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ADiMi% ANCIMl'ZDIR. 

Dünkü spor hareketleri 
Dün §ehrimizde Harbiye idman Yur
du ve Galatasaray Jik maçlarına de -
vam etmişlerdir. lstanbul'ds da Be -
şiktaş ve lstanbulspor karşı/aşmışlar
dır. Spor haberlerimizi 9 uncu sayfa
da okuyunuz. 

Inönü seyahatine devam ediyor 
Dün Kastamonu' dan ayrıldıktan sonra 

Cümhurreisimiz İnebolu' da 
halkın dileklerini dinledi 

r .l 
~ ..ı 

Erzincan hattı bugün açılıyor 

Sivas'taki muazzam cer 
atelyelerini gezerken ..• 

''Savarona ile İnebolll'dan hareketi 
il 

Bundan sonra Sivas'a gidenler 
eski söz yerine, şöyle diyecekler 
il Göründü Sıvas'ın eden Cümhurreisimizi karşılama~ 

için Zonguldak'ta hazırlık yapılıyor 
• 

Sesimizi iyi 
kullanalım 

F.R.ATAY 
Radyo, bazı memleketle~de sa

dece bir eğlence ve havadıs vası
tasıdır: fakat ileri seviyeli mem
leketlerde mekteptir, kürsüdür, 
tiyatrodur ve ilim terbiyes~nden 
vücut idmanlarına kadar hızmet 
eder. Çocuk saati, halk saati, e"'! 
kadını saati gibi tahsislerle cemı
yet hayatını her tarafından sa
rar. Öyle ki garp aleminin her 
hangi bir vatandafı, kendi milli 
radyosunu en zaruri ihtiyaçları 
arasına almıştır. Bundan başka, 
aynı radyo, bir mille in bütün 
fi~'W&ıMtYıiTesis etmiftir. Bir
kaç lisanda konufur ve ders ve
rir gibi değil, fakat yepyeni rad
yo dinletme aaınatının incelik
lerini kullanarak, mütemadi tel
kinde bulunur; bir milletin iddi
alarını bilfiil ispat eder: !İİrini, 
medeni musikisini, folklorunu, 
kültür hizmetlerini yayar. 

Adeta bizim için icat olunmalı 
idi: çünkü cihan türk iftirası ile 
iıbağ halindedir. Herkese söyli
yecek bir asırlık sözümüz var. 
Gazete, mecmua, muharrir satın 
almak, sütunlar ve ekranlar kira
lamak için senede milyonlar sar
f edemiyoruz. Takım takım, üni
versite kürsülerine ilim ve kon
feransçı yetiıtiremiyonız. Neıri
yat aleminde cihanıümul töhret
lere malik değiliz. 

Bu seneye kadar iki zayıf is
tasyonumuz vardı; ikisi de her
hangi bir ıark ça~gı_lı k~h~esini!1 
hoparlörü vazif esını gorurlerdı . 
Bağdat ve masa musikisi müıt.e
rilerine hizmet edilmesinden fi -
kayetçi değiliz: radyonun her sı
nıfa mahsus saatleri olduğunu ya • 
zımızrn haıında söylemiıtik. Os
manlı musikisinin, Ankara rad • 
yosunda Mesut Cemil'in pek mu
vaff akiyetle tatbik ettiği, klasik 
saatini biz zevk ile dinliyoruz. 
Hatta niçin bir de masa batı sa
ati yapmıyalım? Her ne ise .. fa
kat hükümet büyük fedakarlık -
larda bulunarak, bizi yeryüzü • 
nün her tarafı ile temasa getiren 
Yeni ve mükemmel bir radyo is· 
taıyonuna kavuşturmut ve onu 
memleket ilim ve sanat, kültür 
ve zevk seviyesinin emrine ver
?1İ~~ir. Atatürk'ün ölümü sebebi 
ıle, ıstasyonumuz bir müddetten-
beri mate .. k.. f m au utu yapıyor: a -
k~t b~ sükut eğlence sesleri için
~ı.r. Bırkaç gün İçinde Atatürk 
ıçın duyduklarımızı d"" ·· d ""k-l . . . , UfUn U 
~.r•~ızı ve onun eseri hakkında 
soyl_ı~e~ekle~imizi hile bitireme
meh ıdık. Mıllet, her türlü faali
yetleri ile işlemekte devam edi
yor: fakat dıtardan türk sesine 
kulak verdiğinizde birkaç hava
dis, ve sükut! 
Yarın öbür gün yeniden netri

yata baılıyacağız. Her memleke
tin zevk ve istifade ile dini iyece

(Sonu 8. inci sayfada) 

1 

i smet lnönü Kastamonu'da halk arasında 

~-dA'l'!\('ll'UJ • ..ı.o. l'l • .:fıuıoşi muhabirimizden telgrafla) - Cümhurre~ -
~ met ınonu._ nün bugun,--ı •• _a___ı •• ·v sereflendirmek üzere ~hri -
mızden ayrılacagını haber alan halk da~a sabahın ÇOJ\; c• ........ --.J--• 
dan itibaren yollara dökülmüşlerdi. 

lnönü'nün ikamet buyurduklan vilayet konağından itibaren, yol bo -
yunca, askerler, Dağspor, Çamspor, Kastamonuspor kulüpleri mensup. 
lariyle, Kastamonu lisesi, kız orta okulu izcileri ve ilk mektepler dizil -
mişlerdi. Parti ocakları, diğer teşekküller, bütün memurlar yerlerini al
mışlardı. Saat tam sekizde ismet İnönü beraberinde Kastamonu mebus
ları, vali ve parti başkanı B. Avni Doğan, tüm komutanı, ve refakat ve 
maiyetlerindeki diğer zevat bulunduğu halde vali konağından çıkmış
lardır. Halk, Cümhurreisimizi görünce ortalığı bir alkış tufanına boğ -
muştur. Büyük bir coşkunluk içinde : 

''-Varol lnönü kahramanı, Lozan kahramanı yaşa!,, sedaları için -
de sevgi tezahürleri görülüyordu. 

ismet lnönü otomobillerine bininceye ve şehirden aynlıncaya kadar 
bu tezahürlerin ardı arkası kesilmedi. Otomobiller lnebolu istikametin -
de Kastamonu'dan ayrıldılar. Aziz Şefin kastamonulular üzerinde bı -
raktığı saygı ve sevgi intibaı çok derindir. Şehir hala bir bayram sevinci 
içinde çalkanmaktadır. - EVRENSEL 

Küre ve İnebolu' da : 
Kastamonu, 10 (Hususi muhabirimiz telgrafla bildiriyor) - Cümhur

reisimiz İsmet İnönü saat 10 da halkın coşkun tezahürleri ve alkııları ara
sında Küre kazasına varmıı hükümet konağına inmiştir. İsmet İnönü hü
kümet konağında bütün memurları ve halkı kabul buyurarak kendileriyle 
uzun boylu görımüş ve dertlerini dinlemiştir. Bir saat kadar kaldıktan 
sonra da lnebolu'ya müteveccihen yollarına devam buyurmuşlardır. 

İnebolu baştan başa taklarla ve defne dallariyle süslenmişti. İnönü mek
tep önünden Ha1kevine kadar yaya yilrümck ve yolun iki yanında kendisini 
alkışlıyan halka tebeesümlerle iltifat etmek auretile ineboluluları minnettar 
ettiler. Halkevinde memurlar ve halk Cümhurreisimiz tarafından kabul bu· 
yuruldular ve dinlendiler. (Sonu 8. inci sayfada) 

Milli ~el'i .damlamak için ıiddetli yağ,,._. •'llimeıa 
~a dmlen halk 

Bu rayların ucu bugün Erzin
can'cladır, yarın ela hudutta 

olacaktır ... 

Erzincan'a yolcu 
seferleri başladı 

Çetinkaya - Erzincan 

arasında haf tada 

dört katar itliyecek 

' 

fabrikaları ! ... 11 
( Tört•nc gazt•tcnıizi temsilen da~·etli huhman Yazı İşleri Mü· 

diiriimüz Miimtaz Faik }"enik Siva -tan telef onla bildiriyor) 

Sıvas, 10 - Yurdumuzu hattan &§ağı çelik ağlarla örmek kara. 
rını verdiğimiz zaman bu karann yalnız demiryolu döıemek ol -
madığrnı da biliyorduk. Hükümet demiryolu siyasetimizi rayiyle, 
lokomotifiyle, tamiraneleriyle ve nihayet bütün kalifiye person• 
liyle bir kül olarak ele almıştır. 

Daha dün Sivas'ta idik. 30 ağustos 
1930 da Sıvas hattı İsmet lnönü'nün 
eliyle açılıyordu. Bugün Sıvas'ı geci
yornz. Buraya saat 14.30 da geldik. 
Yarın 14.30 da Erzincandayız. O za -
mandanberi şimendifer bu yol üze . 

Devlet demiryolları idaresi Erzin- rinde bir günlük bir merhale katet -
can istasyonuna kadar iş liyecek olan miştir. Yarın sayın Çetinkaya'nın da
trenler için yeni bir tarife yapmıJhr. vetlisi olarak şimendifer siyaset imi . 
Bu tarifeye göre Çet inkaya - Erzin- zin hududa doğru büyük bir hızla 
can kısmında haf tada dört gün muhte· yaklaşan ileri karakollarından birine 

· O,. • • ' ir u katar- varacaiır. Bueün de onun, o sefer· 
lardan bıri ıı:rzin~'dan puarteai ve bez:Uğin menriJ teıkilitmr görerek if. 
pertembc gilnlerı saat 7,15 te kalka- tihar hissi duyuyoruz. Bu menzil teş. 
rak 20.24 te Çetinkaya'ya varacaktır. kilatı Srvas'ta kurulan büyük Jokomo
Diğeri salı ve cuma günleri saat 14.45 tif tamir ve inşa atölyesidir. 
te ~rzin~n'dan kalkacak ve. 5,10 d~ Sıvas kongresinden sonra şimendi
Çetı~kaya ya varacaktır. ~etın~aya - fere kavuşan Sıvas, bu kongrenin ma· 
dan ıse çarşamba ve cuma gunl.e~ı saat hiyetini ve büyüklüğünü, bugün daha 
8 de k~lka~k olan katard~~ b~rı 20,10 iyi anlamıştır, Ve bugün, 0 kongre
da Erzıncan a varacak, dıgerı de pa- nin en faziletli evllidı olan cümhuri
zartesi ve per§embc günleri saat 22.20 
de kalkarak 12.45 te Erzincan'a vara
caktır. 

Erzincan'dan 7,15 te, Çetinkaya'
dan 8 de kalkan katarların Sivas ve ile
risiy1e Erzincan'dan 14,45 te, Çetinka
ya'dan 22.20 de kalkan katarların da 
Malatya ve ilerisiyle münasebatı ola
caktır. Ankara'dan Erzincan'a doğru 
münasebatı temin etmek üzere her sa
bah şehrimizden 9,35 te kalkan katara 
cumartesi ve salı günleri bir birinci ve 
ikinci, bir de üçüncü mevki vagon ta
kılacaktır. Erzincan'dan da doğru An
kara için pazartesi ve perşembe gün
leri bir birinci ve ikinci, bir de üçün
cü mevki olmak üzere iki vagon ilave 
edilecektir. 

Mareıal (akmak 
İstanbul' a döndü 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Ge
nel Kurmay Baıkanımız Mare • 
tal Fevzi Çakmak, bu akıam sa
at 18 de huıuıi bir trenle Atina
da·n lstanbul'a dönmüt ve Sirke
ci garında ıehrimizin mülki ve 
askeri ileri gelenleri ve diğer 
birçok zevat tarafından istikbal 
olunmuıtur. 

Papa gene has.ta 
Roma, 10 a .a. - Papa'nın sıhi va -

ziyeti tekrar fenalaşmıştır. 

r 

Kemalizm 
Hukuku eaaaiye proleaörü ve 

Sıvaa mebuau B. V ıuli Rafit Se
vig, dün polia enatitüaüntle, 
"Kemalizm,. mevzulu konleran
aının ikinciaini vermiftir. Kala
balık ve aeçkin bir dinleyici küt
le.inin alaka ile takip ettiii bu 
konlerana, 9 anca MJY/amuJa 
balacakaın~ 

(Sonu 8 incı ı·avfada) 

Halk cephesi dağıldı 
Komünist ve ıoıyaliıtler muhalefette kaldılar, 

merkez ve sağ partileri hükümeti tuttular 

Neticede 
111111111111111111111111111111111 

241 muhalife karşı 315 reyle 

Daladiye kabinesi 
itimat reyi aldı 

Franıız parlimento8Unda çok gürültülü müzakerelerden aon
m Dalaclq,e bhrnni ;.;. wt re,i ' ... H'. ,(,._1 &ci ~----> 



B. Cemil Bilsel'in Kamutay'ın yar1nki toplantısında 

Muallim Naci - Lessing dünkü konferansı Devlet Su rası _, 

hazırlanan kanun 

• • 
ıcın 
~ 

- Baılamı§ makale serisinin devamı -
Mağllıp şark, mağlup kültürünü 1 ait esaslara sadık kalmışla Sh k . 

• •• • Y • • r, a es • 
ancak dılde ınudafaa edebılecegını se • pear ise bundan a ı . ald 

Konferansta B. Celôl 

Bayar da bulundular • • 
proıesı görüşülecek 

Yurdun bir (Ok yerlerine 
bereketli yağmurlar yağıyor 

k b .. ·· d"kk· . . yrı mılltı ve an _ 
zere utun ı atıru ve taassubunu mıştı Leıpzı·gıı· li · b "dd" Dün şehı imizde hava ögleye kadar 

çok bulutlu, sonraları kapalı ve hafif 
yağışlı geçmiştir. Rüzgarlar cenubu 
garbiden saniyede en çok bir metre 
kadar hızla esmiştir. En yüksek ısı 8 
derecedir. Yurtta Trakya, Eğe ve do -
ğu Anadolu bölgelerinde hava çok bu
lutlu, diğer bölgelerde kapalı ve ya -
ğışlıdır .. 24 saat içindeki yağışların 
metremurabbama isabet eden mikdar
ları Gerze'dc 50, Besni'de 36, Kara • 
man'da 28, Sinop'ta 25. Mersin'de 21, 
Zonguldak'ta 20, Yozgat ve Amasya -
da 18, Yalova'da 17 ve diğer yağış gö
ren yerlerde 1 • 16 kilogram arasında
dır. 

. .. .. . . a mın u ı ıası o za-
burada teksıf etmek ve butun dıl hare- manki Avrupa'n ı f d Dün Hukuk İlmini Yayma Kuru • 
k · · · . ın 1er tara ın a aynı 
etını, bır yem öz mücadeJesı halıne formalizmuı ı-ukuruna du"'ş · d b" munun dördüncü sene konferansları -

na Ankara Halkevinde başlanmıştır. 

İlk konferansı İstanbul üniversitesi 
rektörü Cemil Bilsel vermiştir. Kon -
feransın mevzuu, devletler hukukun -
da evrensel, özel ve ulusal mektebler 
idi. Konferansı Başvekil Celal Bayar 
huzurları ile şereflen9-irmişlerdir. 

Bundan maada mebuslar, profesörler 
ve seçkin bir dinleyici kütlesi salonu 
doldurmuştu. Konferansçı Başvekili 

ve dinleyicileri kurum ve şahsı namına 
selamladıktan sonra, Hukuk İlmini 
Yayma kurumunun · bundan dört yıl 
önce işe başladığı zaman adiyle iradeli 
ve çalışmıya heveskar mensuplarından 
başka bir şeyi yoktu. O vakittenberi 
kurumu, kıymetli ilmi çalışmasiyle 

cidden ilerlemiş görüyorum. Bu mesa
iden dolayı çalışmayı bildiği kadar ça
lıştırmayı da bilen kurum başkanı ile 
idare heyeti azalarına teşekkür ederim 
dedi. Bundan sonra konferansçı asıl 

mevzuuna girerek devletler hukuku 
mekteplerini evrensel, kontinantal, ö
zel ve ulusal olmak üzere dört cephe -
den tetkik etti. Belli başlı devletler 
hukuku mektepleri mümessillerinin 
bu husustaki noktai nazarlarını anlat
tı. Müteakiben devletler hukukunun 
bu farklı telakkilerinin Milletler Cemi
yetinin doğuşunda ve evolusyonunda 
oynadığı rolü izah etti. 

Kamutay encümenlerinde uzun boylu tetkik edilen Devlet Şu
rası kanun projesi, ruznameye alınmıştır. Projeyi son olarak tet • 
kik eden bütçe encümeni, yeni bir metin hazırlamıştır. 

· · k b · . ~ muş e e ı • 
get~rtmıyere ır yenı şekil mücade- yat münekkidlerinin iştirak ve yar-
Jesı kılıgına sokmak kararım !tfua/lım dımlarına mazha ı d H 
N ., b "k · • . r o uyor u. er taraf-

acı ye tat ı cttırınıtitır. ta humanizm dar ··1 ··ı · k" · 
Tanzimatın fikir a ·· n d Tk . w • 0 çu erın osteklerı 

· .. . . . u yasın a sı 1 ıle baglanmış ve skolastik'leşmi ti İ • 
hır murtecı gıbı durmasına karşılık te Lessin t ş ·. ~ 
osmanlıcanın kendini son bir kere da- . g am bu sır~larda yetıştı. 
h ı . . ve, bır taraftan bu edebıyat softaları -

a topar aması hareketının ortasında na bir taraft d I:J • 
bak la k d . ·· • d an a ·.ı.amburg da temer-ış rı en ı uzerın e toplamıya küz etmi . . . 
muvaffak olan Naci t tk"k d ; b ' •w• Ş olan kılıse ve theologıa sko-

. e ı a eger ır lastıgıne k "dd l" . 
simadır. Uzun müdd t b' b'" .. k . .. arşı şı et ı, serı ve esaslı 
tanzimat memur e • t" ıtr. uy_uce bır mucadele acarak, bilgisi ile ve po -

unun ye ış ırmesı ve le •y • • .. ~ • • A 

katibi olarak dola m . t . ı d" mıgının yuksck sevıyesıyle, davayı 
ş ış. anzımat c e ı- kazand K • d • 1 . 

gwimiz gecit k'" .. .. .. . d . ı. azan rı~ı şey er, humanıst 
~ oprusu uzerın e gıden d" .. 

1 
• . 

ve bir daha ı · · . k 1 d. - uşunce erde genışlık ve bundan baş-( onmıyece o an eger ve ka d 1 • . • .. 
zevklerin a k d d . b. .. .. a to erans ıdı. Yaru, otuz sene 

r asın an erın ır gonul h b .,, . . d· - · • k 
acısı ile baka kal . f .. mu are esı nın g<:tıreme ıgı şeyı, te 

mış, te essuh eden b Le · .. ı · · · d cisimlerin ·· tl d w 1 . . •• • aşına, ssıng ın ka emı getırıyor u. 
sura e agr ışı gıbı huvıye V b L . . wd f "k" tiyle asr ti d h .. . - e u essıng ıle çag aşı ve ı ır ar-

kaybed ıy~. n en 
1 

er .~un hır parça kadaşı Herder sayesinde, Göthe ile 

Ola "kıben t'o~mand dıca nm mukadder Schiller yetişebiliyordu. 
n ii e ını ur urrnak ist · 1 • • • 

b d b.
1
• • emış o an Nacı, lısandakı vukufuna, şark 

u a am, ı ıyoruz kı Ahmet M"th .. .. . , ' ı a- kultürünrün mudafaası yerme garp 
t.ın damaddı, F~ti~ semtinin meşhur bir kültürünün izahını ilave edebilmiş ol -
sıması ve evnnın bir dil ot · . . d. • . . • 
B d orıtesı ı ı. saydı bır Lessıng olmaeına hıc bır 

u son etaylar hir de h · . . ' . . . ~ .. 
d - "ld" Ah ' . :r e emıyetsız manı yoktu; Aklı ve ıstı dadı fıloloııye 
egı ır. met Mıthat ef d" .... .. 

inkıl"b'' k en ı, ussu mükemmel yatıyordu; polemiğinde, 
ti a ı yazma la, zamanına göre, ir- özlülük ve ölçülülük vardı. 
b.ca ~et muhbafazakarlığı bir ·metoda ve Ne 'tuhaftır ki, Naci, böyle bir a -
ır sıs eme ag·lıyab"J · · 1 w 

ti. 1 . . . 1 mıştı. slahatı ge- dam olacagına, kendinden sonraki ya-
ren enn dılınden k .. . 

V 1 • en ço o anlıyordu. rı - munevverlcnn de hocası ve patro-
d e on. a:a, 0?1arın ~nlıyacağı bir tarz- nu kalmıştır. Ve dikkat edilirse, görü-

a en ıyı o hıtap edıyordu B d· n l "" ki · k""l .. ·· ·· ·· da d · u a amı ur , yenı u tur ozunu arayıp ge -
m~ 1 olmak ve bunun bir tesadüf · tirmek hevesinde olan bütün ileri mü -

ten ıbaret olmadıw ·1 · k""l ·· ·· ·1 l . • d' •. -· . gını, ı en u turu ı e- nevver er, kültür'ün vasıtası dil oldu-
~ ıl kö&tegı ıle durdurmak suretiyle ğundan, dili daha iyi bilmenin silahı -
ısbat etmek elbett ki üh" 'md" K 1 - ' ' . . .. . . • e m ı ır. a • na sıgınan gen zıhnıyetli munevverle-
dı ki, Padışah Mahmut: ''Arabaya ger- rin şamarlarını yemişlerdir. Ve bu hal 
dftne demeyiniz, halk anlamaz!'' de - dil bahsinde ileri münevverlik de sa -
me~le, d.il. demagQjis;nirı kendine gö- lfilliyet toplayıncaya kadar devam et -
~e ışaretı~ vermiş ve Ahmet Mithat miştir. 
ile muallım Naci de bütün filolojik 
faaliyetlerinde buha uymuş bulunu
yorlardı. Hem sonra, o sıralarda Fa -
tih semti, bir müddet sonra Mı'ıstafa 
Sabri hocaları yetiştirecek kadar mu -
hafazillrlık ve . irtica demagojisinin 
merkezini teşkil etmiyor mu idi? Bir 
Mithat Paşa yetiştirmesi olan Ahmet 
Mithat'm, daha sonraları, nasıl hem 
''ilssü inlalab" ın muharriri he.m Naci
nin kayın babası olabildiğini anlamak 
için, onun, Halet efendi kolundan ve 
mektebinden gelen iki yüzlü ve iki 
hüviyetli bir kaprkulu olduğunu kabul 
etmekte isabetsizlik olmasa gerektir. 

