Fiat mutedildir. Kapıcıya mü-
racaat. 9107 

Kiralık hane - İsmetpaşa mahalle
si polis noktası altında Tinli sokakta 
3 oda, mutbak ve banyo. No: 22 ye 
müracaat. 9108 

Kiralık - Baylar için kalorifer ve 
tam konforlu 2 oda. Bakanlıklar posta
nesi karşısı Çankaya cad. No: 33 alt 
kata saat 2 den sonra müracaat. 9023 

Satılak : D. D . Yolları Satın Alma Ko. 
Muhammen bedeli 53422 lira olaı 

(Ankara - Haydarpa~a hattında mev
cut emniyet tesisatı kumanda terti -
batma ait muaddel Einheit J tipi ile 
Banar Bruchsal Baden Ausfuhrung 
für die Türkie tipine ait) emniyet te
sisatı yedekleri 23-1-939 pazartesi gü
nü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle 
Ankara'da idare binasında astın alı -
nacaktır. 

"' - k 1 Kiralık Ev - Bahçeli evlerden 65 
2 adef pOSfa VaQOnU at.naca No- lusu Nafıa vekaleti muhasebesin -

Satılık piyano - Alman marka gü
zel bir piyano satılıktır İs.metpaşa as
faltı Ölçerler sokak No. 5 de Bay 
Mustafa'ya müracaat. Telefon: 1162 

P. T. T. Levazım Müdürlüğün

den: 

Bu işe girmek istiyenlcrin 3921,10 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

29-11-938 tarihinde yapılan eksilt -
mesinde mukabil teklif verilmesin -
den ihale edilemiyen iki adet pos -
ta vagonu 27 birincikanun 938 salı 
günü saat (15) de Ankara'da posta, 
telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
binasındaki satın alma komisyonun -
da pazarlıkla mübayaa olunacaktır. 

Şartnameler (267) kuruşa Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak Muhammen bedel (43579,80), mu -

vakkat teminat(3268,40) liradır. 
tadır. (5018) 9042 

Ray alınacak 
İsteklilerin mesai saatları zarfında 

her gün mczki\r komisyona müracaat
D. D. Yolları Satın Alına Komis- la şartnameleri görmeleri ve pazar -

yonundan : hk için yukarıda yazılı gün ve saatta 
Muhammen bedeli 576009,93 lir~ o- muvakıkat teminat makbuz veya ban • 

lan 100 kilometrelik takriben 8000 ka mektubu ve kanuni vesikalariyle 

ton ray 25-1-1939 çarşamba günü saat birlikte adı geçen komisyonda hazır 

15,30 da kapalı zarf usulü ile Anka~ bu,J.unmalanJJ.an olunur . 
ra'da idare binasında satın alınacak - (5052) 9116 

tı~ 
Bu ışc gTI"ttlek ietlyenlerin 26790,40 

lirahk muvakkat teminat ile kanu -
nun tayin ettiği vesikaları ve teklif
lerini aynı gün saat 14,30 a kadar ko· 
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Zayi - Ankara Memurlar koopera -
tif şirrketinde hissedar bulunduğum 
4196 saydı senedimi zayi ettim. Yeni -
sini alacağımdan eskisinin hükmü ol -
madığı ilan olunur. Sabık Ankara Zi
raat bankası muhaberat İnemnrların -
dan mukayyit Abdülaziz Özbek 9102 

Şartnameler 2880 kuru§a Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
dı~ (4965) 9127 

Sovyel sosyalist ittihadı "URSS ,,un 
FRANSIZCA NEŞRlY A Ti 

1939 senesı ıçm aboneman kaydına başlanmıştır. 

J U rna 1 de Moscou. Siyasi: İktısadi, İçtimai 
• ve edebı haftalık mecmua 

Makaleler, Sosyalist in§aatrna ve URSS'un dahili hayatına, sulh 
i~in mücadelesine, sınai ve zirai inkişafına ve aynı zamanda Sovyet 
ittihadının edebi, fenni ve artistik hareketlerine hasredilmiştir. 

Aboneman: Seneliği: 1.50 türk lirası, 6 aylığı 75 kuruş 
ve nüshası 4 kuruştur. 

REVUE DE MOSCOU: aylı~~:mua 
Her nüshasında siyasi ve iktıı::adi makaleler, U RSS Milletlerinin 

hayatı üzerinde hikayeler, manevi hayatmın son tezahüratı hakkın· 
da hüHisalar, edebi artistik ve tiyatro ve sinema kritikleri, Sovyet, 
mecmualarının yazılmamış eserleri, malümat ve saire vardır. 

Revue de Moscou: 
Bu resimler, orijinal fotoğraf ve 

krokilerle müzeyyendir. 

Aboneman: Senelik 2.50 türk lirası, 6 aylığı 1 lira 25 kuruş 
nüshası 20 kuruştur 

JOURNAL ve REVUE DE MOSCOU' nu-n müşterek 
abonemanı seneliği 2 lira 70 kuruştur. 

U rss En Construction. Zengin Resimli 
• aylık mecmua 

Sosyalist sanayiine, sovkhoz ve kolkhozlara, maarife, Sovyet it-
tihadı adamlarına ve günlük hayatlarına ait çok gü.zel resimler. 

Aboneman: Seneliği 4 lira 80 kuruş, 6 aylığı 2 lira 
40 kuruş, nüshası 40 kuruştur. 

LlTTERATURE 1NTERNATlONALE: 
Aylık Resimli Mecmua 

Sovyet İttihadının sosyalist maarifine, edebiyatına ve bütün 
dünyanın anti faşist sanatına vakfedilmiştir. 

Aboncman: Senelik 2.50 türk lirası, 6 aylığı 1 lira 25 kuruş 
ve nüshası 25 kuruştur. 

"Journal de Moscou", Revue de Moskou" ve saire bütün Sovyet 
neşriyatı abonemanı için MEZHDUNA ROHNAJA KNİGA: (18 
Kuzneckiji Most, Moscou) ve URSS DEVLET BANK.ASINA: 
(UİNO 12. Neglinnaja. Moscou) müracaat olunmalıdır. 

H AŞ ET 
Türkiye 

Kütüpanesi 
şübesi 

İstiklal Caddesi 469 No. Posta Kutusu Beyoğlu 2219. Talep vu· 
kuunda kataloğ ve nümunelik nüshalar gönderilir. 9142 

~;:=:::==============;:;;;;;===================~ 

de Mustafa Altan kiraya verecektir. 
Tl: 3470 den 134 de 8987 

Kiralık Apartman - Postane cad . 
54 No: da Hale yakın Esen apartma
nında 4 odalı daire bütün müştemila • 
tı ha.kim manzaralı. Tel. 3849 900 

Kiralık Oda - Mobilyasız güzel bir 
oda kiraya verilecektir. İtfaiye meyda
nı İhsan Bey apartmanı ikinci kat 5 
numaraya müracaat. 9010 

Kiralık - Tam konforlu muşambalı 
fiyatı ne:lareti müsait 3 er 4 er odalı 

daireler. Yenişehir Tuna cad. Bozkır 
so. No: 8 de bodrum kata 9022 

Kiralık - Bir oda hol ve mutfak 
müstakil bir daire Maltepe köprü ba
şında No: 37 Yenişehir Emciler cad • 
desi su iş mağazasına müracaat. 9028 

8927 
Satılık Bağ - Dikmen'de asfalt 

cadde üzerinde 144 metrelik cephesi o
lan 11704 metre murabbaı sahasında 
Kavaklı bağ satılıktır. Yenişehir Ataç 
sokak 10 numarada Bursa'lı Emine Ti
bas'a müracaat. 8936 

Satılık Stil Ev Eşyası - Göç yü • 
zünden ingiliz stilinde akaju salon ta
kımı, yemek ve yatak odası ve saire. 
Yenişehir, Meşrutiyet caddesi Konur 
sokak No: 21 1. ci kat Telef: 3491 
den Bilimer. 8976 

Satılık Arsa - Bakanlıklar karşısın

da Karanfil sokağında 7 50 metre M. 
yeri çok güzel bir arsa. Ucuz Fiyat. 
Tel: 2858 9011 

Satılık - Cebecide Damirlibahçede 

Kiralık _ Kavaklıdere'de Tahta büyük cadde üzerinde sinemaya 150 
.. metre mesafede acele satılık ucuz üç köprü arkasında 3 oda 1 mutfak ve-

sairesiyle 12 dönüm bağ: Alman sefa- kagir ev Tel: 2406 KmacI han No 16 
rethanesi arkasında 196 sayılı haneye 9z74 