Burhan BELGE 

Şimdi bunlara, Naoi'nin, gerçek -
ten, dilini en iyi bilen muharrir olma
&ı keyfiyetini ilave edersek şahsiyeti -
nin temel unsurlarını eyice tesbit et
miı oluruz, Naci, Tanzimat münevver
lerinin en bedbahtı idi. Sosyal menşei, 
edebi ve kültürel zevki ve Ahmet Mit
hat'a mensubiyeti, kendisini, inhilal 
eden'in mUdafaası emrine koyuyordu. 
Halbuki o, gelen kültlir'ün daha yük -
sek ve daha derin bir değerde olduğu
nu aeziyordu. Bunu mesela şu acı 
beytinden anlıyoru:: 

Tarik - i bade - peresti harabezara 
çık~r 

Bırak ıu mesleke - i irfana uymıyan 
revi§i 1 

Nafia işleri umumi 

bir şartnamesine 

fıkra eklenmesi 
Bayındırlık Bakanlıgıııın nafia iş -

lerı umuın şartnamesinin yirmi yedin -
ci maddesine bir fıkra eklenmesine da
ir olan teklifi Bakanlar Heyetince ka • 
bul olunmuştur. Bu ftkrayı yazıyoruz: 

" Bilumum su işleriyle su içinde 
veya su üzerinde yapılan işlerde fev • 
kalade ahvalden doğan zarar ve hasar 
bedeli kısmen veya tamamen idare ta
rafından tazmin olunabilir. 

Ancak bu nevi zarar ve hasar be -
dellerini idarenin tazmin edebilmesi i
çin fevkalade ahvalin nelerden ibaret 
bulunduğu ve hangi nevi zarar ve ha -
sar bedellerinin ne gibi şerait altında 
ve ne nisbette .idare tarafından tazmin 
olunacağı eksiltme şartnamelerinde 
gösterilmek ~e bu esaslar müteahhit -
lerle aktoluncak mukavelnamelere der
colunmak lbımdır. 

Bu takdirde müteahhit hadisenin 
vukuundan itibaren on gün zarfında 
tahriren keyfiyeti idareye bildirmiye 
mecburdur. Müteahhidin talebi üzeri. 
ne keyfiyet vekaletçe tetkik olunur. 
Vekaletin tasvibine iktiran etmedikçe 
müteahhide bir şey verilmez. 

Hadisenin vukuundan itibaren on 
gün geçtikten sonra müteahhidin taz -
minat istemek hakkı düşer. 

Eksiltme şartnamesinde yazılmı -
yan ve mukaveleye geçmiyen her tür -
lü zarar ve hasar müteahhide aittir." 

Daha sonra konferansçı, Türkiye' -
nin rey beyan ettiği devletler arası ha
diselerini tetkik ederek kendisine gö -
re devletler hukuku bakımından bizim 
telakkimizin; 

a) Hakimiyetçi, 
b) Müsavatçı, 
c) Milliyetçi, 
d) Himayeci, 
e) Barışçı, 
f) Muahedelere sadakat. 

esaslarına dayandığını tes.bit etti. 
Ve bu prensiplerin siyasi evolusyonu -
muz içinde tarihi tekevvününü izah 
etti. Lozan sulh muahedesi müzakera -
tı esnasında İsmet İnönü'nün hakimi • 
yet ve müsavat prensipi üzerinde gös
terdik eri yü ·sek hassasiy eti tebarUz 
ettirdi. Milliyetçilik ve himayeciliği -
mizden bahsettikten sonra nihayet ba -
rışçıhk prensipimizn Atatürk tarafın • 
dan "yurtta sulh cihanda sulh" şek • 
!inde ifa.de buyurulmuş olduğunu söy
liyerek konferansını bitirdi. 

Konferanstan sonra başvekil Celal 
Bayar halkevinde bir müddet daha kal 
mış Cemil Bilsel ve hukuk ilmini yay
ma kurumunun idare heyetiyle kuru -
mun çalışma programı ve bu sene ve
rilecek koferanslar üzerinde görüşe • 
rek kıymetli direktifler vermişlerdir. 

Hukuk ilmini yayma 

kurumunun ziyafeti 
Hukuk İlmini Yayma Kurumunun 

dördüncü sene konferanslarının başla -

ması münasebetiyle Anadolu kulübün
de bir yemek verilmiştir Yemekte 
Başvekil Celfil Bayar, Adliye Vekili 
Hilmi Uran, Dahiliye vekili ve Parti 
Genel Sekreteri Refik Saydam ile üni
versite rektörü Cemil Bilse! ve konfe
rans verecek olan mebus ve profesörr
ler hazır bulunmuştur. 

Ancak mazbatasında, memleketin her sahasına devam etmek
te olan bünye inkişafının, Devlet Şiirası varlığında husule getir
diği boşluklara işaret etmekte ve bu projenin yeni ihtiyaçları 
karşılamak üzere tanzim edilmiş olduğunu anlatmaktadır. 
Proje, şuraya, yepyeni bir şekil senin iyi işlemesine ve mucip sebep -

vermektedir. Encümen raporunda bu terde izah edildiği üezre, son seneler -
husus, şöyle anlatılmaktadır : de mühim miktarda Ç<>ğalan işlerin 
"- Layiha, ha:kiki ihtiyaçlara is - sürüncemede kalmamasrnı temin za -

tatisti!clere müsteniden beş daire o - ruretini, diger taraftan da mali im -
larak kabul eylediği !;ilıra darireleri a- kanları göz önün-de tutarak yeniden 
ra.:>ında vazife taksimi yapmakta ve tetkiklerde bulunmuş ve adliye encü
dairelerdeıkıi mesainin her hangi bir meninin ilave eylediği beş yedek a -
sebeple inkitaa uğramaması mülaha - zayı üçe indirerek bunlardan birisi -
zasiyle hasıl olacak boşlukları dol -ı nin umumi katipliğe, ikisinfo de en 
d~~- ~zer.~ yedek aza ihdas ve bu- ziyade işi olan dördüncü ve beşinci 
gun bırısı murettep olarak çalışmak - dairelere ilave.sini ve teşkilatın diğer 
ta olan deavi dairelerini münhasıran kademelerinde adet itibariyle değil, 
kendi vazifele.rine hasrı me::;ai etme - derece itibariyle değişiklik yapılma -
lerinJ temin için müstakil iki daire o- sını muvafık görmüş ve bu suretle 
larak kabul etmekte ve deavi dairele - işlerin görülmesi zarureti ile mali 
rinde müstakilen rey ve mütalea be - imkanları telif eden yeni bir ' kadro 
yan edecek olan müddeiumumilerin hazırlamıştır. 
muavinler arasından irade ile tayini - İdare encümenine umumi katipten 
ni ve adetlerini ihtiyaç halinde tez - gayni azanın kura ile seçilmesi ve ka
yidinc cevaz vermekle beraber, en az tiplerin intihabının da bu encümence 
beş zat olarak kabul etmekte ve bu yapılması faydası görüldüğünden 7 
suretle müddeiumumilik teşkitatını ve 8 inci maddelere bu kayıtlar ilave 
takviye etmekte ve muhakeme usu · edilmiştir, 
!ünde verilen kararlara karşı alaka - Devlet şurası reisinin mezuniyet ve 
lılarm tekrar şuraya müracaatla tas - ya muazereti yahut reislik makamı -
hihi karar talep edebilmeleri ve ala nın münhal bulunan hallerıinıde daire 
kalılara her davada şifahi mürafaa is- reislerinden reisliğe intihap itibariy
teyebilmek hakkını tanıması gibi bu le en kıdemlisi ve kıdemde birlik ol -
günküne nazaran da?a ziyade temin~t duğu takdirde en yaşlısı reis vekilli -
bahşeden usul ve kaıdeler vazeylemıı ğıini yapacaktır. 
ve nihayet bu müesseseyi eleman iti - J' _ .

1 
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bariyle de takviye eylemiş bulunmak- a..,ı c er : 
tadır. Adliye encümeninin maddesine gö. 

Encümenimiz Iayıihanm kabul eyle- re devlet şurası: 
diği bu esasları olduğu gibi muhafa - a - Hükümetçe ihzar ve tevdi olu -
za etmekle beraber maddeler üzerin • nacak kanun layihaları ve imtiyaz 
de lüzum gördüğü bazı "değişiklikler mukavele ve şartnameleri hakkında 
yapmıştır. mütalea beyan ve nizamname layiha

ların.da tetkikler, 
b - Kanunların ve nizarmıamelerin 

gösterdiği işleri rüyet; 

c - Hükümet tarafından havale o
lunan her türlü meseleler hakkında 
mUtalea beyan.. 

~ - ıdari davaları rüyet v e ııe • 

Rüzgarlar bütün bölgelerde umu· 
miyetle şimal istikametinden ve bil • 
hassa Karadeniz kıyrlarrnda 11 metre 
hızla esmiştir. 

Yurtta en yüksek ısılar Adana ve 
İzmir'de· 14, Bodrum'da 18, Antalya
da 19 derecedir. En düşük ısılar da sı
f mn altında Erzurum'da 2, Van'da 3, 
Kars'ta 4 dereaedir. 

$. Kuralıisar'da giiz eldmleri 
Ş. Karahisar, 10 a.a. - Bir müddct

tenberi havaların mutedil gitmesi ve 
bir haftadanberi de bereketli yağ -
murlar yağması dolayısiyle çiftçiler 
hararetli bir surette güz ekimin~ de -
vam etmektedirler. Hava şartları~ 
le mUsaıit gitmekte devam ettiği tak -
dirde bu yıl güz ekimi her yıldan 
fazla olacaktır. 

• 
Hariciyede tayinler 
Bcrn elçiligi baş katibi BB. Fikret 

Şefik Özdoğancı merkeze, Milletlcc 
Cemiyeti işlerine balanak üzere Ce -
nevre'de bulunan mezkur elçilik bat 
katibi Tarık Emin Yenisey Bern'c, 
Merkezden Fatin Rüştü Zorlu Millet -
ler Cemiyeti Akvam işlerine bakmak 
üzere Bern elçiliği baş katipliğine de -
receleriyle nakil ve tayin olunmuşlar: • 
dır. 

Aciz vcı:-ikalan ve hacız 7.ahrt
namelcri danıını resminden 

muaf 
Finans Bakanlığı, aciz vesika!~ 

l\,.,,. •'-' --- .. . 

Bu layiha ile şOrayı devlet beş daiw 
reye ayrılmış ve birden beşe kadar nu
mara alarak dairelerin bu numaralar -
la tevsimi esası kabul edilmiştir. Lıi -
yihanm muhtelif maddelerinde iı;a -
ret edılen bu tabimin teşkilatın a -
na maddesi olan birinci maddede zik
rini faydah bulan cn .. w.ucrumız birin- decektir. 

- -- T(>9' minden muaf tutulması Iazmıgeldıgıni 
ci maddeyi bu esas dairesinde tadil 
eylemiş ve sebebi şurayı devlet büro -
sunu tesbit oden altıncı maddenin es
babı mucibesi sırasında izah edilece -
ği üzere aza adedini yirmi beşten yir
mi üçe indirmiştir . 

Devlet şOrası reis ve azalıklarına 
seçileceık kimseler arasında ordu mü
fettişleri de bulunmakta ise de ordu 
müfettişliğinden ayrılmış olan zatla
rın yaş haddini do1durmuş olacakları 
tabii bulunduğundan ekseriya bunla
rın azalığa seçilmeleri mümkün ola w 
mıyacaktır. Bu hükümle ordunun 
yUksek rütbelerini ihraz eden ve ken
dilerinden bu vadide de istifade olun
ması melhuz bulunan zatların inti -
hapları maksut olduğu nazara alına -
rak bunu ifade eder bir surette mad • 
deye ikinci fıkra ilave edilm~_ş ve ~i
ğer fıkra numaraları buna g~~e. d1:1y ~ 
zeltilmek ve bazı tertip degışıkhgı 
yapılmak suretiyle ikinci madde ye -
niden yazılmıştır.,, 

işlerin süriiıweme<h 
imi maması için: 

İdari işlere ait vazifeler, birinci, 
ikinci ve üçüncü dairelerde görüle -
cektir. 

Birinci daire: Hükümet tarafmdan 
hcUırlanacak ve verilecek kanun pro
jelerini, nizamname 15ıyihalarmı ve 
nizamnamelere ait tefsir talepler.ini; 
idari makamlar arasında vazife ve se
lahiyetten doğan anlaşmazlıkları: 
diğer dairelerin vazifeleri dışın.da 
kalan işleri tetkik ve rüyet edecek -
tir. 

İkinci daıire Maarif vekfiletiyle Si -
hat ve İçtimai Muavenet vekaletleri -
nin ala:kalı olduğu işler ;_belediye ka
nuniyle devlet şurasına mevdu olup 
da idari kazaya mevzu teşkil etmiyen 
hususlar; vitayetler idaresi kanunu 
mucibince devlet şurasına doğrudan 
doğruya veya itiraz yoliyle tevdi o • 
lunacak işler; cemiyetlerin amme 
menfaatlerine hadim cemiyetlerden 
sayılması için hükümete vaki olacak 
müracaatlar; birinci derecede inzibat 
ceza tayini devlet şurasına ait olan 
hususlar: memurlar muhakemat ka -
nununa göre verilecek işler hakkın -

Encümen bir taraftan bu müesse - da tetkikler yapacak ve kararlar ve -

kararlaştırmış ve alakalılara bu şekil -
de tebliğat yapmıştır. 

recektir. 
Üçüncü daire: Mali, iktisadi işlerle 

gümrük ve inhisarlar işlerine; nafıa 
hizmetleri ve imtiyazlariyle maden 
araması ve imtiyaza bağlanması ve 
maden imtiyazlarının fesh işlerini 
tetkik edecektir. Şuraca istişari ma • 
hiyette tetkik olunacak işler, Başve • 
kaletten havale edilecek ve bunlar 
hakkında verilecek kararlar Başvcki
lete bildirilecektir. 

Umumi heyet ise, ikinci derecede 
olmak üzere, hükümetç.e hazırlanacak 
kanun layihaları, imtiyaz mukavele 
ve şartnameleri ile, Anayasanın 52 i~ 
oi maddesinde yazılı nizamname la -
yihalarını ve tefsirleri; hususi kanu~ 
larla devlet şurası umumt heyetinde 
görüleceği yazılı olan işleri; devlet 
şurası reisinin veya ait olduğu veka .. 
letin gördüğü lüzum üzerine sevko • 
lunacak işleri tetkik, mütalea beyaD 
veya karar ittilıa zedecektlr. 

Kadro: 

Hatti kendini işrete vermesinde ve 
Antere'msi tefahürlerde bulunmasında 
bile, yaptığına üzülen bir adamın hali 
vardır. Son bir delil olmak üzere de 
y~dığı ~.in~~ zavallı piyesi görüyC: 
~z. Nacı nın ıçı kan ağlıyor; muhiti • 
run, kayı? babası~ .ve intisap ettiği 
kUltür dünyasının ıçınden, ötekilerin 
getirdikleri dünyanın üstünlüğünü ve 
şatafatını görüyor, fakat,. bir türlü 
k~vr~ıyor. Eğ:r, .Şinasi olabilsey
dı 1 Eger, onun bıldıklerini bilseydi ı 
Fakat işte, talih, ötekini senelerce Pa
ris'te okutturmuş. da, Naci'yi fatihli 
cahillerin ve mutaassıbların alkışları
na muhtaç bırakıyor. Eğer Şinasi'nin 
öğrenme fırsatı kendisinin eline geç • 
seycH, hiç o !stanbul'un köpeklerinden 
ve ışıklarından mı bahsederdi? 
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Devlet şurası ~in büdce encümeni• 
nin üzerinde:. tadiller yaparak teklif 
ettiği kadro projesi şudur : 

Gerçekten, garplı Şinasi osmanlı • 
ca bahsinde ne kadar zayıf ise, şarklı 
Naci aynı bahiıte o kadar eşsizdir. 
Halbuki, o sıralarda, bilhassa garp 
kültürünün ve medeniyetini müdafaa 
edenler için lisan üezrinde hem derin 
hem parlak vukuf, şarttı. O sıralarda, 
lisan hakkında verilecek büyük kararı 
ancak bu hususta herkesi susturmuş 
bir ad:un verebilirdi. Bu adam. bütün 
vasıfları haiz olarak çıkamadı. ":'e Na
ci, giden'in ve ölen'in nazarıyatçısı 

kaldı. 
1
. 

Lessing, alman kültür davasını e ı-
ne aldığı sıralarda, karşısında, t.ıpk~ 
Naci gibi bir dil ve kültür otorıteS1 
vardı: Leipzigli Gottschedt. O sıra • 
!arda, klassik kültür bahsinde, a~man 
münevverliği hazin bir for~lızn_ıe
düşmüştU ve bunun başı, Lcssıng'ın 
h · w• damdr Alman asım olarak seçtıgı a · 
edebiyat ıiçin örnek, ancak fransız kla 
ılkleri olabilirdi. Çünkü bunlar, dram
da '•üç' vahdet nazariyesi" gibi şekle 

Erzincan 
Erzincan'a varan demiryolu bu

gün törenle işletmeye açılıyor. 
Türk yurdunu ören demir ağlar, 

eskiden adı anrldığı zaman çok u
zak bir yer tesiri yapt1;n bir şehri
mizi daha öteki duraklara ve dün
yanın öteki şimendifer istasyonla
rına bağlryor demektir. 

Cümhuriyet rejimi şimdiye kadar 
lokomotif düdüğünü ve ray üzerin
de çıkan tekerlek gıcırtısını yur
dun birçok köşelerine u/a<:tırmrştı. 
B - " _ugun Erzincan'da yapılan açılma 
toreninin b" h · . ır ususıyetı vardır: 
Burası "bü ·· . _ • tun memleketi demır 

aglar~a ör~ek azmimizdir,, diyen, 
adı soylcmncc demiryolu siyasetini 
h~~ır!amamalc znümkün olmıyan lnö
nu nun Cümhurreisliği devrinde 
ilk açrlsn şimendifer durağı oluyor. 

Demiryolu ağını germezden önce 
birçok vatan bucakları, biribirleri
nc hasret çekip dururlardı, Bugün 
Erzincan'a da ulaşan çelik yollarla 
bir hasret daha ortadan kalkmakta 
ve köylünün trene verdiği "hasret 
kavuşturan., vasfı bir defa daha 
gerçekleşmektedir. 

Dcmiryollor, ayrılmaz bir bütün, 
dağılmaz bir vücut olan türk vata-

nrnda kan damarı ve a~ap mesabe
sindedir. Onlar nereye kadar uza -
nrrlarsa oraya medeniyet kam ve 
dinamizm canlılığı götürürler. 

Erzincan Türkiye'nin §arkta bir 
vilayetidir. Onun için, şarkı garbe 
götürmek ve garbı şarka getirmek 
gibi büyük bir davayı eline almış 
olan Kemalizm, tren Erzincan'a u
laşırken sembolik bir başarr daha 
kazanmış oluyor. Aynr raylar, dost 
ve kardeş lran'rn sınrrlarrna ulaş
tığı zaman bu dAva bir başka merha
lesine varmış olacaktır. 

Türk parssiyle, türk bilgisi ve 
emeği ile kurulan, içinde türk kö -
mürü yanan demiryolları lnönü dev
rinde ilk açılış töreni ile Erzinca
na varrrken bunu yeni başarıların 
uğurlu bir ba~langıcı sayarak öğün. 
mek hakkımız ve vazifemizdir. 

"Yüce hedefler için taşkrn bir 
şevk ve azimle çalışmak havası, 

türk milletinin ciğerlerini doldu -
ran temiz hava,, oldukça bu başarı
Jarrn daha pek çok örneklerini gö
receğimize inanıyoruz. - T.l. 

Sudan ba~langıç! 

Kurun gazetesinde lstanbuı·un 

au ihtiyaç ve derdine dair bir fık

ra yazan arkadaınnrz Hakkı Sü
ha Gezgin "zarar yok, önce sudan 

baılanaın; her ıeye sıra gelir,, di

yor. 
Fena fikir, kötü dilek değil; de

iil ama böyle yapmak bir nevi 

uaudan baılangıç» olmaz mı? 

Altın ve siikuı 1 

Evelki gün ve gece franaız par
lamontoaunwı yaptığı uzun bir 

toplantıda maliye nazırı, Fran&a. 
bankaaındaki altın ihtiyatmm "son 

senelerde bir hayli arttığını, bat
vekil Daladiye ise manasız müna

kaıalara, lüzmnauz sözlere değil, 

ciddi ve cezri itlere ehemiyet ve

rilmeıi lazım geldiğini aöylemit
tir. 

Acaba bu iki beyanat biribirine 

eklenirse ••aükut altındır,, 

meydana çıkar mı? 

Yeni bir ymak ! 

sözü 

Alman dahiliye nazırı, çrkardı

iı yeni bir emirle alman yahudi -
]erine günün muayyen aaatlerin -

de aokağa çıkmayı yaaak etmiş. 

Bu yaaak aaatlarında aoka.kta gö

rülecek yahudiler 150 mark para 

cezasına çarptırılacakmıf. 

Bir taraftan büsbütün diıarı çık-

maları iıtenen bir zümrenin bir 

taraftan da dıtanya çıkmamaları 
kayıt altına almıyor d~ektir. 

Acaba evlerine pek az uğnyan 
çapkın yahudilerin kanları, bu ye
ni yasaktan memnun mudıu-lar ? 