9029 Satılık Ev - İsmetpaşa ve Hamam-
önünde kullanışlı iratlı yolculuk hasc

Kiralık - Bahçeli evler mahalle • biyle acele satılıktır. Kmacı:han No : f 
sinde 65 No:lu ev. 4 oda 2300 No:lu 16 Tel: 2406 9075 
telefona gündüzleri müracat. 9051 

Sablık - Bahçeli evler kooperati • 
Kiralık Daire - 3 oda mutfak ban- finden hisse satılıktır. Kınacı han No : 

yo havagazı elektrik su. Müdafaai hu- 16 Tel: 2406 9088 
kuk cad. Halk sineması sırasında 51 
Erek apartmanı 9055 

Kiralık - Ulus Meydanmda Koçak 
hanında birinci katta yazıhane için 

Satılık Otomobil - Çok temiz ve 
gayet ekonomik kapalı "Reno" otomo
bili satılıktır. Tel. 1682 Refik. 

Satılık - Yazı makinesi, av tüfeği 
elverişli 2 ve 3 odalı daire kiralıktır ve saire Zincirli cami odalannda No. 
Kalorifer ve asans~r var. 9067 

8 de cumartesi saat 13 - 17 ye pazar 
Kiralık - Bahçeli Evler Kooperati - 8 - 17 ye kadar müracaat edilir. 9110 

finde beş odalı tam ko:ı.forlu 117 No Satılık arsalar_ İstasyon arkasın_ 
lu ev aylığı elli liraya kiralıktır. Ye - da Yenişehir'de yolculuk dolayısiyle 
rinde görülebilir. Telefon: 1296 ucuz fiatla Kınacı han No. 16 Tel: 

Kiralık - Yenişehir Adakale cad - 2406 9101 

desi No: 20 de beşer odalı kullanışlı Satılık Apartıman _ Yenişehir'd:e 
2 daire kiralıktır. Yeni boyanmış kon- yeni yapılacak erkek lisesi civarında 
forlu ve bahçe içersinde. Tel: 1669 asfalt üzerinde 160 lira icralı ehvea. 

9069 fiatla Kınacı han No. 16 Tl: 2406 
Kiralık - Parke kalorifer tam konfor 

5 oda. Yenişehir Mimar Kemal mek -
tehi yanında Okula sokak No: 14. 

9072 

Kiralık Oda - Yenişehir Lozan 
meydanı bir bay için su elektrik ban • 
yo dahil güzel bir oda. Yenişehir Kır
tasiye ma. Selamiye müracaat. 9073 

9107 
Satılık Oda Talomlan - Yepyeni 

ve mükemmel bir yatak odası ve bir 
yemek odası takımı satrlrktır. Görmek 
ve görüşmek istiye;ıler Havuzbaıı'nda 
Kazım Özalp caddesinde Türk Dil Ku
rumunda Kemal Özerk'e müracaat e • 
debilirler. (Teiefon: 197 5) 8893 

Devren Kiralık - Yenişehir, Ata - l 
türk bulvarı, Kızılay bahçesine bitişik . 11 yert•nler : 
Sönmez Ap. 7 No. daire. İçin.dekilere 

müracaat. Tel: 3143 9087 

Kiralık üç oda ma müştemilat 
Memurin kooperatif inişinde Güzel 
Arçın sokağında 17 numaralı apart • 
manda doktor Bay Ali Maruf'un mua
yenehanesi. Talipler yanındaki elek • 
trikçi Bay Bedriye müracaat. 9096 

Kiralık - Yenişehir Sclanik cad • 
desi Kuğu apartimanmda kiralık dai • 
reler. 7 numaraya müracaat. 9100 

Kiralık daire - Yenişehir otobüs 
garajı karşısında Ersoy apartımanı te-
lefon 3654 - 3710. ' 9104 

Kiralık - Kavaklıdere'de Güven 
evlerinden bütün konforu cami mun. 
tazam bahçeli 1 numaralr ev 3719 te • 
lefona müracaat. 91o5 

. 4 ve 5 odalı daireler - Muntazam 
bır ~ahçe içinde ferah ve her tarafı 
y~nı ~uşambalı tekmil konforlu. Ye
mşehır SeHinik caddesinden sonra ge-
len Onuvluk sokak 8 III u·· •• k • ncu at. 
Tl: 2385 Behiç Tümer. 9106 

Piyano Öğretmeni bir bayan aranı • 
yor - Gazetemizde V. G. rumuzuna 
mektupla müracaat edilmesi. 9026 

DIŞ TABIBl 

M. AZİZ TU~Ç 
Pazardan maada her gün baa· 
talarını kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarral 
Hakkı Apartıınanı No. 1 

' 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 

Her giin saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Aparttmant No. 9 D.5. 9068 
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Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yanm yağlı gece ve gündüz 

RE LE 1 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 

ihtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 
Hasan ismine ve markasına dikkat .. 8985 

-
~ Gayet temiz-gayet - sıhhi-gayet ucuz -----
§Her gün sabah, öğle ve ak
:şam yemeklerinden sonra 

--------------
: dişlerinizi 9111 ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ : --
~ ·Radyolin ile fırçal - yı 

--
iZ~ 
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Muhtelif binalar yapf 1r1facak 
Kadıköy Vakıflar Müdürlüğün

den: 
1 - Alem dağında Taşdelen mev • 

kiinde yeniden inşa olunacak keşif
leri yekO.nu (12704) lira (44) kuruş o
lan müdür ve makinist revir, müstah
demin binaları inşaatı mamüştemilat 
toptan götürü olarak kapalı zarf usu
lü ile 9.12.938 den 29.12.938 tarihine 
kadar eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaata ait projeler fenni 
ve hususi şartname ile eksiltme şart· 
namesi ve mukavele projesi parasız 
olarak Ankara'da Vakıflar Umum 
Müdürlüğü inşaat müdürlüğünden, 
lstanbul'da vakıflar başmimarlığın • 
dan, İzmir'de vakıflar müdürlüğün -
den alınabilir. 

3 - Eksiltme 29.12.938 tarihine 
rasthyan perşembe günü saat (14) te 
Kadıköy vakıflar müdürlüğü binası 
dahilinde komisyonda yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 952 lira 83 kuruş
tur. 

4 - Bu eksiltmeye girecek olan mi
mar ve mühendisler 938 senesine ait 
ticaret odası vesikası ve gene bu yıla 
ait olarak nafıa müdürlüğünden alın · 
nuş on bin liralı ktek bir bina inşaatını 
Y~P~ş ve muvaffak olmuş olduğunu 
bıldıren vesikasını göstermesi lazım · 
dır. 

5 - Teklif mektupları 29-12-1938 
perşembe günü saat (13) e kadar Ka
dıköy vakıflar müd.. 1 .. - .. k . . ı·-· ur ugu omısyon 
reıs ıgıne makbuz m k b"l" d ·1 . u a ı ın e verı -
mış bulunacaktır. 

• 6 - Kapalr zarfların ihzarmda tek
hf mektubunun yazılışında ve bu 

zarfların tevdiinde posta ile gönde -
rilmesinde taliplerin (2090) sayılı ka
nunun 32, 33, 34 üncü maddelerine 
harfiyen riayet etmeleri lüzumu ilan 
olunur. (5085) 9140 

1 ...................................................... , 

i Harta 1 ................................................... . 
Aliminyüm map ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. ihtiyacı için 
açık eksiltmeye konulan 650 adet ala
minyüm Mapa talibi tarafından teklif 
edilen fiat genel direktörlükçe gaJı 
görüldüğünden tekrar eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 19-12-938 pazartesi 
günü saat 10.30 da Cebecide Harta 
Gn. Drk. binasmda Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel tutarı 3493 
lira, muvakkat teminatı 262 lira olup 
Banka mektubu veya maliye makbu · 
zu kabul olunur. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin yazı
lı gün ve saatte teminatlariyle birlik
te komisyona gelmeleri. (5063) 9125 

Hafiflik - Rahatlık 
J. R o u a a a 1 Kol'$aleriftde 

_ b.~ - (Oolne), alzl lncllebilecek ne -y::_. ballno ne da hiçbir taıyik yok. 
tur. Bu lıcol"9•1ır. vDcudunuz.u 
ııkmakaııın t•rıaaübOnüzü in· 

\r?;celllr •• 16~aünQıO 1cuvvetıondirir. 
Fiyatı ı 25 llradon ltlboren. 

ISTlNBUI., Beyqğlıı 
Tanıt meydanı 12 No. lu. 

Me§nemıu ziyaret edlnlı veya 
ıg No.111 tarifemizi tateyinlı. 