150 lira asli maaşlı bir reis: 125 lira 
asli maaşlı 5 daire reisi; 100 lira ma -
aşlı 23 dza: 80 lira maaşlı 7 baş mua • 
vin; 70 lira maaşlı 10 birinci sınıf; 
55 lira maaşlı 7 ikinci sınıf; 45 lira 
maaşlı 7 üçüncü sınıf muavin; 40 lira 
maaşlı 5 birinci sınıf; 35 lira maaşlı 
9 ikinci sınıf muavin . 

İdare, he1>ap memurları ve katıipler 
kadrosu da şutlur : 

55 lira maaşlı bir sicil ve evrak mü
dürü; 35 lira maaşlı 2 zabıt katibi; 
35 lira maaşlı bir ayniyat muhasip ve 
mutemet; 35 lira maaşlı bir kütüpane 
memuru; 30 lira maaşlı iki mümeyyiz; 
22 lira maaşlı bir harç memuru; 22 1i -
ra maaşlı 5; 20 lira maaşlı 10; on yedi 
buçuk lira maaşb 12 katip bulunmak· 
tadır. 

Proje ncşh- tarihinden itibaren yü
rürlüğe girecek ve Başvekalet tara .. 
fından tatbik edilecektir. 

Çağrı 
X Adliye Encümeni pazartesi günU 

saat 15 de toplanacaktır. 
X Maliye encümeni pazartesi günU 

umumi heyet içtıimaından sonra top -
!anacaktır. 

x Arzuhal Encümeni yarın umuııd 
heyetten soara toplanacaktır. 
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B. Spaak iktidar ITÜRKiYE BASINll 

Bir nümayiş'in sırrı ' . mevkiinde kahyor Devlet şefimizin 

tetkik seyahati 
Geçen hafta İtalyan medisinde 

bazı mebusların ''Tunus, Nia, Korsi
ka" diye bağrıımaları, Franaa ile 1-
talya arasında hala devam eden bir 
nümayİ§ yan~ma çığır açmııtır.Fran
uz hükümeti İta!yan meclisindeki bu 
hadiseyi Roma'daki ;,üyük elçi"i va
aıtasiyle protesto etmiı ve baştan 
savma bir cevap almııtır. Hariciye 
Vekili Kont Çiyano demiştir ki: 

_ itina ile hazırladığun bir nutka 
kartı ani feverandan dolayı İtalya 
hükümeti mesuliyet kabul o-demez, 

Diğer taraftan bu ''ani fevere.n"ın 
mürettep olduğunu idd;a edenler 
vardll'. Bazı İngiliz gazetelerine i
nanmak lazımsa, mebuılara, nutkun 
hangi yerinde "Tunus" diye bağıra
cakları hakkında evelce talimat ve
rilmit imiş. Fakat franaız hükümeti 
italyan hariciyesinin verdiği bu re: 
mi izahat ile iktifa .:bnek mecburi
yetinde kalmııtır. 

Diğer taraftan funuı ve Konika
da İtalya aleyhine şiddetli nümayi~ 
le!' olmuıtur. Franaız hükümeti, bu 
memleketlerde yapılmasına müaaa
de ettiği nümayiı ile ltalya hüküme
tine demek iatemiıtir ki : 

- İ§te aiz.in ani feveranauza kartı 
bizim feveranımız. 

Fakat İtalya hükümeti Fre.nsa'
nın bu hareketini mukabeleıiz bırak· 
mak istememiıtir. Memleketin her 
tarafımla Fransa aleyhine tertip e
dilen nünıayiılerle "Tunua, Koraıka, 
Cibuti, Nia ve Savua" talep edilmit ve 
italyan matbuatı da §iddetli neşriya
tiyle bu nümayiıe iıtirak etmittir. 1-
talya'nın nümayiş yarıımda franaa• 
yı mağl\ıp ett:ğine §Üphe yoktur. De· 
mek oluyor ki talimat ile "ani feve
ran'' ı fa§ist devlet, demokrat dev
letten daha iyi yapabiliyor. 

Fırtına yüzünden bir 

saat geç kaldı ama ... 

B. Eden Nevyork'fa 

nutkunu verdi 
Nevyork, 10 a.a. - -~merika'ya git

mek üzere bindiği vapur fırtınaya 
tutulduğu için B. Eden, Valclorf As
toria'da Amerika sanayicileri tarafın
dan verilen ziyafete bir saat teehhür
le gelmiştir. Mumaileyh'. bir . ?utuk 
vererek demokrasi prensıplermın ra -
kip i<ieolojilere karşı müdaf~a. edil • 
meşi lazım geldiğini söylemı,tır. 

Hatip, İngiltere ile Amerika'nın 
ideallerinin sövalyeleri sıfatiyle fer
di hakları ve ekalliyetlerin haklarını 
müdafaa etmeleri ve dinlere karşı mü
samahakar davranmaları lazım geldi -
ğini kaydeylemiştir. 

B. Eden, İngiltere'nin müşklilatm 
içinden çıkmak için başkalarının yar
dımını beklemediğini söylediği zaman 
şiddetle alkışlanmıştır. 

B. Eden, gelecek sah günü Ruzvelt 
tarafından kabul edilecektir. 

Polonya' da 

Ukronyahlar 
muhtariyet 
istiyorlar 

Varşova, 10 c..a. - Diyet meclisi 
ekalliyeti mebuslarından Volinie par -
lamentoya Ukren halkiyle meskün o • 
lan bütün mıntakalra muhtariyet veril· 
mesini istiyen bir kanun layitfası tev
di etmiştir. 

Varşova'nın siyasi mahfillerinde 
zannedildiğine göre, parlamento Po -
lonya kanunu esasisi ile taaruz eden 
bu layihayı nazarı itib;ıra almak iste -
miyecektir. 

Polonya'tla .~cçinı kanunu 
cleği§ecek 

Varşova, 10 a.a. - Diyet mecli~i 
intihabat kanununun tadili ıneselcsini 
tetkik ctm k ilzere 30 b adan milrek -
1 - • • • - ---, -·- ..... ,..-u et'naa~..a.. ""' 
Inm olduğu veçhile meclislerin fe;\ti 
ha~kında cümhurreisi tarafından neı • 
redılen mesajda yeni parlimentonun 
başlrca vazifesinin ıeçim kanununu ıa
lah· etmek olduğu zikredilmiş idi. 

TJ_i; 1'an ~nz.ete.'(inP. RÖrc 
Parıe, 10 a.a. - Tempa gazetesi, 

Polonya'da başgösteren Ukrahya me
seleıini bahiı mevzuu ederek diyor 
ki: 

Fakat bütiın dun yanın merak ve 
alaka ile anıan1ak iı;tediği, bütun bu 
hareketin ıümul ve manasıdır . . Mü
nib anlaşmasının akabınde lngıltere 
ile ltalya arasındaki munasebetle
rin normalJcıtıği, .Fransa ile Alman
ya arasındaki miınasebetlerin de nor· 
malleımek üzere bulunduiu bir aı· 
rada halya'nın, rea.mi olmaaa da, 
böyle biıyük bir mutalebat lis~esiyl~ 
Fransa'nın önüne dikilmeıındekı 
maksat nedir? ltalya hakikaten 
Fransa' dan Nia ve Tunus'u almayı ü
mit ediyor mu? Yoksa bunlan ister
ken, gözü ba§ka sahalarda mı? Bu
nun bir politika mane"1'aaı olduğuııa 

r~~- iÇy\izlind'Cl~ .... n~ak- Muaolini 
bilir. Fakat ltalya'nm İngiliz ve Eran
aız nazırlar araınnda Paris'te yapı
lan mülakatlardan memnun kal
madığı muhakkaktır. ltalya, ispan
ya' da Franko'nun kazanmasını hay
aiyet meselesi yapmııtır. Münih'ten 
aonra bu generalin muhariplik hak· 
larmm tanınacağı ümit edilmiıti. 
Halbuki Fransa buna yanafmllmıı 

ve İngiltere de bu noktada Fran&a'
nın görüşünü kabul etmeğe mecbw
kalmı§tır. ltalya'nın buna pek ;ziya
de içerilediğine fÜphe yoktur. Fakat 
Franıa aleyhine alınan aon vaziyet 
yalnız bununla izah edilemez. Al
man hariciye vekilinin Pariı ziyare
ti de ayrı bir aebep olaral' ileri ıürü
lebilir. Gerçi ltalya bu ziyaretten v~ 
bu ziyaret eanaıında imzalanacdı: 
olan deklarasyonun •artlarından ha
berdardı. Musolini Franaa ile Al

nıanya arasındaki milzakerelerın 
her ufhasından haberdctr cdildiğını 
doata düşmana bildınneğı lüzumlu 
görmüıtür. Ve buna inanmalı. Fakat 
faıiat liderinin bu deklarasyondan 
memnun kaldıgı çok §Üphelidi~. v~ 
alman hariciye vekilinın Parıs'tekı 
va~~fesini kolaylaştırmak iıtemiye· 
cegı de §Üphcsizdir. 

Bu meselenin çıkmış olmasından 
dolayı hayrette değ iliz. Çünkli, bu, 
müşterek hudut istiyen Polonya ve 
Macaristan hükümetlerinin manevra
ları ve diğer taraftan Çekoı;lovakya· 
da ekalliyetlere verilen hakların ta
bii bir neticesidir. Bundan ba9ka, Uk
ranya meselesi Var,ova ile Moskova 
arasında ne için yakınlık haıtıl oldu· 
ğunu da izah eder. Bununla beraber, 
hemen herhangi bir ihtilat baş göste· 
receğini zannetmiyoruz . ., 

Bir l(azeterıitı /il.·ri 
Varıova, 10 a.a. - "Gazeta Polska" 

bugünkü baş makalcıinde Polonya 
parlamentosundaki Ukranyalıların 
ke~d~ top~akları için muhtariyet ta 
lebını havı verdikleri takriri şiddet 
le redrletek ~arki Galicya'nın etnık 
bakımdan bir kili teşkil eylemediğini 
tebarüz ettiriyor. 

Japonya 

mubayaa 

çin şark 

taksitini 
demiryolla.rının 

tediye etinezse Fakat kabinesinde 

değişiklik yapacak 

CUMHURlYET'te B. Yunus Nadi 
Cümuhrreisimiz ismet lnönü'nün. 
Kastamonu ~takasında yaptığı 
tetkik seyahntinı tahlil ettiği başına-

-------
Sovyetler Birliği Balıkavı 

mukavelesini yenilemiyecek . 
Brüksel, 10 a.a. - Başvekil Spaa- kalesinde ezcümle diyor ki: 

kın riyasetıinde toplanan nazırlar mec- •· Cüm.hurreisimiz İsmet lnönü 
!isi, harici siyaset hakkında uzun bir- Kastamonu vilayetinde yapmakta ol
münakaşadan sonra kanunu esasi ah - duğu seyahatini, menıleketin haya
kamına ve parlamentonun ekseriyeti tına yakından nüfuz için sıkı bir tet
ik izhar edilen memleketin arzusuna kik ameliyesi haline koymUf bulun
rlayet ederek iktıdar mevlciini muha _ maktadır. Dünkü &ayımızda Devlet 
faza etmiye karar vermiştir. Spaak li _ Şefimizin halkla temaslarında ne 
beral partinin arzusu veçhile kabinede kadar hurda tafsilntn kadar gitmek
mlihim değişiklikler yapılacağım ve te ol~uğunun. ~tr~flı malUnıatı v~r. -
Burgos meselesinin de ekseriyetin re _ dı: Cumhurreısımız halk~ızm gıyı
yin göre halledileceğini beyan etmiş _ mıne, ku~m~na kadar alakadar olu
tir. Gelecek nazırlar meclisi cuma gü _ yor ve mb~ll.etı? çahlışı~ kazadnma ~t: 
nü toplanacaktır. larına ırmcı e enuyet erece5lilı 

Mo&kova, 10 a.a. - Tas ajansı bildiriyor: Japon büyük elçisi 
T oho, hariciye komiseri Litvinov'u ziyaret ederek 28 sonte~rin 
tarihli sovyet notasına hükümetinin cevabını bildirmiştir. 

Jopon hükümeti, Mançuri'nin istik-,
lalini ilan etm~i gibi çok ~.ü~im bir 
hadise dolayısıyle, Mançurı nın bu -
gün Portsmouth muahedesinin akdi 
tarihirıdeki vaziyetten büsbütün baş-

Ameril{a' da 

Yeni casusluk . 
ka bir vaziyette bulunduğu mütalea -
sındadır. Ve Japonya muahede ile 
Mançuri'de asker bulundurmak sela -
hiyetini haizdir. 

davaları baıhyor 
BI rleşik devletler 

Almanya aleyhinde 

atfediyor. Dün de söylemiı olduğu
muz veçhile bütün bu ince eleyip sık 
dokwnaların gayesi, halkın umumi 
hayat seviyesini refaha doğru bir de
rece daha yÜkseltebilmek gayretin
den ve azminden başka bir feY de

Litvinof verdiği cevapta, Japonya'
nın "mühim bir hadise olarak" zik -
rettiği Mançuri istiklalinin Ports -
mout muahedesiyle menedilmiş olan 
japon kuvetlerinin Mançuri'~e gir -
mesi neticesinde hadis oldugunu e -
hemiyetle kaydeylerniştir. 

Vaşington, 10 a.a. - Ruzvelt, diğer 
milletlerin Amerika'da yaptıkları ca
susluklara karşı mukabil taarruza ge
çileceğini bildirmiştir. ~u işle meş -
gu·ı olan amerikan servisleri islah edi
lecek ve bu servisle-r için lazım gelen 

p ropa ga n da y_apıyormuş ğiklir. Sayın İ5111et lnönü'nün bu yol
daki endiıclerini ve himmetlerini ilk 

Şimdiki Mançuri rejimine dair ja
pon hUkümetinin fikrine gelince, bu 
fikre yalnız Sovyetler Birliği değil, 
halen altmış azası bulunan Milletler 
Cemiyeti de iştirak etmemektedir. A
merika dahi aynı fikirdedir. 

Görii§lenleki tezat 
Litvinof, Sovyetler Birliği ile Ja -

ponya arasınıdaki noktai nazarlarm 
biribirine tamamiylc zıt olduğunu 

müşahede ederek lıalık avı mukavele
si me11elesinde kati chemiyeti haiz 
olmıyan bu meselenin artık münaka -
şa edilmemesini teklif etmi' ve ja -
pon bUyük elçisi de bunu kabul ey -
)emiştir 

Müteakiben japon büyük elçisi 
Laperouz boğazında memnu mınta -
kalar bulunmasına rağmen, sovyet ge
micilerinin oralardan serbestçe ge -
çebileceğini beyan eylemiştir. 

Litvinof, mezkur boğa.ıda askeri 
tahkimat yapılması memnu olduğun -
dan bu gibi mıntakalarm orada esa -
sen bulunamıyacağmı bildinniı ve 
mamafih Japonya tarafından ıcyrü -
sefer serbest isi hakkında veril en t e -
minatı net ittiha~ yl i~ini söy -
lemi.tir. 

J•.t-- ı.z;.,1;1c elc;iei, şark Çin de -
mir yolları tediıyatı ıı.e EililnK .,,. ıu .. ' 

kavelcmi araaı.nda his bir mUn.aaebet 
bulunmadığı huausunda iarar ederek, 
biltün meselelerin ayrı ayrı halledil
mc:.i lüzumunu kaydeylemiı; ve ma -
mafih sovyct hükümeti balık evı mu
kaveleııini ıekiz sene müddetle ve 
derhal Japonya'nm istediği 'ekilde 
aktetdiği takdirde, Japonya'nın te -
diye meselesini miisait bir tanda der
piş eyliyeccğini beyan etmiştir. 

Taksitler ödenmedikçe 
Litvinof verdiği cevapta, filhakika 

fımendiıfer tediyatı garantisi mese -
lesinin balık avı mukavelesi hüküm -
lerine gırmıyecetini ve bu garanti · 
nin tamamıyle mli&takil olarak yerine 
gc'tirilmcsi icap ettiğini kaydederek 
Japonya'nm da, Sovyetler Birli;;i gi
bi teahhütlerini yerine getirmesi i . 
cap ettiğini ıöylemittir. 

Japon bUyilk elçisinin kullandığı 
"MUsait bir tarzda derpiş,, tabirinı 
pek mUphem bulan Litvinof, tcdıya . 
tın bankaya yapılması veya tediye ta· 
rihlerinin taı;rihi lü.ıumunu kaydey -
! emişti r Eğer bunlardan biri veya 
di ğeri derhal vuku bulduğu takdirde 
sovyet hilkUmeti de derhal balık avı 
mukavelesinin uzun bir müddetle ne 
şartlar altında aktedileceğini japon
ya'ya bildirmiye amadedir. 

tahsisat ayrılacaktır. , 
Diğer cihetten yakında yeniden ba

zı casusların tevkif edileceği ve 
davalara başlanacağı haber verilmek -
tedir. 

Romen kabinesinde 

değişiklik olacak 
Bükreş, 10 a.a. - Neşredilen resmi 

bir tebliğde bildirildiğine göre, nazır
lar meclisi dün akşam 'kıra! Karol'un 
riyasetinde toplanmış ve uzun süren 
bir müzakereden sonra celse · ta ti) e
dilmiştir. M eclisir mesaisi gelecek 
çarşamba günü nihay'et bulacaktır. 

İyi haber alan mahfiller, kabinede 
deği9iklik yapılacağı hakkındaki ha
beri teyit etmekte ve bu değişikliğin 
gelecek hafta içinde yapılması ihti -
mali olduğunu söylemektedirler. 

Berlin, 10 a.a. - Alman ajansı bil
dir-iyor : 
Bazı gazeteler, Birleşik Amerika'

nın totaliter memleketler aleyhinde 
!atin Amerika'sında yaptığı propa -
gandadan bahsediyorlar. 

Ezcümle Berliner Tegeblatt gaze -
tesi diyor ki : 

"Birleşik Amerika politikası şuur -
lu bir surette alman aleyhtarı bir pro
paganda yapmaktadır. :au propagan -
danın delilini çürütmek güç değil -
dr. "Esrarengiz Atlas filolarının as -
keri tehdit ve tehlikelerinden,, ve 
"Latin Amerika'smda alman hege -
monya emellerinden" bahsedilmek -
tedir. 

Yüksek SC'tile ilan edilen kardeşlik 
perdesinin arkasında Nevyork'un 
yüksek finans ve dış ticaret menfaat
leri yürüyor. Propaganda da Jatin A -
merika'nın müdafaasından bahsedil -
mektc, fakat Birleşik Amerika dxş ti
caretinin yayılması düşünülmekte. 
dir.,, 

Romanya' da 
Demir muhafızlar kıral'a 

ve kanuna sadık kalacaklar 
Bunu bütün m.illete bildirmek 
için be~annameler imzaladılar 

Bükr:ı. 10. a.a. - Gazeteler, birkaç aydanberi nefyedilmiş o
lan eskı demır muhafızlar teşkilatı şeflerinin hükümete itaat ede
ceklerini bildiren beyannaınelerini neşretmektedirler. 

j Bu beyannamelerden biri 35 orto . 
Yugosfavya' da l doka p.~pası?ın irnzasını taşımakta

dır. Dıger bır beyanname iııe bilhaı;ı;a 

mebus se; imi demir muhahzl~rın ruhani ıeflerin -
, den, bu hareketın organı olan meı;-b U g Ün başhyor dud Cuvantu~ eazetesinin müdürü 

Nae Tunesku nun imzasını taşımakta 
dır. Belgrad, 10 a.a. - Umumi mebu -

san intihabatı bütün Yugoslavya'da 
yarın cereyan e decektiı . 374 mebuı -
luk için 2132 namzet çarpı.maktadır. 

Seçimlerden karşı karfıya üç \İiite 
bulunuyor. Bunlardan birisi Yugos -
lavya radikal birliği reisi Stoyadi -
novi~'in ikincisi nasyonalist muhale
fet partisi reisi Liotiç'in üçilncUsU de 
hırvat partisi reisi ve müttehit sırp -
hırvat muhaldet birliği rei.ai Maçek'- · 

Gazeteler, bu beyannamelerle Vas
lui'ye nefyedllmio olan 318 kiJi tara
fından gönderilen beyannameye ba. 
kılacak olursa demir muhafızlar ha
reketinin bitmiş olduğuna hükmet. 
mek l~zımgeldiğ ini yazmaktadırlar. 

Kodreanu'nun 1muwini <le 
yola geleli 

defa görmüyoruz. Zaten Atatürk 
halk rejiminin esası bundan ibaret 
olup İsmet lnönü'nün bilhaua yeni 
rejimimizdeki çok hayırlı ve faal ha
yatında hep bu gayeyi kendiıitıe 

başlıca umde ittihaz ederek yürü
müş olduğunu cümlemiz pek iyi bili
rız. 

Türkiye'mizde endüstri yarat
mak, bir taraftan da iç pazarımızı 
kendi el emeklerimizle hareketli bir 
hale koymak-demektir. Cümhur Baı
kanımız Kastamonu vilayetimizde 
halkın nisbetlc iyi giyimli olduğuna 
dikkat etmİ§tİr. Bütün memlekette 
fıalkımızın iyi giy.imli olması zaten 
onun baıhca duıüncclerinden biri
dir. İyi giyim ileri bir medeniyet se.
viyesinin açık alametidir de evvela 
onun için. Saniyen iyi giyim herhan
gi bir kütle için refah delilidir de o-
nun için. 

YAPI VE YOLLAR KANUNU 
AKŞAM'ın "Dikkatler,, aütunım

da "Yeni bir yapı kanunu laznn,, 
bathğı altmda §U yazıyı okuduk: 

•• Birkaç sene evel yeni bir (yapı 
ve yollar kanunu) çlktL Eakisinden 
farklı olarak, binalarm muayyeo bir 
seviyeyi aşmamalarını, nisbeten u
hate uygun ve aydınlık olmalannı 
temin ediyor. Fakat ihtiva ettiii 
maddeJer, bu ıehrin matlüp bir IDllD

zara almau için kifi dejildir. 
Meseli yiikaek apartlllUlnlarm 

yanında, hala küçük bir yapı yap.Jı
yor. Cepheai dapdar bir ar-da, boyu 
ile mütenaaip olmayan bir .. f..-tuı 
inşaatı yükseliyor. 

Bilhana ana caddelere medeni 
bir manzara vermek için, yepyeni bir 
''yapı ve yollar kanunu,, na ihtiy~ 
vanlır.,, 

8. inci Panameriken 

konferası 

Lima'da a~lldı 
Lima, 10 a.a. - Sekizinci paname

rikan konferansı diln Peru cUmihur 
başkanı tarafından 22 memleket mü
messilinin iştirakiyle burada kon,ro 
sarayının kubbeli salonunda açılmtş
tır. HUkümct erkanı ve kordiplomatik 
de açılı§ celsesinde hazır bulunmuş
lardır. • 

J' A~an~a ile ltalya, Roma • Ser: ya bunu kafi ıörmüyor. Almanya'
;: mı ~erıni kurdukları gundenberı nın orta Avrupa hegemonyaıını te
d:~~p~ n~n vaziyeti esasi~ ı;~e~t~ min etmek ıçin ltalya, Almanya' dan 
l gıımıştır. Bu değiıikliğın amılı, Akdenizdeki menfaatleri hakkında 
talya : Almanya ortaklıiıdır. Bu vaitJer almıfll. Bu vaitler henüz 
or1taklıgın ~artları meydandadır: 1- muteberdir. Fakat orta Avrupa'da 
ta Ya orta Avru ' Al • bı · km payı manya ya - sailam yerleıtıkten ve Fransa ile an-
ral .''• Alnınnya da Akdenizde I· laıtıktan ı;onna Alnıanya'nın 1taJy4 '

~a Y~ Ya yardını vadetmittir. Fakat ya olan ihtiyacı azalacaktır. Binaen
-~gwıe kadar ortaklığın temin etti· aleyh bu anlaşma için atılan ilk a.
gı kirda aralan payını Almanya al· dımda, yani alman hariciye vekili
nuıtır. Anılua ve Çekoılovakya'nın niıı Paris'i ziyareti arifesinde, 1tal
Parç~dlan01aaı Almanya'ya orta Av- ya Akdenizdeki mutalebatını tescil 

Litvinof, 28 sonteırin tarihli beya -
natını hatrrlatarak balık avı mukave
lesini sovyet hükümetinin hangi şart
lar altında aktetmeğe amade bulundu
ğunu bildirmiş olduğunu taırih eyle
miştir. 

indir. Birinci listede 744 namzet, ı - . ~ükre!t, 10 .a.a . . - Rador ajans ı bil
kinci listede 373 namzet, üçüncü !is- dırı yor: Eskı leJYonlar hareketin a
tede de 1012 namzet vardır. mil ve taraftarlarından olmakla ma-

Belgrad, 10 a .a. - B. Stoyadinoviç, rum ve şimdi Braşov hastanesinde 
Belgrad'da otuz bin kişinin' önünde mevkuf bulunan profesör Nae Tones
söyledigi bir nutukta, devletin birli - ku mevzuu bahis hareketle asla müte· 
ği prensibinde i~rar ederek "federa -
Jizm,. fikrini tenkit etml!ttir. sanit olmadığını ve Vaslui'de mev. 

G 1 kuf bulunan 318 tarafına kırala ve re-

Cümhur başkanı Benavides söyle
diğ i nutukta, cenup Amerikaıı devlet
lerinin politik ve milli istiklfilleri için 
olan mücadelelerinin tarihçesini yap
tıktan sonra demiştir ki: 

rupa a hakiın b" • · ' · · · Y ı .. · 

Japon bilyilk elçtıi, ktyfiyetten hü
kUmetlnf haberdar etmek vadinde bu
lunmu9tur. 

aıete er, Bnıvekil Stoyadinoviç'in • 
Jime kar~ı bağlılıklarını bildirerek nutkunu mevzuu bahis C'derek timdiki / 

ıeçim milcadele11inıde hükümet tara - 5 12 tarihinde neşredilmiş olan kol -
fından gösterilen faaliyetin şimdiye lektif beyannameye iltihak etti~ini 

ilan etmiıtir. 
kadar Yugoslavya'da cn•alsiz oldu -
ğunu kaydediyorlar . m' t' C ır vazıyet tenun et- ettirmek ıatemııtır. apı an numayı. 

•ı ır. erçı bu · • b 1 b ' l' I 1 b'IA ve h b vazıyet frana nam tin manası u o a ı ar. ta ya, ı a-
kat e;;-1~na elde edilmiş oluyor. Fa- hare bunları ister ve yahut da İngil-

l , ı assa an§lua rnese!esinde l- tere ile imzaladığı statüko itilafı do-
la ya nın zara f' • · d b k 
d d .. rı, ransa'nm :ı:ararm- layıaiyle aynen ıstıyemez e aı a 

an aha buyükt" " d k · t 1 

Rüten mültecilerin 

macar topraklarına 

akını devame diyor 

Bütün milli ekalliyetlerin blok ha -
lindc hükümete rey verecekleri ve mu 
halefetin ise mUşterek bir idareye ta
bi bulunduğu kaydolupuyor. 

Kodreanu'nun eski muavini kayma

kam Zovoianu da bu maalde bir dek
larasyon imza etmiştir. 

Vaslui'de mevkuf bulunan ve müş
terek beyannameyi imza etmiş olan 

318 kişi arasındaki 34 papas bugün 

ikinci bir deklarasyon imza ederek 

evelki hattı hareketlerinin manevi 

sebeplerden ileri geldiğini bildirmek

te ve kırata, hukuka ve kanunlara 

karşı mutlak sedakatlerini ilan ede -
·rek bütün iyi romenleri dahili tarsin 

ve hariçten gelebilecek gayri dostane 

her türlii teşebbüse karşı bir mania 

teıkil etmek için samimi bir kardeş
lik _içinde birleşmefe davet etmekte
dirler. 

"- Peru, daima latin Amerika dev
letlerinin pasifik teaanüdünUn şampi
yonlarından biri olmuştur. Bu manevi 
birlik, kendisine hürmet ve riayet et
tirmek için kuvetli kalmak istiyen A
merika'nın malik olduğu en kıymetli 
şeydir. Fakat bu arzu ne politik ne de 
ekonomik sahada bir emperyalizme 
müncer olmamalıdır. Dünya konferan
sımızın kararlarını endişeye düşme
den bekliyebilir. Amerika'nın vazifesi 
müşterek menfaatlerin parçalanması 
değil, korunmasıdır.'' 

IJir miiracacıt 
Saint - Dominique, 10 a.a. - Reisi

cümhur, Lima konferansındaki 1domi
nik heyete bir telgraf çekerek, heyeti 
bir Amerika Birli"i ihuaaı için ısrar 
etmemeğe ve Amerika memleket leri a
rasındaki tesanüdü takviye etmcğ:! ma
tuf olan teklifleri mllsa!t bir şekilde 
karşılamağa davet etmiştir. 

F . ur. ~ımdi Almanya mıntakalar an onseaıyon a ep e-
ranaa ıle anla t k f ' b"l • · b' · · . . f ı tan sonra şarkta der Bu talya nın ı eceıı ır ııtır. 

yenı yenı teıebb .. l • ' . .. Al 
k 8 us ere giriımek isti- Fakat ltalya, baıta ıt ortagı man-

y~ce • unl.ar, ltalya'nın menfaatle- olmak üzere mutalebatının her-
rıne nıugayır de · ·ı ya ·ı· • · · • • 

8 1 ıe de her halde kea tarafından bı ınmeaını ıstemııtır. 
uygun d.ı sayılanı ı l • d d h d 
k d b a:ı . ta ya şun.diye Almanya tarafın an a a ar za-

a ar u ortaklıktan ·ı hh" 1 1 IA 
t ? '-• b . ne kazanmıı· manlarda girişı en taa ut er e a a
ır na e§tstan E.ıı.er b · b d k'k d ·ı 1 k . 6 u unparator- kadar iddiaların " a ı a a tescı 
u orltda Avı:upada fedakarlık paha· edilmesini &aydah bulmuttur. Busün 
sına e e edılmemiı ol d I · d 'I · d 
bunu k Af' .. b . . . ıay ı, tal ya için bir teY temın etmeae • ı erı e 
b" " k a/ :o~~ ıhrdı. Fakat Yapılan aç.lacak olan mü:ıı:ake ... lerd~ paz~-

uyu e. a arlıktan &onra ve bil- lığa yarar. lıte "Tunus, Koraıka, Nıa,, 
hassa Berlın ortağının büyük karlar .. . • iıı sırrı bu olaa gerektir. 
temin ettiğini g-ördükten sonra ltal- numayııan A. Ş. ESMER 

Ungvar, 10 a.a. - Karpatlaraltı RU
tenya'smdan gelen milltedterln ade -
di dokuz: bini bulmuştur. Voloşin hU
kUmetl, plebisit aleyhinde flddetll bir 
propaganda yapmaktadır. Ordu lhtl -
yaçları için erzalca vaziyet edilmesi 
kanlı hadiselere sebebiyet vermekte -
dir. 

Stripa civarında bir köylü grupu 
askeri devriyeye silahla mukabele et
miştir. Cereyan eden rnUsadcmc ne -
ticesinde çek askerleri ricat etmek 
ınec.buriyetinde kalmı9laıdır. 

Yugoslav, Romen ve 
Bulgar başvekilleri 

arasında toplınh mı 1 
Budapeşte, lo a.a. - Ujnemzedek 

gazetesinin verdigi bir habere göre, 
Yugoslavya başvekili Stoyadinoviç, 
Bulgaristan ba§\'ekill Köseivanof Ye 
Romanya hariciye nazırı Coımnene 
15 ilkkanunda heıni;iz teabit cdilmlyen 
bir fthlrde bulupcaklanlır. 

rc::~·;:;.:-~:::ı 
• muhtaftır. Eski elbise, ayak- ! 
i kabı, famaşırlarını Çocuk j 

Kurwnuna ver! i 
-------............... - ......... .1 
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Dokuzuncu 
Arttırma 

Yerli mallar 

Haftası başlarken 

ve 

Sokak Sergisinde 
neler göreceğiz? 

~o~a bir memleketin bir bahçe 
ıçınde canlanışının hikôyesi... 

Ulusal Ekonomi ve Artırma Kurum d ku 
lar ve artırım haftasına bü .. k b. unu~, o zuncu yerli mal-lrJ 
sokak sergisi, yarın açd~cafutr. ır hususıyet olarak hazırlattığı YurddQ§: 

Sergi deyince bizim hatrrırnıza iki A r B 1 d b" . Türk köylüsü yurdu.muzun 
cisi on on beş sene eveline aittir· Her3'key .ge ır: un ~r an ırın- eşsiz mahsullerini senin için 
k d w k b' d • esın varını yogunu ortaya t" t• • O l oy ugu oca ır mey an •.• "Sergi d d d .. ye ış ırıyor. narı bol, bol 
zünu·· b l b"t . . mey anı er mey anı ır .,, so- yek· k .. 1.. .. .. .. ..

1 rektir. u o anını ı enını ortaya döktüren adet söyletmiş olsa ge- ....... .ı,. o.~ "'!".~.~uzu ~u ~ü.~· .... 

DÜNKÜ AT YARISLARI 

Gösterdiğimiz favorilerin 
hepsi kazandılar 

koşular • • 
ıçın Bugünkü tahminlerimiz 

s.on~~h~r at yarışlarının onuncusu dün her zamandan az bir 
seyırcı onunde yapıldı. Günün cumartesi oluşu ve herkesin ser
b~t olmayışı kalabalığı azaltmaktadır. Bunun için bugün kalaba
hgın çok fazla olacağını zannediyoruz. 

Müşterek bahis de pek hara - Fakat Andıranbudinin jokeyi Pavul'
retli olmamakla beraber oynu- un elin.de kırbaç olmayışı alakadar_ 
yanları memnun edebilecek va. ların nazarı dikkatini celbemişti. Ko
ziyette idi. Dünkü sayımızda ko- şuyu bir at boyu ile Bay Salih Temel-' 
şularda şanslı olduğunu işaret et- inMahmurcsi kazandı. Andıranbuıdin 
tiğimiz bütün atların kazanmış ikinci, Olga üçüncü oldu. Yarış komi
olduklarını memnuniyetle .. • scrlerinin jokeyi Pavul'ü bindiği kıs-

gor w 1.. .. h"l dük ragı uzumu veç. ı e sevketmediği i-
B' : . k 

1 
çin cezalandrrdıklarz.n.ı: haıber a1dık. 

ı~~.ncı ·~~ıu: Koşunun zamanı 2,15 dakikadır. 
ort ve aha yukarı yaşta ve sene Pistin ıslak ve ağır olmasına rağmen 

zarfm?a koşu kazanmamış yarım kan bu derece çok kuvetlidir. 

11 • 12. 1938 

1 J ___ R_A_o_v_o __ .. 
Ankara : 

ÖGLE NEŞRİYATI : 
12.30 Müzik (Küçük orkestra): 1 - Jıı 

nita - entermezo - (Jorj Bulanje). 2 - H 
moresk - (Dvorak). 3 - Pommrşe - Polk 
(Şütz). 4 - İntenationale süit • (Çaykoslı 
5 - Standşen - (Fişer) - 13.00 Saat a 
ve haberler - 13.10 Müzik (Türkçe şar 
lar - Pi) - 13.40 Konuşma (Ev kadmı 
ati) - 13.55 - 14 Müzik (Karışık progr 
Pi.) .. 

AKŞAM NEŞRİYATI : 

17.30 Müzik (Cazband - Pi) - 18 
Piak seçimi - Skeç - yazan - (Ekrem R 
şit) - 18.30 Saat ayarı ve haberler - 1 
Müzik (Yayla türküleri) - 19.10 Konu 
ma (Çocuk saati) - 19.25 Müzik (Sere 
lar) - 19.45 Konserin takdimi - 20.00 
zik (Radyo orkestrası - Şef: Hasan Fe 
Alnar): 1 - Sakin deniz ve mesut seya 
- üvertür - (Mendelson). 2 - Bitm 
senfoni - Si minör - (Şubert). 3 - Norv 
danslıın (Grieg) - 21.00 Saat ayarı ve 
rapça söylev - 21.15 Müzik (İnce saz f 
lı) - 22.15 Müzik (Varyete - Pi) - 22.4 
23 Son haberler ve yarınki program. 

Avukatların haysiyet divanı 
İkinci sergi telakkisi bizd · . · 

evinin yap 1 d b e, sergı-ıhedefımız ancak 500 milyon olabilir: 
ı ışın an sonra aşlar Mu C" k .. 93 . k dah b .. 

ayyen eserle . t h. . : - - un u 7 nın ra amı, a ıtırme-

Linyit tarafında ise, Türkiye'nin 
son yeşilliklerini koruyacak parola: 
"Ormanı kurtarmak için kömür sarfi
yatını çoğaltmak lazım!. 

ve halıs kan arap at ve kısraklara Müşterek bahis ganyan 350 plase 
mahsustu. İkramiyesi 200 lira mesa - 145 l45 510 k di. ' 
f . . . , ve uruş ver 
esı 2200 metre ıdı. Bu koşuya yazılı • • 

atlardan Duman koşturulmadığı için Beşmcı koşu: ~ 

Adliye Bakanlıgı Avukatlar kan 
nu mucibince kurulacak haysiyet div 
m hakkında hazırlıklara başlamışt 
Her baro, baro levhasında kayıtlı av 
kat nisbetinde namzedi ihtiva eden 
liste hazırlıyarak Ankara baro reisli 
ğine gönderecektir. Belli olan namze 
lere ait umumi liste gene Ankara ba 
rosu tarafından diğer barolara gönde 
rilecek ve barolar da bu umumi lis 
içinden bir ay içinde on iki avukatı 
çerek bir mazbata ile Ankara barosu 
göndereceklerdir. Her baronun seçm 
olduğu avukatlardan en fazla rey al 
on iki avukat haysiyet divanım teş 

kin Muay rın eş 1~1' şuu_rlu bır tel- diğimiz 938 in ilk dokuz ayına göre 16 
ler.:.. yen mevzu ara aıt merhale- mily~n ~eridedir. 

Bu sef k' . b . . !kıncı kumbaranın üzerindeki dö-er ı . sergı u ıkı mefh . .. .. .. h d f 
birleştirm kt d" ç·· .. umu vız, uçuncu e e e nasıl ulaşabileceği-e e ır. unku ev er . . . . 1 .. sokak . . d. k v a ısını mızı an atıyor: Kazancının en az 

duruyosrergyıs1ı ır, b~ca bir meydan dol- yüzde beşini arttır ve bankaya yatırı 
• a nız ır hu . . 1 " b d ' _ susıyetı o arak, Ulusal a.rttırma ve ekonomi kuru-

Linyitin yanında kurulu olan kö
şe, bizim yer altının kıymetli cevher
lerinden birinde dünya birinciliğimizi 
müjdeliyor: Türkiye, dünya krom is
tihsalatında en başta! 

koşu Sülün ve Dervis isminde ik" at Üç yaşında ve sene zarfında 400 1ı -
arasında oldu. Baştan ~ihayete ka~ar radan fa~la ~~ramiye kazanmamış ya
rakibine faik bir vaziyette koşan Bay rırn _kan. ıngılı~ taylara mahsustu. İk
Yılmaz'ın Dervişi birinciliği kazan • ~a?1ıyesı 255 lıra mesafesi 1600 metre 
dı, Sülün ikinci oldu. Bahsi müşterek ıdı. 
Dervişin ganyanına 135 kuruş verdi. Bu koşuya Frig, Uğur ve Yönşız is-

i minde üç tay koştu. B. Hüseyin Atak'-b~ra ~ varını yog~nu teşhir eden ne munun, hiç bıkmadan senelerdenberi 
ır muessese, ne bı 1 k .. _ 

hatta d b" ~ n:ıes e zumresı, tekrarladıgr ve nihayet bizi de bir tec-
·ıı ~~ . e ır şehırdır. Burada, türk rübeye mecbur ederek inandırdığı bu 

~letı, .. ı~~~e bulunduğu hayat §artla- prensipe~ artık dudak büken azdır: 
ny e gozukuyor S · . · bah " 

d • ergıevınm çe- - Ancak geçiniyorum ı 
auı e kuruldug- b.. . .,, 

Daha sonra çimento ve şeker istih
laklerine ait rakamlar ve grafikler gö
rüyoruz: "Yapıcı Türkiye'de çimento 
istihsali artıyor, daha çok kazanıyo
ruz, daha çok şeker yiyoruz 1,, 

kinci koşu : ın Frig'i kolaylıkla birinciliği ka _ 
Dört ve dalıa yukarı yaştaki halis zandr. Yönkız ikinci Uğur üçüncü ol

kan arap at ve kısraklara mahsustu. d 
İkramiyesi 450 lira mesafesi 200 met
re idi. 

u. 
Koşunun zamanı 1,50 dakikadır. 

Müşterek bahis Ganyan 135 kuruş ver
di. İkinci dördüncü koşular arasında
ki çifte bahis 1050 kuruş ikinci koşu
daki ikili bahis de 710 kuruş verdi. 

. _ ~ve oyle muazzam bır Bir müdafaa tabiri değildir. He-
gaytilı oldugu ıç· d ·k· · lAkk' · . . ın e ı ıncı te a ıyı men şu cevabı veriyorlar: 
temsıl edıyor " y·· d b · · - uz e eş eksık kazandığınızı 

*** farzediniz 1,, 
. Birçok sokak sergileri görmüş olan S 

bı d b ergi açılmadan önce size sergiyi 
r_. ost u sergi için: "Asla başlangıç 

degıl, bu sergiyi kurmakta hakim olan gezdireceğiz. Bu sergide o kadar bol 
t k "k grafik, o kadar çok fotoğraf ve milli 
e nı ve zevk, sokak sergilerini haf- mevzularnnızı o kadar sarahatle çerçe-

tada bir açan milletlerden daha ileri!,, veleyen döviz bulacaksınız ki, bunla-
dedi ve sonra, dört bir tarafı dolduran rm hepsini ıayıkiyle gezmek için mu-
grafiklerin baş döndürücü bir süratle hakkak böyle bir önceden tanımaya ih-
yu_·· kııelişlerine bakarak ilave etti: · ı k tıyaç o aca ... 

"- Mevzuun da kuvetini inkar et- Kız enstitüleri ve meslek okulları 
memek lazım .•• Üzerinde uğraştığınız sergisi ile sanatının değerini isbat et
re anlatmaya çalıştığınız şey Türki- miş ve bize ilk sokak sergimizi bir ol
~'nin kalkınması olursa muhakkak di- gunluk eseri halinde vermiş olan sa
ııami.k ve orijinal olmağa mecbursu- natkar Mazhar Nazım Resmor bu ar
sıuzl,. 

Bu sergiyi kar§ıdan görenler §ıt.1.iç 
teY ile karşılaşacak'lardır :, Evvela 
"'1tre donnör'de, Atatürk'ün, türk mil
letinin ebedi kaydiyle mesut ve refah 
içinde olacağını garanti eden büyük 
IÖzü: 

"Yurdumuzu dünyanın en mamur 
~e medeni memleketleri seviyesine çı-
karacağız. Milletimizi en geniş refah 
raaıta ve kaynaklara sahip kılacağız.,, 

Ve onun altında mücessem bir küre 
ki, iklim ve toprak şartları bakrmından 
küçültülmüş bir cihan o]an Türkiye 
biitün dünyaya bol ve çeşitli mal satı
)'Or. 