Flyallerımızda bDyOk tonzlllL 
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Belediye sırasında Emek apar 
tımanı. Her gün saat 17-19. Cu-
martesi günleri 14-19. 8989 

SIMAL KUTBU 
Şimal kutbuna yapılmış bütün se

yahatleri, seyyahların sergüzeşt ve 
kahramanlıklarını, heyecan ve canlıh -
ğı ile anlatan bu eser bir kitap halin • 
de çıkmak üzeredir. Eser: Alman bil:>
liografisinin müessisi olan H. H. Hou
ben 'indir. Dilimize Dr. Hamdi Turgut 
Öngören tarafından çevrilmiştir. 9144 

Istanbul Haydarpaşa hastanesi 
sabık göz mütehassısı ve Gtilhanı 
hastanesi sabık göz baş muavini 

Göz Doktoru 

SITKI FIRAT 
Muayenehanesini Samsun' dan 
Ankara'ya nakletmiştir. Muaye -

ne : Sabah 9 dan 19 a kadar 
Belediye sırası, Talas Ap. kat; ı 

.. 
Zayi - 935 yılında Ankara İnönü 

ilk okulundan aldığım diplomayı kay -
bettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı ilan olunur. Ankara 
Atpazarı mahallesi Hünlü sokak No. 
99 Arif Akbudak. 9099 

, 

._...ESKİ NAZ i-.._ 
Kışlık kadın şapkalarının en 

son Faris modelleri gelmiştir. 
Muhterem müşterilerimizin gör· 
melerini rica ederiz. 
Bankalar caddesi. 8894 

Zayi - 1-11-1935 de Ankara Sanat
lar mektebinden aldrğrm 102 numara · 
lı tasdiknameyi kaybettim. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmü olmadığı 
ilan olunur. Nedim Tamlkan 9098 

.. Dr. Kemal Arıcan • 
Cebeci hastanesi 

Cilt, saç ve zührevi 
hastalıkları mütehassısı 

Muayene: her gün 3 - 7 kadar 
Belediye sırası Emek apartman 
kat 2. 8806 

An --- ra Gar il 
-~ Ucuz portakal satışı ---------- Yeni orkestrası --------------- 1 in~i kanun 11 inci pazar günü saat 6 da başlıyor. 9103 

-

: Ankara MJmurlar Kooperati-
: fi mağazalarrnda, Dörtyoldan -
--
-----------
-

hususi surette gelmiş olan porta-
kalların: 

100 adetlik sandığı 

150 " " 
kuruşa satılmaktadır. 

168 
160 

9064 

--:; 11111111 ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır~ 

,,:;::====== 1939 Baş mahsul Morina 

BALIK YAGI 
Yeni açılan Saman pazarında 

E G E E c z A N E s i ne 
yeni ilaçlar yeni lastik çeşitleri yeni fiyat 

İzmir'in Altın dam.lası kolonya ve kremle,ri 8867 

geldi 

ULUS -19. uncu yıl. - No.: 6235 
İmtiyaz Sahibi 

Nurettin Kimıl SUNER 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

Matbıı.a Müdiirü: Ali Rrr.a BASKAN 
ULUS Basrmevi : ANKARA 

.... 

- -------
---Memurlar Kooperatifi Sirketi 

~ 

ve şubeleridir. --= Toptan alanlara ayrıca tenzilat yapılır. = 
: Her bakkaldan bu şekerleri isterseniz hem temizliğine hem tartısına emin olarak teda- : 
: rik edebilirsiniz. 9067 : 
~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•;: 

Seydiıehir eski mal müdürü 
Necmettin hakkmda 

Divanı Muhasebat Riyasetinden: 
Seydişehir malmüdürlüğünün 930 

yılı idare hesabı hakkındaki 307 sa· 
yılı ilam mucibince muhasip sıfatiy -
le namına borç çıkarılan paralar hak
kında temyizen tetkikat yapılması i
çin Seydişehir eski malmüdürü Nec -
mettin yönünden verilen dilekçe üze
rine Divanı muhasebat temyiz heye • 
tince ittihaz olunan 11-5-937 günlü 
ve 517 sayılı karar adı geçenin ika -
metgahınm malfim olmamasına bina
en tebliğ edilmemiş olduğundan hu· 
kuk usulü muhakemeleri kanununun 
141 inci maddesi hükmüne tevfikan 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
keyfiyet ilan olunur. 
İşbu ilan 8-12-938 tarihinden itiba

en airc dahilindeki levhaya asılnıış 

trr. (5076) 9135 

.:!.lll 11111111111111111111111111111111111111111111111111ll l l lll l l l l lll l lllll l l llll!:. - -- -- = 
TÜRK HAVA KURUMU § -- --

26 cı Tertip § -- -
BÜYÜK -PİYANGOSU § ---------- İkinci keside 11 birincikônun 938 dedir. 