Sağda ve solda birer banka serveti
ni alacak kadar büyük iki kumbara .• 
Bi_ri°!~ üzerinde bugün devlet bütçe -
ınız ıçın bile ideal olan bir rakam ya
%tlı. İkinci hedef: 500 mil yont 

92? ~e,. memleketin politik ve tıko
ıı<>mık ıstıklalinden sonra ilk tasarruf 
hareketleri başlarken hedeflerimizin 
merhaleleri milyondu: 920 de bir mil
yon, 921 de iki milyon 923 te üç mil
yon ... 930 için hedef eİli milyondu. Bu 
birinci hedef oldu, 

İkinci hedef olan 100 milyona 940 
tan çok evel, 937 de vardık. Üçüncü 

zum uzu hoş görmedi: 
"- Bir sergi, biraz sürprizdir. Bi

zim sürprizlerimizi vaktinden evel 
göstermeğe hakkınız yok 1,, diyor. 
Belki de doğru bir kanaat .•• Fakat ser
gide hepimizin, millet ölçüsünde his
semiz ve emeğimiz var. Sergiyi açıl
masından önce Ulus okuyucularına 

gezdirmek hakkını bu düşünceden al
dık. 

Evvela, şu koca köşeyi dolduran, 
devlet endüstrisinin ana kolu üzerin
de duralım: Buranın hüviyeti dört ke
limeye sıkışmış: Kendi giyeceğimizi 
kendimiz dokuyoruz! 

Sonra şu üç iş kolu ve şu üç netice: 
Pamuklu endüstri dev adımlariyle 

ilerliyor; 
Yünlü endüstrimizi yabancı kumaş

tan kurtardık; 
Türk kadını artık türk ipeklisi gi

yiyor! 
Her kısmın altında rakamlar, gra

fikler ve fotograflar var. Biraz ileri
de kömür ve linyit köşesini görüyo
ruz. Kara elmasımızın bütün davaları 
burada döviz haline sokulmuş: "Kö
mürcü Türkiye, kömürsüz Ak ve Ka
radeniz pazarlarında yarının en büyük 
satıcısı olacak ... ,, 

Artan miktarları göstermek için 
kullanılan vahitler, seneler geçtikçe 
devleşiyor ve geçen seneler onların 
yanında cüce ve çelimsiz kalıyor. 

Hiç bir şey yok ki, kanunlaşan bu 
hale tabi olmasın ... 

Biraz ötede, nihayet haklı olarak 
"mucize,. olarak vasıflandırılan ve bu 
serginin dayandığı temel oian rak.:ıını 
okuyoruz: Ekonomi savasımızda bir 
mucize; Bankalardaki tasa~ruf hesap
ları yüz misli arttı ... 

Bira?. öı.::de son seneledn en büyük 
milli davalarından biri olan bir mevzu 
üzerinde, yakınlaşan bir neticenin 
müjdesi var: Barbaros Türkiyesi di
riliyor. Yeni Türkiye'de yeni gemi! ... 

Ortada büyük bir harta, birinci sa
nayi planının memlekete kazandırdık
larını canlandırıyor. Saltanat Türki.

yesinde kapitülasyc.n, Cümhuriyet 
Türkiye'sinde sanayi planı-

Bir başka büyük harta, menıleketin 
can damarlarını gösteriyor: Demir
yollarımız Türkiye'yi fethetti.~ 

Madenci Türkiye'nin altında, "ma
deni ilk bulan ve işliyen türk maden 
pazarlarında,, dövizini okuyoruz: Son
ra su-asiyle buğday alan milletin buğ
day satan millet olduğunu; bütün mil
li mahsullerimizin rekoltelerini, yur -
da giren parayı, milli geliri, türk çift
çisinin gülen yüzünü anlatan rakam
lar, grafikler, tablolar, dövizler ... 

Ve nihayet, bütün bu yarma güveni
mizi arttıran, içimizi açacak varlıklar 
arasında kültür Türkiyesi ..• 

Size, sergiyi beraberce sütunlarda 
gezmek sözünü vermişken bunu, ma
alesef, tamamhyamıyacağız. Evvela 
buna sayfalarımızın imkanı olmadığı
m yazmağa başladıktan sonra anladı
ğımız için; sonra da bu güzel, canlı, 
hareketli, hayatlı eseri kelimeleştir
mek için .•. 

Yalnız şu tavsiyemizde bütün dü
şündüklerimiz vardır: Bu sergi.yi mu
hakkak görünüz 1 

BA L 1 K 
Bay Gaston da oradadır. Ve sonra, Fedor .. Arka
sında smokini olan F edor karyolanın ayak ucuna 
çömelmi§, ba§mı demirlere vurup inliyor, inliyor •.. 

TUTAN 
K E D İ 

SO KA GI 
Ya:r.an: Yolan Földeş Çevıren: N asubı Baydar 
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bir adamın uluyu§u denilebilirdi ... Bayan Baraba§-' 
m yaktığı li.mbanın ı§ığında sapsarı dört çehre bi
ribirine bakıyor. Uluyıq genİ§liyor. Beıteri değil _ 
hayvani de değildir bu ses .. Sadece müthittir. 

Baraba§ kapıyı açıp kota koşa merdivenleri çı
kıyor; zira dördüncü katta aydmlık vardır, ve gü. 
rültü de buradan gelmektedi. iki çocuk onun pefi 
sıra gidiyor ve anaları da onları bo§ yere çağırı-

yor. 
Vasy~ ile Fedor'un odası tam onlarınkinin Üs-

t .. d d" Kapı aralıktır ve ışık da buradan süzül-
un e ır. . ·-· 

k 
__ .J" Baraba" manzaranın acayıplıgı kar§ı-me teogır. ,.., . . 

Kelimeleri zorla heceliyebilen Barabaş soruyor: 
- Ne oluyor? 

Yanında biri kımıldanıyor: Ondan önce buraya 
gelmiı olan bulgar talebe fısıldıyor: 

- Vasya ... Vasya bir kaza geçirmi§. 
Babasının arka tarafmda ayakta durmakta olan 

Anna elini kalbine götürüyor. Yani yumruğunu ıs
sırıyor. Liif, peti sıra Alvarez, Cezairli il}çi ve Ba
yan Jermen geldikleri halde, sarsak sarsak kori
dordan sökün ediyor. Bayan Jermen kapı önünde 
durmuyor, kemikli dirsekleriyle kendine zorla yol 
açarak içeriye giriyor. Fedor başını karyola demi
rine çarpmakta devam ediyor. Yakasına bir siyah 
kordonla asılmış olan ınonoklu her bir hareketin
de bir saat rakkası gibi gi·dip geliyor. lnleyiti ne 
fazlalaşıyor, ne sükfuıet buluyor, o feci inleyişi ... 

Sivil polis Fedor'a yaklaşarak: 
- Aziz dostum, diyor. 

Gaston' da ilerliyerek çömelip inliyen bu adamın 
omuzuna dokunuyor: 

- Bay Y arosef Pelçinaki •.. 

Fedor onları gönnüyor, ititmiyor. Omuzunda 
Gaaton'un elini hissetmiyor. 

Sabırsızlanan Bayan Jer~n aoruyor: 
- Ne oldu? 
Fedor'u teskin etmekten vaz geçiliyor. Sivil po

lis sesini yükseltiyor. Caston da ona yardıın ede
rek ikisi birden izah ediyorlar: 

Bu koşuya dokuz at iştirak etti. Ge
çen hafta tahmin hilafına çok geride 
kalan Bay Fehmi Ural'rn AI Devrişi 
dün güzel bir koşu yaparak birincili -
ği kazandı, Hemen bir baş farkla Ün-
lü ikinci, Efe üçüncü oldu. İlk bahar 
koşularında Efe'nin büyük atlar için 
çok kuvetli bir rakip olacağım tah
min ediyoruz. Müşterek bahis gan • 
yan 220, plase 140, 155, 190 kuruş ver
di. 

V çüncü koşu : 
Üç ve daha yukarı yaştaki halis kan 

inıgiliz at ve kısraklara mahsustu. İk
ramiyesi 600 lira mesafesi 3000 metre 
idi. Her zaman çok sıkı ve heyecanlı 
koşularını seyrettiğimiz Dandi ve 
Sunandair bu mevsimde ilk defa ola~ 
rak karşrlaşıyorlardı. Fakat dün de 

yazdığımız gibi Dandi'nin fevkalade 
bir vaziyette ol"'°"y•~z kojı.u1un hey~ 

canını azaltmıştı. Koşuyu Roman u
zun müddet başta götürdü. Hemen ar
kasısıra Dandi takip ediyordu, viraj 
üzerinde Dandi öne geçti ise de düz 
yolda Sunandair yetıişerek öne geçti. 
ve kıolayca koşuyu kazandı. Dandi i -
kinıci Romans üçüncü oldu, koşunun 
dördüncü atı olan KıOinisar Romans -
tan epey gerideydi. Koşunun zama -
nı 3,20 dadikadır. 

Müşterek bahiste ganyan 125 pla -
se 115 ve 125 kuruş verdi. 

Dördüncü koşu: 
Dört ve daha yukarı yaştaki yarını 

kan ingiliz at ve kısraklara mahsus -
handikaptı. İkramiyesi 255 lira me -
safesi 2000 metre idi. 

Bu koşu günün en güzel koşusu ol
du. İştirak eden yedi yarım kan ara -
sında Andranbudin, Mahmure ve Cey
lan üzerine müşt<:rek bahiste diğerle
rinden çok fazla oynanıyordu. 

Son viraja kadar gerilerde giden 
Andıranıbudin ve Mahmure düz yol 
üzerinde birincilik için çok çekiştiler. 

Bugün yapılacak on birinci hafta 
at yarışlarına iştirak edecek atlar a -
rasmda kazanma ihtimali olanları ko
şu sırasiyle aşağıya yazıyoruz. 
Birinci koşu: 

Üç yaşındaki yarım kan ingiliz tay
lara mahsustur. İkramiyesi 225 Lira 
mesafesi 1000 meıtredi.r. 

Bu koşuda Bintepe, Akeylan, Frig, 
Lüksbar, Uğur ve Güzel isminde altı 
at koşacaktır. 

Bu krsa mesafe üzerinde Başbaka
nımız B. Celal Bayar'ın Bintepe is • 
mindeki tayının rakiplerinden fazla 
şarı111 vardır. Bu giizel tay için tehH -
keli l'l-1..U \; t.; C'a_ .. J A-• -·J a - 1.J •• J::. •• ~ 

nu zannediyoruz. 

ikinci koşu: 
Dört ve daha yukarı yaştaki yarım 

kan in.giliz at ve kısraklara mahsus -
tur. İkramiyesi 300 lira mesafesi 2200 
metredir. 

Bu koşuda koşacak at ve kısrakla -
rın taşıyacakları kilolar şunlarıdır : 

Andıranibudin 64, Ceylan 56, Mav • 
zika 53, Nazlı 52, Olgo 51, Mahmure 
53, Alemdar 49, Semiramis 46, Mesut 
40 kilo. 

Dünkü koşu bu atlar arasında An -
dranbudin ve Mahmurenin rakipleri -
ni kolaylıkla tevaffuk ettiklerini gös -
terdi. Yalnız bugün Mahmure üç ki • 
lo fazla sikletle koşmaktadır. Bu da 
kuvetli rakibi için oldukça avantaj -
dır. San.i.yen dün koşmıyan Alemdar
da taşıdığı hafif kilo dolıayısiyle ahır· 
arkadaşı Mahmure kaıdar şan.slıdır. 

Vçiincü koşu : 

Kazançları yeılı:unu 500 lirayı geç
miyen iki yaşlı yerli halis kan ingi -
liz taylara mahsustur. İkramiyesi 450 

edecektir. 

Adli müzaheret büroları 
Asliye mahkemesi bulunan her ye 

de idare meclisi tarafından tayin ol 
nacak bir avukatın nezaret ve müra 
kabcsi altında birer adli müzahare 
bürosu teşkil olunacaktır. Acili müza 
baret bürolarmm kurulmasında o ma 
halde en az beş avukat veya dava ve
kilinin bulunması da aranacaktır. 

lira mesafesi 1400 metredir. Bu k 
da Yılmazkaya, Yatağan, Sıiflrap ., 
Ece isminde dört tay koşacaktır. 
Şimdiye kadar yaptığı koşulard~ 

Karanfil gibi kuvct:li bir rakip i~i1 
3

- · • ' '" • · "..tA~il n V.rl.,.,..,.~'-
ya bu ~unun favonsıa"ir. Ece ve Ya-
tağan bu koşuda ikinci derecede ~ 
sı olan taylardrr. 

Dördii.ncü koşu: 
Üç ve daha yukarı yaştaki halis l(<ltl 

İngiliz at ve kısraklara ma:hsustııt• 
İkramiyesi 550 lira mesafesi 1600 met· 
redir. Bu koşu.da Sunandaıir • Dan.eli. 
Spring Board ve Romans isminde 
dört halis kan koşacaktır. Sunan.ciaP 
k_oşunun büyük favorisidir. 

Beşinci koşu: 
Dört ve daha yukarı yaştaki haJiS 

kan ve yarım kan arap at ve kısrakla: 
ra mahsus handikaptır. İkramiye61 

250 lira mesafesi 2400 metredir. 13ıı 
koşuda 11 at yazılıdır. 

Dün kuvetli rakipler arasında ıniY 
savi kilo ile birinciliği kazanan Al ' 
devrişin bu koşudaki kilosu daha ıniİ' 
saittir. Kendine rakip olabilecek at' 
lar Ünlü ve Derviş II. dir. 

Çifte baıhis ikinci ve üçüıncü koşu' 
Iar arasında ikili bahis de beşinci lcO' 
şudadrr. 

=-
meydana çıkacaktır. Çarpı§manm şiddetinden Vas
ya §Oför yerinden fırlanııt ve o sırada geçen tram
vayın tekerlekleri ahına yuvarlanmış .. 

l>rp duruyor, ve o dayanılmaz, bitip tükenmez, 
korkunç ve yeknesak inleyişine devam ediyor. 

Gaston izah ediyor: 
Jermen bağırıyor: 
- Ölmüş mü? 

Sivil polis sesini çıkarmıyarak başını önüne in
diriyor. ' 

Anna elini kalbine daha kuvetle bastırıyor. Ya
ni'nin gözlerinden yaşlar boşanıyor. Bulgar talebe 
bir adım ilerliyor: 

- Benimle konuşmu§tu ... Taksisini, gece yarısı 

Madlen kilisesinin önünde batka şoföre teslim ede
ceğini söylemişti. Kendisine refakat etmemi, yaya 
dönerken bir yerde durup bir parça bir şey yeme· 
ınizi teklif etmişti. Reddettim. Başım ağrıyordu ... 

Herkes biliyor ki bulgar talebenin başı ağrımı
yordu, fakat bir kere daha onun ikram edeceği ye
meği kabulden çekiniyordu. Bardişinof tamamiyle 
giyinmiş olarak zuhur ediyor. Onu iki misafir ta
kip ediyor. Sonra sıra ile Bayan Barabaş, Bayan 
Elen, ve biribirinin ellerinden tutmuş titriyen dört 
Cezayirli çocuk geliyor. Şimdi, uykusu derin ve 
ağır olan Papadaki& ile uykusu ağır ve sakin olan 
Klari müstesna, herkes buradadır. Alvarez alçak 
sesle hadiseyi tefsir ediyor. Bayan Harabat sessizce 
ağlamağa başlıyor. 

Sivil memur: 
- Cebinde bulduğumuz şoförlük vesikasının yar

dımiyle hüviyetini tespit edip taksi kumpanyasına 
telefon ettik, diyor. Oradan bize adresini verdiler. 
Demek ki bura-da hiç akrabası yok, öyle mi? 

- Onlar ancak dosttular; bura-da birlikte otunı
yorlardı ••.. 

Kapıda üst Üste sıkışıp kaJmı§ olanlar arasından 
Bardişinof ayrılıp sivil memura doğru gidiyor. Kü
çücük silueti timdi pek ihtiyar ve adımlan müte
reddit görünüyor. Kendini takdim ediyor. Söyledi
ği frans1zca her zamanki kadar temiz ve nazik 
değildir. Rus olduğunu ve bu zavaJlı delikanlıya 
babaca bir dostlukla bağlı oduğunu anahyor. Aca
ba polise faydalı olabilir mi?.. Hayır, Vasya'nm 
aile işleri hakkında hiç bir bildiği yoktur. 

Sivil memur diğer polise bir şeyler söylüyor. Ve 
sonra, ikisi birden, Gaston'un Vasya'ya ait olduğu
nu söylediği küçük dolaba yakla§ıyor. Bir çekme
ce çekiyorlar ve yüzlerinde derin bir hayret beli
riyor. Bardişinof şaşalıyor. Bayan Jermen ellerini 
kavU§turuyor 

- Anhyanııyorum ! 

Kapının önüne toplanmış olan kalabalık sar
sılıp ileri doğru atılıyor. Anna şim·di çekmeyi gör
mektedir. Çekmede Vasya'nın eski tulumunu, ço
raplarını, hepsi mükemmel surette istif edilmiş bir 
kaç gömleği Anna'nm dikkatine çarpıyor. Ve, çek
menin bir tarafında da dikkat ve itina ile devşi· 
rilmi§ bir kadm entarisi, ipek çamaşırlar, bir çitf 
İpek çorap, iki tane yepyeni ve küçük kadın iskar
pini görünüyor. 

d 
'kt ınıhlanrnı§ gıbı kalıyOI". Odanın orta-

ıın a etı e . • . 
d b . lia bir sivil polısle bırlıkte, ayakta du-

ım a ır po • ·-· .. . tr-:. 1 
J"UYor. Pantolonunu gecelıgı uzerıne çe~ o an 

- Bir kamyona çarpmış .... Bu belki kamyon to
förüniin hata11 idi. Tahkikat noticeaind. bakikat 

Bütün gözler Fedora çevriliyor. Fakat Fedor 

bir taJ iİbi c:lilıiz ye &ağırdır. Ba§ml kaJ"Y.olAY.A Ç&J'• 

Gaaton, bqmı sallryarak : 
(Sonı.t V«r) 
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1938 Türkiyesi 
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Atatürk Türkiyeyi dünyanın 

en ileri memleketlerinden biri 

haline getirmiş bulunmaktadır 

Avrupahlar 
olduklarını 

uzun zaman aldanmış 
daha yeni anlıyorlar 

Fran•a'da intİ§ar etmekte olan Mond e vuayaji. mecm.u
ası "1938 Türkiye' si'' adı altında bir makal~ neşr~tmı.~
tir. Memleketimizi daima mistik bir güzellıkle gormuş 
ve göstermi§ olan Avrupalıların uyandırmı§ bulunduk
ları intibaı ve bugünkü ileri Türkiye'nin bu inanııa vur
duğu darbeyi gösterme•i itibariyle dikkate ıayan bul
duğumuz bu makaleyi aynen sütunlarımıza alıyoruz : 

Piyer Loti'nin ve Klod Farer'in e
serleriyle kafaları işba haline gelmiş 
olan garp seyyahları, vaktiyle halife
lerin hüküm sürdü[rü Türkiye'ye va
rır varmaz hayret içinde kalmakta 
daha doğrusu vaktiyle aldatılmış ol
duklarını anlamaktadırlar. 

Hiç şüphe yok ki, bugün Türkiye'
de ince ve zarif minarelerini göklere 
uzatan camiler gene mevcuttur, fakat 
halk, bu şarklılık damgasından tama
men kurtulmuştur. 

Tür.kiye'de artık ne sarık, ne fes, 
ne de şalvar vardır. Kadınlar artık bi
rer hayalet değildir: Türkiye'de Aza
deler kalmamıştır. Türk kadınları so
kaklarda serbest ve açrk olarak dolaşı
yor. Giyimleri tıpkı Paris ve Roma 
kadınları gibidir. Bu deko~. deği~m.e
ıi bütün Türkiye'nin degışmesının 
bir timsalidir. İşte bunu biliyorsunuz 
ki Kemal Atatürk yapmıştır. 

*** 
Büyük devlet adamını.n idar.eci fik

ri Bfryük Petro'nun ve 1apon ımpara
toru Mutsu Ito'nun fikirlerinin aynı
dır. Diğer iki ıslahatçı gibi, Atatürk 
de memleketini aynı zamanda garbe 
karşı muzaffer bir şckild~ m~k~vemet 
ettirmek ve garp medenıyetını kabul 
etmek istedi. Balk, eski Turan millet
lerine bağlanarak eski milli şahsiyeti
ni tekrar buldu. lşte bunun içindir 
ki, Cümhurreisi, bir arap ismi olan 
Mustafa'yı atarak Atatürk (yani 
türklerin bababı) adını aldı. Ve ne 

nin deriiiıÜ~İe~i~e(Etil~;e) k-adar ~i--
derek milletinin asıl unvanlarını ara
dı .. Bugün Türkiye, tamamen müsta
kil bir devlet mertebesini almıştır. 

En mühim devletlerle baş başa mü
savidir. Bugün Türkiye nüfusunun 
hemen hepsi türklerden müteşekkil
dir ve türkçe konu§ulur. Türkiye bu 
mütecanis halkiyle, vaktiyleki geniş 
ve gayri mütecanis Osmanlı imp.ar_a
torluğundan çok daha kuvet~ıdı;. 
Çünkü şimdi Türkiye'de kuvetlı hır 
milli irade vardır. • 

Hiç şüphe yok ki İstanbul bugün 
Türkiye'nin en büyük ş7hridir. Bu 
§ehir vaktiyle Osmanlı ımparatorlu
ğunun payıtahtı idi. Şimdi Türkiye'
nin merkezi Ankara olmuştur. Fakat 
İstanbul hata Akdeniz limanlarının 
en büyüklerinden birisidir. Bundan 
başka İstanbul şarkın en ~ü?im şeh
ridir. Burası bir sanat şehrıdır de. ~s
tanbul'daki Ayasofya ca~iinde. B~ -

kları tekrar ıhya edılmışzans mozayı 
tir. h" 

Türkiye Asyasında da güzel şe ır-

BÜYÜK 

ler vardır: Mesela tzmir. Dünyanın en 
güzel körfezlerinden birinin nihaye
tinde bulunan tzmir şehri, çok güzel
dir. Aynı zamanda bu şehir şarkın en 
büyük limanlarından binrisidir. Fa
kat merkez olan Ankara, Asya'nın en 
modern bir şehridir. 

*** 
Sanayi ziraati Asya Türkiyesinde 

olduğu kadar Avrupa türkiyesinde 
çok büyük bir terakki g?st~r~ek~e
dir. İpek ve tütün mahsulatı ıtı~arıy
le olduğu gibi, şeker kamış.ı ıle de 
türkiye Akdeniz me~leketlerı arasın
da mühim bir mcvkı kazanmıştır. Pa
muk hasılatı 300.000 kentale çıkmı~-
tır. 

Nihayet, türkiye bir maden mem-
leketi olmak niyetindedir. Zonguldak 
kömür madenleri işletiliyor. Türkiye 
topraklarında gümüş, çinko, civa ve 
manganez madenleri çok bulunduğu 
gibi, Eskişehir dünyada lüle taşı ma
deninin mevcut olduğu yegane ma
haldir. 

Türk halkının ekonomik terbiyesi 
arttıkça, servet menbalarını daha faz
la işletmekte ve türkiye bir endüstri 
memleketi haline gelmektedir. 

Atatürk türk halkının refah içinde 
ilerlemesini arzu etmekle, hakikaten 
değer göstermiştir. Atatürk türk köy
lüsüne, toprağını çok verimli bir ha
le getirmek için rasyonel bir şekilde 
zeriyat yapmasını öğretti, Atatüô şe
hir r \: ya u · bi sı, posta 
--·· ...u .. ..,c l\.V&ıan. ye1ptlrmdh..ı.- • -.lıua _ 
dı, işçi evleri de kurdurdu. 

Böylece, Atatürk'ün yenilik siya
seti memlekete faydalı olduğu gibi, 
memlekette oturanlardan ayrı ayrı 
herkese de faydalı olmuştur. 

YurddCJ§: 
Doğan çacuğuna nüluı 

tezkeresi çıkarır gibi, ban
kada bir tasarruf hesabı aç
tır. Çocuğuna büyük iyilik 
etmi~ olurnın. 

Yurdda§: 
Ulusal istihlakin artması, 

yerli malı kullanmakla ger
çekleşir. 

Elazığ haro!'iuncla b~çim 
Elazığ, ıo a.a. - Yeni avukatlık ka

nununa göre yapılması icap eden ba
ro seçimi yapılmış, reisliğe Elağığ 
halkevi komite başkanlarından avu -
kat Naim Erdem seçilmiştir. 

YEMİN ı 
41- ') 

Yazan: Baroneı Orkzi 

.. . . . _ sine tekrarladıkları halk, bir avuç as • 
ortmesı ıçın trampete çalınmasını em k . plfmlarmı suya düşürdügünü . enn 
rettı. . . görerek hiddetten çılgına dönmüştü. 

. F~at Dölatur'un bu nevıden hıç Trampeta sesi onu bastıran vahşi 
bır nıyeti yoktu. O şimdi hassaten ya- ğlıklarla karşılanmıştı ve süngüler 
nında oturan Jülyet'i soğuktan muha •

1 
~1 

san dalgalarını güçlükle zabtedcbi
faza etmeyi düşünüyordu. Paltos~~u ~~ arlardı. Sehpanın etrafına toplan
çıkararak yağmurdan korumak ıçın y olan cadılar seçkin yerlerinden 
genç kı~ın üstünü itina ite. örttü.. . ~~ıldamamışlarsa, bütün diğerleri, 
D'" Bu ~nutulmaz sahnenın şahıtle.rı erkek kadın, arabayı kuş.atmış ve ken
b'ol~tur u.n ansızın gözlerinde ganp d.l iyle hiddetlerinin hedefi arasın-
ır ı~ade. ıle ara~ada ayağa kalktığını d ı ~~ set teşkil e.dC11 askerleri tehdit 

~e bır ~z. bclkı de bir ses tanımak :. ır !ardı. Pol Dölatur'la Jülyet dö 
~.~:~. g~.bı ka.ranhkl~rı ar.aştırır görün- ~~~~~'yi korkunç ve yakın bir ölüm -

ugunu temın etmışlerdır. hi bir şey kurtaramıyacağa ben-
Kısılmış sesler hep birden haykır - d~n / 

maktan geri durmuyordu: zı~r ~: hislerine tabi olsaydı, eski 
- Sehpaya 1 sehpaya ı r·~n .1 Hanriyo, avazı çıktığı kadar 
Araba hareket etti. o zama k • hey uk curak istediği şikarı halka seve 

d •11• na a ay ıra .. k mb 
ar, mı ı muhafızlar geriden k d"l kederdi Fakat Lu se urg . . .. • en ı e- seve ter · h f 

rını orten Adliye Sarayı . d kadar mahpusları mu a aza 
sayesın e, sarayına . 

klabalığı uzakta tutmaya kolaylıkla etmek emrini alrnıştn ve cumhu:ıye -
muvaff~k olmuşlardı. Fakat araba, tin •11 inci yılmda. e~re m.uhalıf ha
Sen Mı.şel köprüsüne götüren Sen reket etmek tehlikelı ~eydı. Halkı~ 
Bartelmı sokagına gitmek için açık sa- hiçe saydığı emirler v~rmekten. se~ı 
h~ya ç:kın~a, vaziyet birden bire na - kısılmış, işin aldığ~ ~e~ılden endışelı, 
zıkleştı. İkı seneden beri müstebitle • muhafızlarından bt'l'ını tak~lye lst.e -
rinin, hakimi mutlak olduğunu kendi- mek içi.rı en yakın şubeye gondermı~ -

-!-

Gen~ bir diplomat: 
: : : : : : : : : : : : : : : : : :::>«: : : : : ::ı r.ıcxxx 

FON RiBBENTROP Hatıralar 

VE 
F on Ribbentrop Paris'e gelir

ken, her halde Versay'a 
inen Venedik doge'si gibi "en şaş
tığım şey burada bulunmamdır." 
demek arzusunu duymıyacaktır. O 
hiç bir şeye hayret etmiyecek ka
dar çok hadiselere şahit olanlar
dandır. Şüphesiz ki zihni Şanslöye 
Brüning'in Notre Dame-des-Victo
ires·de acınacak nutuklar irat et
miye geldiği gündenberi katedil
miş olan mesafeyi hatrrlıyacaktır. 
Demokratik Almanya o zaman he
nüz Versay muahedesinin askeri 
hükümlerine ihtiyatkarane bir tarz
da yan çizmek ve tazminat öde
mekten kurtulmak için Boover mo
ratoryomundan istifade etmek saf
hasında bulunuyordu. Şimdi 80 mil
yon nüfusluk, müthiş surette silah
lı bir Almanya'nın dış bakanıdır ki 
daha eskiden Kayser tarafından ta
sarlanmış olan Fransa ile anlaşmak 
fikrini yeniden ele alıyor. 

Siyasi bir vesika: 

Ulukı§la'dan Gümü§8Jle'ye kuk 
günde gitmi§ olduğumu habrhyo
rum. Bir kış mevsimin-de -:- yinni ya
tında olmama rağmen - 5U§ehn'n• 
den Ulukı§la'ya gelinciye kadar iki 
defa hastalandığımı nasıl wıutnbili
r:İm? At aırtında gitmiş, yaylı ile ve 
bir yatak içinde dönmüttüm: Yir
minci aaırda en caki çağların vaaıta
lariyle elemli bir aeyahat 1 

1 Paris deklarasyonu 

D
oğrusunu söylemek Hizım ge
lirse bugünkü misafirimiz 

bu yola girmek için en iyi hazır
lanmış bir şahsiyettir. Kendisi 
Prubyalı değildir, Renanyalıdır; 

bürokrasi içinde saplanıp kalmış 

bir memur değildir, hareketli ve 
beklenmedikle dolu hayatı dünya
ya en geniş ufukları acmış ve fran
sa ile muteaddit ve muhtelif te
maslara girmiş genç bir aristokrat
tır. 

B. Fon Ribbentrop Fransa'ya ilk 
defa kolejden yeni çıktığı sıralar
da Grenoble üniversitesine devam 
için gelmişti. Sonra macera arzusu 
onu yeni dünyaya sürükledi. Birle
şik devletlerden geçtikten sonra 
Kanada·ya gitti ve orada ağır iş
lerle hayatını kazanırken büyiik 
harp patladı. İngiliz donanmaları
na meydan okuyarak vatanına dön
dü ve 12 inci süvari alayına yazıl
dı. Harp meydanlarında yalnız ma
dalyalar kazanmakla kalmadı, en 
ciddi sulh unsurlarından biri ola
rak kalan muharipler arasında kar
şılıklı takdir ve muhabbet hissine 
agah oldu. 

Yazan: 

SEN BRİS 
Lö Jurnal'dan 

mandanberi, heyhat, ne kadar de
ğişiklik 1 

..... 

1 ngiltere ile deniz anlaşması 
hususundaki muvaffakiyct 

B. Von Ribbentrop'un Londra elçi
liğinde yedeşmesini intaç etti. O
rada çarçabuk farkctti ki İngiltere 
ile bir yakınlaşma tuluat işi değil
dir. Fakat bir aceminin oynadığı 
büyük role tahammül edcmiyen dış 
bakanlık emekdarları onun putlar 
kıracağını tahmin ediyorlardı. Fa
kat yanılıyorlardı. Kati saatler çal
dığı zaman, çekilen asıl yolun e
mekdarı B. von Neurath oldu ve 
dış politikanın idaresini genç mek
tebin şampiyonu B. von Ribbentrop 
ele aldı. 

Başlangıç pek parlak oldu. Altı 
ay içinde Anşlus husule geldi ve 
Südctler ilhak edildi. Üstelik ce
nubi Şarkide ekonomilerle geniş
leme hususunda büyük gayretler 
sarfedildi ve Okranya istikametin
de ilk adımlar atıldı. 

8 üyük bir politika ister iste-
mez garp tarafında istikrar 

esasları aramıya sevkedecekti. Böy
lece Münib anlaşmasının hemen 
akşamında Hitler - Çemberlayn be
yanatı Almanya'nın İngiltere ile ve 
aynı zamanda Fransa ile anlaşmak 
arzusunu tezbarüz ettirdi. 

Genişleme zaruriydi. Bu genişle
me Berhtes aden'de B. Fran ois -

J..I 
arp. ni~ayet bul~uk.tan0 s-o-n-~"'a........_~~o"n--=c=-e.:,.;t"'ln uc rcr e yapugı veda 
ı..~ .... ,c:vonla Turkıye ye gıt- ziyaretinde görüşülmüştü. Fransa'-

mesi diplomatik satıacın ı" n.cııı- nın bütün hareket serbestisini ida-
yetini teşkil eder. Müstakbel isti- me eden, mevcut taahhütlere riayet 
dat sulh konferansında alman tem- eden fakat Almanya'nın Alsas Lo-
~il heyetine iştiraki esnasında sara- ren'den vaz geçmek ve ortaya çı-
hat kesbetti. Bu acr saatleri yaşa- kabilecek bütün ihtiHiflar için sulh 
dıktan sonra bir alman vatanperve- yoliyle istişare usulüne baş vurmak 
rinin politikaya doğru teveccüh et- hususundaki resmi taahhüdünü tes-
medense yeniden iş hayatına gö- pit edC'tl bir kombinezondan fransız 
mülmeyi tercih etmiş olması kolay- devlet adamlarının kaçınması için 
ca anlaşılır. sebep yoktu. 

*** 
Ancak 1932 dedir ki Hitler'in yıl

dızının yükselmesi büyük sahnede 
kabiliyetini göstermek arzusiyle 
yanan bir şahsiyeti tam kendi saha
sına çekti. 

Füchrer'le enternasyonal işler 

için mahrem müşaviri olan adam a
rasında çok çabuk sıkı teşriki me
sai münasebetleri teessüs etti. B. 
Fon Ribbentrop ilk defa olarak Pa
ris'e işte bu sıfatla geldi. Bu hadi
se 1934 de oldu ve B. Laval Roma'
ya seyahatinden önce italya ile ya
kınlaşmayı hazırlamaktaydı. O za-

ti. Bununla beraber ,takviyenin gel -
mesi oldukça zamana mütevakkıftı. 

Muhafaza kıtası o zamana kadar mu
kavemet edebilecek miydi? Kalaba -
lık, her lahza mütehevvir hUcurnlrma 
karşı koyan çelimsiz seddi yarmak 
tehdidini gösteriyordu. 

Bu telaş ve endişe anında, bir elin 
hürmetle koluna dokunduğunu hisset
ti. Dönünce, kendisine katlanmış bir 
kağıt uzatan bir milli muhafız çavuşu 
gördü: 

Asker süratle mırıldandı : 
- Vatandaş - mebus Merlen tara -

fından, dedi ,mahpuslarla muhafızla -
rmı tehdit eden tehlikeyi süratle ön
lemek için. 

Heıııriyo kağıdı yakaladı, ve okuya
bilmek için arabaya asılı fenerin dibi
ne sokuldu. Okudukça, kalın hatları 
bir ferahlama üaıdesiyle yumuşıyor -
du. 

Haberciye sordu: 
- Demek yanında iki asker var? 
Öteki, sağ tarafındaki iki gölgeyi 

göı;tererek: 

- Evet, kumandanım, cevabını ver
di. Vatandaş Merlen bana senin asker
lerinden ikisini de katacağını söyledi. 

- Mahpusları Tampl hapisanesine 
götürmek icap ettiğini de biliyorsun 
ya? 

- Evet, kumandanım. Her şeyden 
önce, arabayı kubbenin altına getir -
mek 15zmı, ta ki mahpuslar görün 
meden yere inebilsinler. Ondan son -
rası bana aittir. Kıta, takviye gelince· 

1 mza edilmiş olan, ve !.itle so
kağı suykastını takip eden 

yahudi aleytarlığı cereyanı tasav
vurları alt üst etmemiş olsaydı da
ha geçen ayın ortasında tahakkuk 
edecek olan anlaşmanın tam şümu
lu bundan ibarettir. Filhakika Kont 
Welczek B. Gcorges Bonnet'ye 
fransız eksperler tarafından hazır
lanmış olan metni Almanya'nın ka
bul ettiğini tam 7 sonteşrinde ge
tirmişti. 

Şüphesiz ki ertesi günün (ayın 
8 i) yalnız B. von Rath'ın katlini 

ye kadar boş araba önünde nöbetçilik 
etmekte devam edecek, sonra, mah -
pusları Lüksemburg'a götürüyormuş 
gibi yapmak için yola dlizülecek. Bu 
manevra bize mahpuslarla birlikte 
Tarnpl'e kadar varmak için Hizım ge -
len vakti kazandıracaktır. 

Adam hızlı konuşuyor ve kendisine 
verilmiş olan emirleri iyi anlamışa 
benziyordu; Hanriyo da aldığı tali
mata tabi olmaktan başka bir şey iste
miyordu. Yakında takviye alacağı dil-

" şüncesinden müsterihti ve bu derece 
mahzurlu mahpuslardan kurtulduğu -
na pek memnundu. 
Trampetaların devamlı gürültüsü a

rabacıya ve muhafız kıtasına süratle 
verilmiş olan emirleri boğdu, ve git 
gide kesafet peyda eden yağmur ma
nevrayı kolaylaştırdı. 

Araba kubbeni.n koyu gölgetii altına 
getirildi, ve kalabaltk giırültü ve hay
kırışlarına daha kuvetle devam eder
ken, Dölatur ve Jülyet inmek için ka
ti emir aldılar. Etraflarında karanlık 
mutlaktı. 

Boğuk bir ses kulaklarına mırıl -
dandı: 

- İtirazsız takip ediniz, ak~i hillde 
ateş etmek emrini aldım. 

Fakat ne biri, ne de öteki mukave
meti aklından geçirmiyordu. Soğuk -
tan titriyen Jülyet himayekar bir 
kolla belini saran Dölatur'a sokulu -
yordu. Hanriyo'nun milli muhafızla -
rından ikisi yeni geleınlere iltihak et
tiler ve kü~ük grup, Adliye Sarayı 

görmüş olmadığı işaret edilecektir. 
O gün, aynı zamanda B. Füchrer'in 
içinde Almanya'nın sömürge talep
lerini hatırlatmış olduğu Münih 
nutkunu da kaydetmiştir. Alman
ya'nın genişleme projelerini durdu
rabilecek ve Rayhı bağlıyabilecek 
bir taahhüdün mevcut olamıyacağı
nı söyliyenler için ne kuvetli bir 
delil 1 

H iç şüphesiz, zaaflar ihtirasla
rı kamcılayınca diplomasi

nin t!ibirlerini arzusuna göre tefsir 
edemiyeceği hiç bir taahhüt yok
tur. Fakat bu ihtimalin ortaya çık
maması fransa ile ingiltere'ye bağ
hdrr. Almanya ile anlaşma Londra·
da ve Paris'te kuvet müvazenesizli
ğini tamir için alınmış olan tedbir
leri durduracak değildir. Ancak ku· 
vetlerini yeniden teşkile azmetmiş 
bir fransa ve İngiltere iledir ki Al
manya ebedi şiddet şantajı olmıya
cak bir geçim şartlarını tayine çalı
şacaktır. 

Geçen sene, Kay~i - Srvas yolu 
ile Sarnsun'a yataklı - vagon ve l~ 
kan talı vagonu olan bir trende en eğ
lenceli seyahati yaptım. Cümhuriyet 
devrinde inş edilen demiryolları bi
zi memleketin uzak .:.enıtler..ine bir, 
nihayet iki gün içinde rahat rahat 
götürüyor. Şarka doğru ilerliyen yo
lu Nafıa Vekilimizle davetlileri, bu
gün, ~i bir türk §ehrinin medeni 
merkezlerden uzak olmak ıstırabmı 
bir efsane haline getirmi§ halkının 
sevinçleri arasında i§letmiye açıyor
lar. Bu gibi törenler hep böyle de-
vam edip gidecektir. Mütemadi in~ 
ve mütemadi kalkınma devrinde ~ 
lan türk milleti, dinamizminin mey
valarını bugün bir demiryolwıun, ya
rın bir fabrikanın, öbür gün bir ba
rajın açılma rasimesini yaparak top
lıyacakt~. Bunları talihimizin tabü 
tecellileri telakki ediyoruz. 

Bakanlar heyetince 

tasdik olunan 

belediye reisi seçimleri 

Fakat, cümhuriyetin demiryolu 
politikası icra aahasına konduğu ilk 
günlerde bütün bu yeni hamlelere 
yol açını§ olan bu politikanın bugün
kü neticelerini hangimiz tahayyül e
diyorduk? Demiryolu politikasının 
kahramanı olan lnönü &Özle değilp 
müsbet eserlerini gözlerimiz önüne 
yayarak o politikaya ve nebimizc 
güvenmek lazım geldiğini hepimiz~ • 
öğretti. Erzincan'& v rı§ı - artık her 
§CYİ yapabileceğimize inandığımız i
çin - r.adece bir merhale addediyo.. 
ruz. 

Bakanlar heyeti vilayet merkezle -
r.indeki belediye reislerinin intihapla -

rım peyderpey tasdik etmekte, İç Ba
kanlık da bu tasdikı atakalı vilayetlere 

bildirmektedir. İntihapları tasdik olu

nan belediye reislerini yazıyoruz: 

Konya belediye reisi Dr. M. Faik 

Dündar, Çanakkale belediye reisi Os
man Günel, Ordu belediye reisi Dr. 
Namık Öztunç, Erzincan belediye rei
si allkkı Altınok, Çankırı belediye re
isi Rifat Dolonay, Antep belediye rei
si Hakkı Altınok, Çankırı belediye re
isi Nuri Altıok, Amasya belediye reisi 
Celal Eren, Muğla belediye reisi İs -
kender Alper, Gümüşane belediye rei
si Süleyman Daltaban. 

Evet, demiryollan ve onlan takip 
eden batnrılarımız bize, yapıcılık 
kudretimize itimat etmek gururunu 
venni§ ve kültür bütünlüğümüzü te
min etmi§tir: Artık biribirine yaban
cı insanlar değiliz; bir potada birlo
§ip kayna§mı§ bir milletiz. Aynı dili 
konuıuyor, aynı duygularla. biribiri
mize bağlı bulunuyor, aynı tekilde 
düıünüyoruz. 

Erzincan'ın sevincine bu zihniyet
le iıtirak edenler benim gibi, yirmi 
sene evelki hatıralarını kurcalarlar
aa kendiler-ini bir at sırtında veya 
karlar içinde bir yaylıda görürler. 

Çankaya kaymakamlığı 
Çankaya kaymakamlığına Beyoğlu 

kaymakamı B. Danı Yurdakul'un ta -
yini kararlaşmıştır. Bu tayine ait ka
rarname projesi yüksek tasdika arze -
dilmek üzere Başbakanlığa sevkolun
muştur. 

T.aYukçuluk en titii ii hina"ı 
Ziraat Bakanlığı tarafından yaptı -

nlmasına karar verilen tavukçuluk 
enstitüsü binaları inşaatı münakasaya 
çıkarılmıştır. Tavukçuluk enstitüsü bi
nası §ehrimizan Akköprü ile Orman 
çiftliği yolu üzerinde yapılacaktır. 

dıvarı boyunca ilerliyerek, Pon - Nöf 
istikametinde ayaklanma sahasından 
uzaklaşmıya istical etti. 

Dölatur, kendisiyle Jülyet'in yarım 
düzine kadar adamla çevrili oldukla
rını görüyordu. Fakat sık düşen yağ
mur siluetleri müphemleşti.riyordu. 

Gece tamamiyle muzlimleşmi\'ti, ve 
ardlarında ka1abalığın gürültüleri git 
gide zayıflıyordu. 