--
-- -= Büyük ikramiye 45.000 liradır. § 

- -- -:= Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye. ::= 
:= lerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır... ::= 
- Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal et- :S = meyiniz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına :S 
=: girmi• olursunuz... :S 
- y -

~llllllJJJlllJJJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
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Halkın nazarı dikkatine 1 --------- .. .. ---.. ----.. -----

-
; Belediye Reiılitinden: -- Sinamalarda loca fiyatlarının 2,5 liraya indirildiği saym halka ilan olunur -- -~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır"' 

han, otel • ve saıre Satıhk 
Erzincan Müstakil Vakıflar Memurluğundan : 

Mevkii % 7.5 te
minat 

Lira K. 

No. Bedeli. M. vakfı Cinsi 
Lira K. 

2/2 7000 00 Kurşunlu Gazino Dörtyolda · 525 00 

34/, 35/, 36/5, 8500 00 Müftü Han ve otel ve Söğütlü 637 50 
37/7, 38/10, 39/12 Abdullah yedi bap dükkan Kahve karşısı 
40/14, 41/16 

Hududu ....... _ 

Sağı, solu yol arıkası postahane 
cephesi Dörtyol 
Sağı sahibi vakıf dükkinları 90-

lu evelce satılan lzzetpaşa vakfı 
dükkanları arkası Hışır Nuri am• 
barı ve daire dükkanları cephesi 
meydan 

Yukarda cins ve mevkileri yazılr gayrimenkullerin mülkiyetleri satılmak üzere ve bedeli ihale tarihinden 
itibaren bir ayda tamamen ödenmek suretiyle 1-12-938 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle kapalr zarf u
sulile artırmaya konulmuştur ve 21-12-938 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 de ihaleleri yapılacaktır. ls
tekliler şartnameyi her gün Vakıflar idaresinde görebilirler. Talipler teklif mektuplarını 2490 sayılı kanuna 
göre ihale saatinden bir saat eveline kadar Erzincan Vakıf~ar Dairesinde müteşekkil komisyona vermiş ola-
caklardır. Bu saatten sonra verilecek olan teklif mektuplarının kabul edilmiyeceği ilan olunur. 8849 

.:!.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:; - ~ 

~ Yeni SİNEMALAR Sus ~ 
~ BU GÜN BU GECE Ha l k BU aoNaONnoz ~ 
- GÜNAHKAR KIZLAR 10 - 12 Ucuz Halk Matinesinde .-. 

----
--

Oynıyanlar 

Genç kır. rolünde: Corinne Ducbaire 
Direktris rolünde: Anie Ducaux 
Doktor rolünde: Roger Duches 

Terbiyevi ve ahlaki gayet 
müessir bir eser 

BU GÜN BU GECE 

AYNAROZ KADISI 

İKİ AŞK ARASINDA 

B:ış Rollerde 

::::; 
::::; 
::::; 
::::; 
:::.; 

Fı-anchot Tone - Mauren O'Sullivan :=::; 
Baş Rollerde ~ 

VASFİ - HAZIM - BEHZAT Virginia Burce Eg 
1. GALİP - EMİN BELLİ ~ 

- Bugün saat 10 ve 12 de HALİDE - ŞEVK1YE ~ = MUAMMER - MAHMUT GÜNDÜZ ~ = UCUZ HALK MATİNESİ SAİT - NECLA - NEVİN ~ 
- PERİHAN - SAMİ 14 - 16 - 18 ~ = Balkon: 35 - Salon: 20 ve ~ = Seanslar ~ 
- 10 ve 1.2 de Ucuz Halk Matinesi Gece 20.30 da :=:; 
_ Seanslar 10 - 12 - 14.45 - 16.45 - 18.45 ::::::; = Gece 21 de 14.30 - 16.30 - 18.30 - 21 de AYNAROZ KADISI ;::; 

::;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

39 model BLAUPUNKT radyolarını dinlemeden radyo almayınız. KAZIM RÜŞTÜ 
Ankara Adliye sarayı Yan: Gençağa 

apartımanı 2. ci kat No: 6 Tel: 2208 