XXVlll 

Beklenmedik bir hadise 
Küçük kafile nehir boyunca sessiz

ce yürüyüşüne devam ediyordu. Jül _ 
yet'le Dölatur kendilerini nereye gö
türdüklerini müphem bir şekilde dil. 
şünüyorlardı; her halde halkın te -
hevvüründen korumak için bir başka 
hapisaneye. Akibetleri hususunda hiç 
bir hayale kapılmamakla beraber, u -
zakta kükrediği işitilen vahşi gliru -
hun ula'8'11ıyacağı bir yerde oldukla
rını hissederek bir ferahlama hissi du
yuyorlartlı. Bunun haricin.de, indle -
rinde gerisinin ehemiyeti yoktu. Ha
yatlarının son anı gelmiş ve onları 
birlikte bulmuştu. Her ikisi de şimdi
den Üzerlerinde ölümün gölgesinin 
dolaştığını hi ediyorlardı, ve başka 
hiç bir şeyin yaparnıyacağı şeyi bu 
kudretli gölge bir lahzada başardı. 
Jülyet Dölatur'a yaklaştı ve karanlık
lar içinde eli onun elini aradı. 

Aralarında hiç bir kelime, hiç bir 

O günler ancak yirmi sene uzak
tadır; fakat aanki çok gerilerde kal
mıf tarihi çağlara aittir. Bugünü id
rak eden kırk yaıındnkilerin §ayet 
bir- tek esefi varsa o da kırk sene e-
vel doğmuş olmak degil midir? - N. 
Baydar 

A•lapazarmm u işi 
İç Bakanlık, 282105 liarlık Adapa

zarına Sapanca gölünden u isalesi ve 
diğer tesisatın yapılması işini müna -

karsay:!.!~~~:.1!:..-·····:::ı 
Yurdda§: 
"Vücudumuzun genç ve 

I
• dinç kalması için, §ekere ve j 
ıekerli §eylere ihtiyacı var- ! 
dır" f 

1 
Sen de genç ~e dinç

00
~:.J mak istiyorsan, her gün §e-

kerli ıeyler yemeği ihmal et
me. 

ı ....................................... . 
s 

fısıltı olmadı, fakat Dölatur, ihtirası· 
nın yanılmaz insiyakiyle bu mini mi
ni elin kendisine anlatmak istedikle
rini tamamiyle anladı. O lahzada na
zarında, bu temasın anlatılmaz haz· 
zmdan başka her şey silindi. Ölüm, 
ölüm korku~u zihninden kayboldu; 
hayat güzeldi ve, bu iki insanın ruh
larına büyük bir huzur ve sükftn, ade
ta saadet doldu. 

Bi ribirine sarılmış parmaklarının 
tazyiki biribirlerine kalplerinin de • 
rinliklerini ifşaya kafi gelmişt. Bun -
dan sonra, sokak kalabalığının ve hay
kırışlarının, bu seJil kainatın kaynaş -
masının ve giırültüsünlin ne ehemi -
yeti vardı? Her ikisi de kalplerini bi
ri birlerine açmışlardı, ve, el ele, hayal 
iklimine, ne şüphe, ne de ihanetin 
mevcud olduğu o harikulade ülkeye 
gidiyorlardı .. 

Pol Dölatur artık "Beni sevmiyor ... 
Aksi halde bana ihanet eder miydi?" 
Diye dUşünmUyordu. Elinde Jülyet'
in parmaklarını hissodiyordu, ve bu 
parmakların itimatlı ve devamlı te -
ması genç kızın kalbinin - nazarında 

en kıymetli hazine - tamamiyle ken
disine ait olduğunu söylüyordu. 

Jülyet de, Dölatur'un kendisini af
fetmiş olduğunu biliyordu. Ne diyo -
ruml Esasen affedeceği bir şey y;>k -
tu, çünkü aşk şefkat ve muhabbetle 
doludur. O muhakeme etmez. Aşk her 
şeyi anlar ve kalbi nihayetsiz bir mü • 
layemetle <'!oldurur. 

(Sonu var) 
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Fıratın fa§tığı günlerde bir köyü basış~ 

Erzincan ovası su baskınından 
ve balakllktan nasll kurtulacak! 
Bu geniı bataklık sahada bentler, kanallar 
açılıyor, F ırat'm sulan düzene konuyor 

Ankara - Erzurum hattınrn 
Srvaa - Erzincan kısmının işle -
meğe açılma töreninin yapıldığı 
günlerde oraya giden davetliler, 
Erzincan ovası bataklıklarının 
kurutma işlerini de yakından 
görmek fırsatına kavuşacaklar
dır. 

Cümhuriyetimizin nafta işleri ara -
ıında en önemli mevki verdiği su iş -
!erinden bilhassa Van ve Erzincan 
havalisinde kurutma ve sulama işle -
rine başlanmıştır. Erzincan ovasındaki 
bataklıkların kututma ameliyatı bu a
radadır. 

Sansa boğazından çıktrktan sonra 
Erzincan ovasına dahil olan Fırat neh 
r i meylinin azalması yüzünden yata -
ğının dolmuş olması dolayısiyle feye
zan sıralarında ovayı kaphyarak mün
hat yerlerde bir taknn bataklıkların 
'VÜcude gelmesine seıbep olmaktadır. 

Bu bataklıklar zümresi sağ ve sol sa
hil olmak üzere iki mühim kısma ay -
rılmıştır. 

Bunlardan sağ sahil zümresının 
projeleri hazırlanarak 1937 yılında i -
hale edilmiş ve tatbikatına geçilmiş -
tir. Bu kısımda birisi Norgah diğeri 
Çennik olmak uzere iki mühim batak
lık mevcut bulunmaktadır. 

Norgiih b<ıtaklığı 

. -. t rıHs ...... 

650 hektar genişliğinde olan bu ba -
taklığı daimi surette besliyen Bula -
nıkgöze bataklığı ile civardaki _göz -
lerdir. Bunların hepsinin kurutulma -
sı dUşünülmüş ve bir esas tahliye ka -
nalı güzergS.hı tesbit edilmiştir. Bu 
güzergah, bugün bataklık sularını ta
bii olarak boşaltan ve Karasu namiy -
le iaimlcndir'l · ı b ki k O d · L 
v • ı mış o an ata x aya • va a bır Ranal açılıyor 
gını takıp ederek Pizvan köyü civa -
rmda Fırat'a kavuşmaktadır. ı en münhat noktalarından geçmek Ü - yaptırılmasına başlanınrştır. 

• • ..... zere bir esas tahliye kanalının açd - Ta~liye kanalları için birik~n da~~i 
Çermık b<ıtoklıgı ması düşünülmüştür. sarfı yatlı menba sularından cıvar koy-

400 hektar genişliğinde olan bu ba- Esas kanallara ait maktaları~ he - ~ül.erin mü~acaa~ı ~.z:.ri~e .~ulaına?a 
takhk, muhtelif kuvetli menbalarla saplarında münhat ~lan bu. ar.a~ı kıs- ı:.tıfade edı.t.mesı d.uşunulmuş ve ı -
beslenen ve eskiden tarla h 1. d bu- mının da yükselmesıni temın ıçın Fı - cap eden mutcharrık kabartıcı bend • 

aın e k l ·ı · · ha · l ·h 1 k' lunan arazi parçası üzerind b' "k • rat taş ın su arının mıl enmesını te - !erle me z proje erı azrr anara ı -
mektedir. e ırı min maksadiyle bu suların yedi gün kinci bir ihale mevzuu olmak üzere 

Muhtelif çukurlar ve kenarında 
muhtelif manialardan dolayı toplanan 
ıu; Sansa boğazı cihetinde hemen 0 • 

vanın başlangıç yerinde Çermik ba • 
taktığına doğru 10 kilometre uzunlu. 
ğunda bir kısım üzerinde dağınık bir 
halde yayılmaktadır. 

zarfında boşalması ciheti düşünülmüş eksiltmesi yapılacak olan sol sahil 
tür. bataklıkların kurutulması ameliyatı 

Norgfilı tahliye kanalı takriben 14 ile birlikte ihale edilecektir. 
kilometre ve Çermik tahliye kanalı da Bu tahliye kanalları üzerinde de 
10 kilometre uzunluğundadır. Bu sağ gelip geçmeyi temin maksadiyle lü -
sahil bataklıklarına dahil bulunan ve zumlu görülen yerlerde üç adet köy 
50 hektar genişliğinde olan Pizvan yolu köprüsü inşa edilmiştir. 

Bu bataklığın da kurutulması 
bataklığının da kurutulması işi bu Projeleri hazırlanarak eksiltmesi 

için mevzu dahilinde mütalea ediler"l( yapılmak üzere bulunan sol sahil ha -

.· . ..... . .· 

Ovada kurutma kanallarından biri 

taklıkları grupuna dahil olan : 

Çayır bataklığı, Çulhasa bataklığı, 
Mollaköy bataklığı, Köprübaşı çayır 

bataklığı, Şelale suyu bataklığı; gibi 

münferit parçalar halinde Erzincan 

ovası sol sahilini işgal eden bataklık

larm kurutulması bu projelerle dü -

şünülmüştür. Bu maksat için yukarı -
da ismi geçen batakhkların kurutul -
ması gayesiyle birer tahliye kanalı a -
çılması düşünülmüş ve projeler bu e -
sasa göre hazırlanmıştır. Bundan baş
ka ayrıca Fırat nehrinin feyezanla -
rından Şihliköy, Çladaganıkebir ve 
Gadaganısagir köylerini kurtarmak 
üzere takriben yedi kilometre sol ta-

rafta ve gene sekiz kilometre sağda 
olmak üzere feyeazn seddeleri pro -
jesi hazırlanın~ ve sol sahil bataklık
ları mcv.zuile birleştirilmiş.tir. 

Samsun Cümhuriyet senelerinde 
birçok yeni nafıa eserlerine kavuştu 

Samsun kısa bir zamanda 319 kilometre şoseye, 

köprüle re kavuştu,bu iş ler için 2 m ilyon li ra harcand ı 

Bu eserler 
Samsun'a yeni 
bir can verdi 

Sam sun'da Çetinkaya köprüsü 

.. 
' 

Samsun (Hususi) - Eski de -
virlerde Samsun'un nafıa işleri 
çok ihmal edilmişti. Orta Anado
lu'nun biricik iskelesi olan ve 
yurdun zahire anbarlarından bu. 
lunan Samsun' da eskiden kış 
mevsiminde bütün nakil işleri 
dururdu. Cümhuriyet demiryolu 
Samsun'a vardıktan sonra nakil 
işlerinin a na hattına kavuştu. 

Güzel Samsun, bugün komşu vita -ı-
yetlere iyi şoselerle bağlıdır. Her 1 L·"·' b 
mevsimde de muntazam nakliyat ya- we urgaz 
pılabilmektedir. Bir yandan demiryo- Trakya'nın güze) 

kasabalarından biri oluyor 
lu, bir yandan yol, mahsul sahipleri~ 
nin karşılaştığı her türlü engeli yok 
etmektedir. 

Cümhuriyetin ilanından bugüne ka 
dar Samsun çevresinin kazandığı şo-
selerin uzunluğu 319 kilometreyi bul-
muştur. Bundan başka 563 köprü ve 
menfez yapılmıs, nafıa işlerine 
2.073.403 lira sarfolunmuştur. 

Son yıllar içinde kazanılan köprü
ler arasında mesela Çetinkaya gibi 
eserler de vardır ki, bunlar yalnız 
Samsun çevresinin değil, bütün yurt
ta nafıacılığımızın iftihar edebilece
ği güzelliktedir. Bafra - Alaçam ara
sında bulunan bu köprü, geçitsizlik 
yüzünden bir türlü inkisaf imkanını 
bulamıyan bu mmtakaya yepyeni bir 
hayat vermiş ve Alaçam'ın zıraı ve 
iktısadi vaziyetini sönmekten muhak
kak kurtarmıştır. 

Bu yxl yeni bir çok eserler daha 
yükselmektedir. 

Samsun - Bafra arasındaki şosenin 
bozukluğunu dikkate alan vilayet, bu 
işi bir müteahhide ihale etmişti. Ba· 
zı sebepler altında bu mukavele fes
hedilmiş ve bu şosenin bir an önct' 
tamiri i_çin hiç vakit kaybedilmiyerek 
yeni bir münakasa açılmıştır. Bafra 
gibi mühim bir kazamızı merlcP 7 • ı.. .. E;: 
Jryan bu §OSC de matlCıp şekilde mü· 
kemmelleşince Samsun mühim bir e
ser daha kazanmış olacaktır. Samsun 
-. Bafra şosesinin işi viliiyetçe gere -
ken ehcmiyetle takip olunmaktadır 

ve en kısa bir zaman içinde başarıla
cağından şüphe edilemez. 

Terme kazasının en büyük derdi de 
köprüsüzlüktü. Daima taşan ırmaklar 
kışın her ayında mal getirip götür -
mek mecburiyetinde olan köylüyü a
tıl bir vaziyette bırakıyordu. Burada· 
ki suların altının temel tutmıyacağı 

kadar çamur ve oynak olması çok cid
di bir çalışmayı mecburi kılmıştır. 

Cümhuriyet nafıasının önünde hiç 
bir engel tutunamıyacağı için bu iş 

de başarılmış dokuz buçuk metre de
rinliğinde ayaklar muhtelif tedbirler
le tesbit edilerek bu mıntakaya da 

Lüleburgaz.'dan bir görünüş 

Edirne, (Hususi) - Mütemadiyen 1 -
büyüyen ve güzelleşen Lüleburğaz Adana"<la C. H. Parti'-İ kaza 
modern bir kasaba olmuştur. Trakya·-ı k I . I l ·on• .. rt· t•rı ,.aın c ı nın muhtelif noktalarında yapılmak - " .1 

ta olan _jandarma karakol binaların - Adana, (Hususi) _ Cümhuriyet 
dan bi~ınuı vn• ... :''\.'Zamıınbrıia LUle - fla1Jc P;ı 1 i kaza'Kongre i de yanıl,_ 
ı._. gctz a baglı buyuk Karıştıran nahı- mış ve yenı ıdare , ... , ~. ··v -:ı:-.. • .et cı..ı 
ye merkezinde ve beton asfalt yol ü- Jarı yazılı zevat seçilmişlerdir. 
zerinde inşasına başlarunışdır. Bu ka- Asli azal ıklar: Bayan Hamide, İb • 
rakol binaları, Çeşmeler ve yol boyun- rahim Burduroğlu, Kerim Ulusçd 
ca dikilen fidanlar, beton asfalt yo - Türk, HulCtsi Akdağ, Mahmut Bar .. 
lu güzelleştirmektedir . tas, Rasih Özgen, Mahmut Kiba;oğlılt 
Kazanın yegane noksanı su idi. Son Ye<lck az~hklara: Bayan Hıkme~ 

azmanlarda açılan arteziyenlerle bu Rona, Recaı Tarımer, ~eh~et Soy 
kasaba iyi suya da kavuşmuş bulunu- türk, Ekrem Ramazanoglu, Rıfat A~" 

yüz, Rağıp Sepici, Mehmet Pekbilgııı. yor. 

Diğer taraftan üç dört ay evel te
melleri atılan büyük belediye . oteli, 
gazino, ve sinema binasının da ı~şaa • 
tına hararetle devam edi lmektedır. 

muhtaç olduğu eser sağlanmıştır. 
Samsun çevresi, yolsuzluğun ve 

köprüsüzlüğün daha kısa bir zaman 
evetine kadar verdiği istirapları unu
tacağı güne kavuşmuş telilkki edile -
bilir. - Vcdad Ürfi Bengü 

llyönkurul delege: Doktor EkreıO 
Baltacı, Hulusi: Akdağ, İsmail Bur .. 
duroğlu, &zacı Basri, Mahmut Bar • 
!as, Tevfik Kadri Ramazanoğlu, tb " 
rahim Burduroğlu, Hazım Savcı, Rr 
sxh Özgen. Mahmüt Kibaroğlu. • 

Yeni seçilen heyet aralarında if 
bölümü yaparak idare heyeti başkaır' 
lığına İbrahim Burduroğlu. sekretel"' 
liğe Mahmut Barlas. muhasipliğe eli 
Mahmut Kibaroğlu'nu seçmişlerdir. 

Bir Kendir harmanı ve köylü kadınlaı: 
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Üzerinden yaya yürünmiyecek kadar 

yalçın ve sarp olan kaya parça la rı na: 

Demiryolu döşedik ... 

ERZiN CAN HATTI 
iSTE BO YLE YAP ILDI 

Ebedi Şef Atatürk'ün üç sene e
velki Trabzon seyahatlerinde, Erzin
can, Erzurum ve havalisinden gelen 
halk heyetlerini kabul edip, kendi • 
}eriyle bilhassa bu geniş yurt par -
çasmm kalkınmasını sağlıyacak olan 
teşebbüs ve tedbirler hakkında veri
len izahatın, daima "demiryol inşa
sr bittiği zaman" kaydiyle olmasına 
dikkat etmişler ve Kamutayın beşin
ci devre üçüncü ıçtima senesi açış 
nutuklarında bu hattı "demiryolu • 
muzun belk~miklerinden biri" ola -
rak vasıflandırrruşlardr. 

Tamamlanışı, hastalığın son haf
talarına rastlıyan Erzincan hattının 
bir an evel işletmiye açılmasını em· 
reden Atatürk, nafıa vekilimize ver
dikleri cevapta, gene, bu büyük re -
jim eserinin ehemiyetine işaret et
mişlerdir. Bugün Çetinkaya'nın 
uğurlu eli, Sıvas • Erzurum • Kaf 
kas yolunun en mühim merhalesi 
olan Erzincan istasyonunu açıyor. 

Bu hattı inşa halinde iken gör· 
müş olan bir yabancı mühendis 
''Teknik" dergisinde şunları yazı • 
yor: 

"- Bu hattın geçtiği saha ka • 
dar arızalı mıntaka hemen hemen 
azdır. Tabiat burada biribirine zıt ne 
kadar şartlar varsa hepsini bir araya 
toplamıştır. Yalçın, sarp, güç aşı~ır 
dağlar; doldurulması harikulade bır 
emek ve enerji isti yen uçurumlar; 
bazı yerde işlenemiyecek kadar güç, 
bazı yerıde demiri tesbit ettiremiye
cek kadar kayak toprak ... 

Türk mühendisler ve işçiler, hiç 

bir yabancı ihtisasa ve bilgiye ihti

yaç hissetmeden Sivas'tan Erzurıu-
u..., va.a.\Sa,u Amıarsıara•ıcaaar uza----:= 
nacak olan bu demiryolunu muvaf -
fakiyetle inşa etmektedirler. Tür

kiye'de milli demiryolculuğun inıa 
mazisi, nihayet on beş senelik bir 
tarihe dayanır. Bu kadar kısa bir za
man içinde türkler; kendi milli ka
biliyetlerinin ve istidatlarının ku
vetle tezahürüne en elverişli imkanı 
bularak gerçekten örnek tutulmıya 
değer bir başarma göstermişlerdir. 
Ben evela Ankara'da Çubuk barajı
nı görmüştüm. Bir beton inşa ola -
rak hayretimi mucip olmuştu. Bu 
demiryolunu gördükten sonra şi -
mendifer inşası olarak bundan daha 
enteresan bir esere rastlıyaımyaca -
ğıma kaniim. Geniş toprak parçala
rında hala kervan yollan olan ve va· 
tanlannı hala çelik ağlarla döşeye -
memiş olanlar bu türk dersinden 
faydalanmalıdırlar." 

Bugün açılma töreni yapılacak o
lan Erzincan istasyonu; memleke -
tin garbını şarkına bağlıyacak olan 
ana hattın ilk kazması, milli ihtilalin 
ilk resmi toplantısı olan Sivas ~o~
gresinin toplandığr günün yıldonu
miine rastlryan dört eyllıl 933 de 
Yuruldu. 

Sayın Çetinkaya'nın bir vesile 
ile dediği gibi, "bu hattın memleke
te temin edeceği fa~alar, cildler teş· 
kil eder.'' Fakat her şeyden evel bu 

Sıva• - Erzurum hattı üzerinde bir yarma 
demiryolu, tarihin asırlarca kaydet
miş olduğu bir ana ticaret ve kültür 
yolunu, gene türk topraklarından 

geçirecektir: Demiryolsuzluk yü -
zünden kaybettiğimiz ve Basra kör
fezine dönmüş olan İran transit yo
lunu, gene kazanacağız. 

548 kilometre olan bu hat, Div -
rik, Kemah, Erzincan bölgelerinin 
feyizli topraklarını, bir istihsal kay
nağı haline getirecek ve dolayısiyle 
bu mıntakalarda refah seviyesi, de
miryolunun geçtiği diğer sahalarda 
görülebilen bir hızla inkişaf edecek
tir. Tarihi Divrik, yalçın kaleli Ke
mah ve yeşil ovalı Erzincan'da bu 
kalkınma başlamıştır bile ... 

'J'GUtifk~. ~ 
gin, Atma, Kemah gibi sarp ve mü
him boğazları geçerek Erzincan ile 
Karasu vadisini aşmakta ve Kızılır
mak, Çatlı, Fırat, Karasu gibi büyük 
ve çok zaman taıkın sulan, beton ve 
demir köprüler ve viyadüklerle at
lamaktadır. 

Güzergah Sivas'tan sonra bir 
müddet Kızılırmak kollarından Te
cer deresini boyladıktan sonra 12 
inci kilometreden itibaren oldukça 
sarp ve çok zikzak olarak Taşlıdere 
boğazına girmekte ve çok güzel 
manzaralı olan bu boğazdan geçtik
ten sonra da düz bir ovaya var -
makta, Tecer'e kadar bu vadiyi baş
tan bap katetmektedir. 

Tecer'den sonra Karaköy boyun 
noktasına çıkmak için 32 kilomet· 
relik mesafe binde 15 meylinde bir 
rampa üzerinde yükselmektedi{. Bu 
çıkıştan sonra 76+ 185 inci kilomet
rede Karaköy istasyonuna ulaşıl -
maktadır. Buradan güzergilı, Kızıl
ırmak havzasından Nirat havzasına 
geçmektedir. Burada meşhur Kör -
oğlu boğazının sert ve yalçın taş
ları, tabiatle çetin bir mücadele ya
pılmasına sebep olmuş ve boğazda 
iki tünel yapılmıştır. 

Sıvas - Erzurum ana hattı 122 in
ci kilometrede bulunan Çetinkaya 
istasyonunda Malatya iltisak hattı 
ile birleştikten sonra Divriki'ye 
doğru ilerliyerek Kürtler çayı isti-

kametinden Sürek boğazına gir
mektedir. En mühim geçitlerden o
lan burası, adeta çelik bir set gibi 
durmaktadır. Üzerlerinden yaya ge
çilemiyecek kadar sert kalker ta -
bakasından ibaret olan bu boğazın 
haritasının alınması ve yol kazık
larının çakılması işleri çok güç ve 
tehlikeli devreler geçirmiştir. 

Bundan sonra gelen Çaltı boğa
zında 3500 metre uzunluğunda 24 
tünel ve 840 metre uzunluğunda 14 
köprü vardır. Fırat nehrini 60 şar 
metre açıklığında iki gözlü demir 
bir köprü ile atlryarak sol sahile 
geçen güzergah 3.5 kilom et re sonra 
Pingan boğazına girmektedir. Ge -
r k bu boğaz, gerek Atmi boğu, 
belki etine az rastlanan sert, asi, 
çetin kaya ailaiJeleridir. Burada en 
büyüğü 650 metre olan 1400 metre 
tünel vardır. En çetin mücadele At
ma boğazında olmuştur. 

Burada aylarca uğraşılmış, bu bo
ğazları yaran sular üzerinde ancak 
sallarla nakliyat yapılabilmiştir. Bu 
boğazda iki tarafın kayalık yamaç
ları, tamamen dik olan 300 metreye 
kadar yükselmekte ve bu boğazın 
bazı kısımları 20 metreye kadar da
ralı:naktadır. Bu çetin boğazda kırk 
metre uzunluğunda düz bir geçit 
bulabilmek çok güç olmuştu. Bu 
kadar kısa bir mesafeyi atlatabil -
mek için en az üç defa sağa, so
la sapmak ve yukarı çıkmak mec· 
buri olmuş ve nihayet büyük emek 
ve fedakarlıkla önceleri yalnız bir 
metre genişliğinde bir yaya yolu 
açılabilmiştir. Fakat bir müddet 
sonra, asırlardanberi başıboş yaşa
mış, bu insan ayağı değmemiş kor· 
kunç boğazların bağrına çelik ağ 
döşenmiştir. 

Atma boğazından 255 inci kilo
metrede sıyrılıp çıkan güzergah, 
Kemah boğazında gene tabiatle bir 
hayli didiştikten sonra geniş Er
zincan ovasına dalarak Erzurum'a 
doğru ilerlemektedir. 

Erzincan'da, ayrıca, bir de gar in
şa edilmiştir. Bugün Erzincan da 
milli hatlarımızın en mühim teşki· 
lat merkezlerinden biri olmuştur. 

Swaa. Erzurum hattı üzerinde 85 incl kilometrede hafka bir yarma 

Sıvas - Erzurum hattında 119 uncu kilometredeki köprü 
lstasyon ve kasabanın merkez 

mıntakası, geniş ve muntazam bir 
yol ile biribirine bağlanmıştır. 

Yarın açılma töreni yapılacak o
lan hattın bitirilmesiyle nasıl bir 

teknik zafer olduğunu anlatmak i

çin şu iki rakam, baş döndürücü bir 
vesika olmak değerini taşıyor: sa
yısı 131 e varan ve içlerinde, 1330 
1076, 909, 720 metre uzunluğunda O· 
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Hem suçlu, hem güçlü 

I Evlerine çağırmışlar gelince 
de bir güzel dayak atmışlar 

lanlar da bulunan 26.885 metre ın. 
nel; açılmış ve örülmüş bir tünelin 
metresi vasati 400 liraya mal oldu
ğuna göre sarfolunan para 10.754.000 
lira ... 

.Jl llll l l llllllllll l lll l lll ll lllllllllllt.. --- -- Ankara Borsası ------- -- -- -
- ----: 10 llkkanun 1938 fiyatlan - ----- -ÇEKLER ----- Ac;11ış F . Kapanış F. : - -- -- -: Londra 5.86 5.86 : 
: Nevyork 125.575 125.575 : 
: Faris 3.3025 3.3025 : 
: Miline 6.60Z5 6.6025 : 
- Cenevre 28.415 28.415 : 
- Amstcrdam 682275 28.227.S i 

. : Berlin 50.3425 50.3425 _ 
Bundan iki gün evel, bır gece yarı- gece yarıları alemin evine girmeyi ben : Brüksel 21.14 21.14 : 

sı, Atpazarı'nın dar bir sokağında bir sana gösteririm diye üstüne yükleni- : Atina 1.07 1.07 : 
gürültüdür koptu. Küçük tahta kapılı yor. Çocuğu yere yatırıyor. Tekme, : Sofya 1.5425 1.5425 : 

Prag 4.30 4.30 _ 
bir evin içinden: tokat, küfür ... Derken karısı da yük- : Madrid 5.86 5.86 : 

- Vay utanmaz vay, sek bir yere çıkıyor: : Va~ova 23.6775 23.6775 : 
- Bu evin namusu var, filan gibi - Ey komşular, yetişin evimize hır- § :~~~~:şte 2ri:~~~~ 2ci:~~~~ E 

yüksek sesler duyuluyor, bütün ma - sız girdi diye mahalleyi velveleye ve- Belgrad 2.8050 2.8050 : 
halleli, pencerelere üşüşmüş ve soka- riyor. Sağdan soldan yetişiyorlar. Bu _ Yokohama 34.21 34.21 S 
ğa dökülmü~ olduğu halde : sırada po1is de gelmiş oluyor. Tahki- : ~~:~~!:' ~~:~~S ~U~5 : 

- Biz mahallemizde böyle adamlar kat, tetkikat ilerliyor Refik'in iddiası _ : 
istemeyiz, defolup gitsinler diye avaz şu: _ ESHAM VE TAHVİLAT : - -
av~~ batğmyd~r111ard~~ d· . k d . . Bu adam evim~zin. bal~onundan § 1933 ikramiyeli E 

ır esa u e ·~ ıseyı ya ın an gırmış. Her halde nıyetı eşyalarımızı : . : 
·· ·· 1 b ah 11 · · • - Erganı 19.45 19.45 -gonnuş o an ve um a eyı ıyı tanı· ıcalmaktı. Kendisinden davacıyım. - -

yan bir tanıdık olup biteni şöyle nak- • . "'lllllllllllllllllllllll lll l lllll lllllllr 
1 . Mehmed'ın cevabı da §U: 
ettı: 

- Bu mahallede Refik isminde bir . - B en.balkondan fila~ gimıiş deği- 1 ı 
ut ohuur. ~ &Ucü yoktur ama ken- j iJJ?. Benı bunlar evlerıne davet et • 1 1 y,...)l.. RAfYA 
disine 90ruluı-.a bir fabri.kada uata ınıılerd.i. Ben de çtktnn geldim. Hem B BL UU 
o14uğunu söyler. Bu zatın Seyran ad· bal~?'"dan pence_r~en filan değil, dil- '--------------
lı bir karmı vardır ve bütün mahalle peduz kapıdan gırdım. Kapıyı da ken-

Havacılık ve spor bu karı kocadan müştekidirler. di elleriyle açtılar. 

- Sebep? Sık sık kavga mı eder - Karşı evlerin pencerelerinden sar-
ler? Havacılık ve Spor mecmuasma 

- Yok efendim, kavga etseler cana 
minnet ... Daha kötüsünil yaparlar. 

- Meseli? 
- Çiftlerin evlerinde buluşmasına 

yardım ederler. Yersizlik yüzünden 
biribirini sık sık göremiyen genç er
keklerle genç kadınların bu hasretini 
izale ve onlara hizmet için evlerini a
çık bulundurur ; bu suretle bütün ma
hallenin namusuna çamur atarlar. 

- Lafı bu kadar uzatmasan a, de -
dim, yani düpedüz .... 
Tanıdık sonunu getirdi: 
- Düpedüz randevü evi işletirler. 

Mahallelinin kini de bundan ileri ge
liyor. 

- O geceki gürültü de böyle bir 
şey miydi, diye sordum. 

Gece yarısı bütün mahalle halkını 
ayağa kaldıran: 

- Namusumuz bir paralık oldu, na
musumuzu kurtaralım, diye bangır 

bangır bağırtan hadiseyi olduğu gibi 
anlattı. Ben de kelime kırpmadan ve 
harf eklemeden naklediyorum: 

- Bu mahallede oturanlar Refik'le 
karısını bir kaç kere şikayet etmişler. 
Fakat elle tutulur bir vaka göstere -
medikleri için bunları mahalleden çı
karmıya muvaffak olamamışlar. Çün
kü bunlar işlerini gayet gizli yapı -
yorlarmış. 

Son gürültü garson Mehmet ismin
de bir çocuk yüzünden çıkmış. Seyran 
geçen gün sokakta Mehmet'e rastgel
miş. Ona: 

- Mehmet demiş bugünlerde bir 
gece bize gelsene ... Güler söyler otu -
ruruz ben Esma'yı da çağırırım hoşça 
vakıt geçiririz. 

Esma, Mahmed'in dildadesi. Mehmet 
tabii bu davetten memnun. Derken, 
sözleşilen gün, sözleşilen saatte - ki 
gece yarısına yakındır - Mehmet Re
fik'in kapısını çalıyor. Açıyorlar. Fa
kat Seyran Mehmet'in geldiğini kom
şuların görıdUğünü hissetmiş, şüphe
lenmiş ve bu işin sarpa saracağını an
lamıştır. Çünıkü kom,ular içeriye bi
rinin girmesini bekliyorlar, gorur 
görmez girip polise haber verecek, bir 
"cümıü meşhud" yaptıracak ve başla
rına olmaz iki türlü iş açacaklar. 

Seyran kocasına : 
- Mehmet geldi, diyor, komşular 

dı gördü .. Ne yapsak? 
Refik kestirme çareyi der.hal bulu

yor. Avluda Mchmed'i karşılıyor ve: 
- Vay ahla.bu, edepaiz, utanmaz 

kan kafalar polisi tenvir ediyor: üsh' aka ı -ıınaı ve ..,.{L 
nıatem n ası, v r r, ıu' ı • --

- Polis bey, işin aslı faslı şudur ..zel bir nüsha olarak birkaç gündür eli
şudur şudur diye o güne kadar içle - mizdedir. 
rinde biriktirip de bir türlü söylemek K k b" .. d ı· v• • liliV ' a _ 
f . ~ . . apa , utun sa e ıgı ve ıç gı ..-
ırsatını bulamadıkları şıkayetlerını ka h b · · h b' · .. tünde 

anlatıyorlar. Ses'ler ilave ediyor ra ~ en sıra ır ~emıdan us. 
B d alaca hır takvım yapragın vcnyor: 

- en e... 10 ikinciteğtıin 1938, perşembe. Kapa-
- Ben de... ğın arka sayfası, Atatürk'ün gençliğe 
- Ben de şahidim, hitabını muhakkak yeni baştan okut -
Davacısı, suçlusu biribirine karışan maya sevkedecek bir güzel tertiple göz 

bu mebzul şahitli hadise polise akse· önüne koymuş bulunuyor; atadyomda 
diyor. Tahkikat derinleştiriliyor. 19 mayıs spor tezahürlerini yapan 

Hadisenin garabetine, talihin cilve- gençliğin üzerine sabah alacalığmda 
sine bakın ki davacı olan da Refik'tir: i lk ışık gibi inen cümleler ... 

- Gece yarısı haneye dühul, suçun- Sonra ebedi Şefin gen~ bir ilibı 
dan Mehmet'ten hakkını arıyor. Meh- andıran, yağlı boya güzel bir fotogra
hed'in, komşuların ve hepsinden evet fının baskısı. Vücud, yay gibi gergin, 
müddeiumuminin davaları da biribiri- kaşlar, yeleden nişan veriyor. Türk 
ni takip ediyor. göklerini ve türk kanatlı neslini bq 

Meşhut suçlar kanununa göre suç _ başa emniyet ve gururla seyir eden 
Jular dün Adliye sarayına getirilmiş, Atatürk'ün ve İsmet İnönü'nün yanya
fakat sorgu hakimliği haklarında meş- na duran başlan, bu mecmuanın say -
hut suçlar kanununun değil, umumi falarına ve türk milletinin kalbine ne 
hükümlerin tatbikına lüzum gördüğü çok yaraşıyor .•• 
için evrakı tekrar müddeiumumiliğe İç yapraklara serpiştirilmiş resim -
iade etmiştir. terin hepsi biribirinden manalı ve ta -

"Hem suçlu hem güçlü" diye buna rihi... Atatürk'ün havacılığa verdiği ~ 
derler işte.. nemi görüyor, havacılığı hem bir mil-

Fakat işin en enteresan tarafı Meh- li müdafaa, hem bir terbiye, hem bir 
med'in kendi kendisine sorduğu şu kahramanlık mevzuu olarak her za • 
sualdir: man ele almış olduğunu bir daha kav

- Bunlar beni dayağa mı davet et- rıyoruz. Yazılar, büyük matemi muh • 
tilerdi acaba? - K. z. G. telif safhalarını alarak tesbit eden içli 

lstanbul Barosu idare 
meclisini seçecek 

lstanbul, · (Telefonla) - İstanbul 
barosu umumi heyeti ayın 17 sinde 
Ağırceza salonunda toplanacak baro 
r~isiyle ~dare meclisi azasını se~ecek
tır. Yenı kanunun tatbiki hakkında 
baro reisi şunları söylemiştir : 

"Muvakkat ikinci madde mukayyet 
avukatların kayıtlarının yenilenmesi
ni emretmektedir. Bu maddede avu -
katların tasfiyesi kaydolunmamıştır. 
Adliye Vekaletiyle vuku bulan tema
sın neticesinde bütün barolarda tat -
bikatın bu yolda olduğunu öğrendim. 
Kanun hakkındaki hükümet teklifin. 
de kaydın yenilenmesi avukatın mü
racaatına terkedilmişken adliye encü
meni "müracaat vukuunda,, kaydını 

çıkarmı~. bu yenilenmenin otomatik 
bir tarzda icraaını taıwip etmiştir. O-

ve samimi satırlardan örülmüş; hepsi· 
ni, başka yerlerde çıkmıt olanları da, 
zevkle tekrar tekrar okuyoruz. Ata -
türk'ün her yüce ve isabetli direktifini 
defalarca tekrarlamış ve ezberlemiş o
lan bizler, onun Amerika tayyarecileri
ne söylediği fikir ve sanat dolu cümle
leri neredeyse unutmuş gibiydi; milli 
fikriyat ve edebiyat hazinemizi bu be • 
yanatla yeniden zenginleştiren mec
muaya teşekkür borçluyuz. 

İsmet İnönü'nün türk havacılığıy • 
la yakın alakasını, türk havacılığının 
inkişafındaki tesirli himmetini tebarüz 
ettiren vecizeleriyle süslenen yaprak • 
:~· .h~pimiz~ ferah verecek ve gençli
~~mızı bu ugurda yeni başarılara gö _ 
turecek olgunlukta ve güzelliktedir. 

nun için bu yenilenme esnasında bir 
yenilenme düşünülmemektedir. 

Kanun ilmi ve . mesleki sanatlarda 
noksanı olanlar hakkında daima mü
eyyjdeyi haizdir.,, 
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Erzincan hattı bugün açı.hyor 

Sivas'taki muazzam cer 
atelyelerini gezerken ..• 

Halk cephesi dağıldı 
Komünist ve sosyalistler muhalefette kaldılar, 

merkez ve sağ partileri hükümeti tuttular 

( Ba~ı 1. inci sayfada ) 
yet .ayeainde birçok umran eserleri
ne ka~ugan, iklimi soğuk fakat kalbi 
szca.k Sıvas bu yeni çehreııiyle mede
niyet yolunda daha hızla ve daha ha
raretle ilerliyecektir. Çünkü atölye, 
biltün bir mim iktısadın ve milli mü
dafaanın remzi olan şimendiferi bek
liyecektir. Bu atölye demi.ryolu poli
tikamızın enerji ve kuvet menbaıdır; 
onu betıliyen menzil teşkilatlarından 
biridir. 

iyi . k~lbliİiğine yeni bir misal teıkil 
etmıştır. Neli<ede 

Sıvas atölyesinin inşası daha bun -
dan iki buçuk sene evel başlamıştı. 
O zamanki Sıvas'ı bilmiyorum. Fakat 
muhakkak olan şu ki, bu muazzam bi
na eski Sıvas'm şeklini değiştirmiş -
tir. 

- Göründü Szvas'ın bağları, tabi -
ri eski Sıvas•ın Çalılıkları ve olduğu 
yerde çürümeğe mahkfun şalgam tar
latan için kullanılırdı. Bugün Sıvas'a 
yaklaşanlar, o sarı, manasız ve kup -
kuru dekoru fabrika bacalarının de
ğiştirdiğini görüyorlar ve artık: 

- Göründü Srvas'ın bağlan, yeri
ne: 

- Göründü Sıvas'ın fabrikaları 
deniyor. Babadan oğula, kulaktan ku~ 
lağa söylenegelmi~ olan bu tabirin 
değişen tek kelimesi içinde biribiri
ni tanımıyan iki devrin karakterleri 
okunmuyor mu? 

Kemalizm'in,. çamuru çeliğe ve ça
byı betona çe~ırmek için kaç sene ça
lıştığını düşünüyoruz, Birkaç sene 
rakamı, bizden olmıyanın havsalası -
Ilı darlaştıracak kadar küçüktür. 

At.elye dola§ılırken ••• 
Bayraklarla donanmıŞ istasyondon 

ayr:Iıyor, ancak muazzam kelimesiy -
le tf~d.e edebildiğim abideyi gezme
ğe gıdıyoruz. Sayın Bay Ali Çetin -
kaya ve davetlilere Cer dairesi mü -
dürü B. Sedat tarafından inşaat vazi
yeti hakkında verilen izahatı dinliyo
ruz. Bütün yüzlerde memnuniyet o
kunuyor. Bir mebusumuzun söyledi -
ği gibi, buradan Erzincan'a gidilme -
ıe bile, seyahat yalnrz bu atölyeyi 
görmek için değer. 

16000 metre murabbalık bir saba ü
zerinde yapılmakta olan bu eser iki 
kısımdan mürekkeptir. Biri lokomo -
tif tamir kısmı ki burada ayda 12 lo
komotif tamir edilebilecektir. Diğeri 
vagon kısmıdır. Burada da senede 
1700-1800 yük vagonu, 250 yolcu va -
gonu tamir olunabilecek, 750 yeni 
yük vagonu yapılabilecektir. 

Cümhuriyet hükümetine 6.5 milyon 
liraya malolacak olan atölyenin loko
motif tamir kısmı gelecek yılın bu 
aylarında faaliyete geçmiş ve eserle
rini vermeğe başlamış bulunacaktır. 
Atölyede kömür yakılmıyacak, yar
dımcı bir kısımda vücuda getirilen 
tesisatla kömürden gaıojen istihsal 
olunacak ve cihaz bu kudretle işleti
lecektir. 

Bütün tesisatı tahrik edebilecek o
lan elektrik santralının bina inşaatı 
bitmiş gibidir. Buradan 3000 kilovat
lık: bir kuvei muharrike elde olunabi
~ecektir. Bu muazzam enerji kayna -
gınm makinelerinin montajına daha 
§imdiden başlanmış bulunmaktadır. 

Davetliler, teknik mühendisler ta
rafından verilen bütün bu izahatı ay
nı zamanda iftihar hisleri içinde din
liyorlardı. B. Çetinkaya her kısmın 
ö?ün~e. ayn ayrı duruyor ve memnu
nıyetını ızhar ediyordu. Fabrikayı 
dolaşanlardan Milli Müdafaa Vekili
miz general Kazım Özalp ihtisasla
rını: 

- Mükemmel bı'r k d .. . . eser arşısın a-
yız, sozlerıyle ıfade ediyor b'•t•• d·-
y d~ 1.

1 
, u un ı 

ger avet ı er de intibalarını . fd . _ 
. k ı· b 1 ıa e ı 

çın e ıme u makta müşkülat çeki-

Faaliyete geçtikten sonra bu müeasese
de iş görmek üzücü. yorucu bir meşga
le değil, belki rahata kavuşturucu bir 
hayat olacaktır. Geniş yemek salonun
da 1100 işçi aynı zamanda yemek yiye
cek ve bütün nimetlerden aynı za
manda ·istifade imkanına kavuşacak
tır. Planlar, bütün bu noktalar göz ö
nünde tutularak yapılmıştır. 

. Sonra fabrika, çalıştırdığı işçileri
nın çocuklarını da gözden uzak tut
mamış, onları ğa düşünmüştür. Çocuk
lar için de burada bir ilk mektep ola
cak ve bütün eksiklikler birkaç ay i
çinde böylece tamamlanmış buluna
caktır. Hülasa etmek lazım gelirse her 
bakımdan imrenilecek bir hayat doğ
mak üzeredir. İşçiler, günün her saa
tinde, hatta eğlence zamanlarında bile, 
kendilerini düşünen, koruyan hükU
mete teşekkür için yeni yeni vesileler 
bulacaklardır .• 

Sivas'tan ayrılırken .•. 
Davetlileri taşıyan hususi trenler 

Sivas'tan ayrılıyorlar. Önümüzde Er
zincan var. Yarın (bugün) saat 14.30 
da Sivas - Erzurum - Kafkas yolunun 
birçok bakımlardan hususi ehemiyet 
taşıyan bu durağına kavuşmuş olaca
ğız. 

İçimizde, Sivas'ta kaldığunzz bir
kaç saati çok istifadeli tetkiklerle ge
çirmiş olmaktan mütevellit bir mem
nuniyet ve neşe var... İnce, narin ka
vak ağaçları, tarihi siluetiyle Sivas 
hafızalarımızdan hiç silinmiyecek ka
dar bizde kuvetli bir intıba bırakmış -
tır. 

Trende, bütün ağızlarda şu söz do
faşıyor: 

- Sivas'ın bağları ... 
Gelirken, restoranda bu tabirin mü

nakaşası yapılıyordu. Bir davetli: 
- Bu bağları olmıyacak, dedi, doğ

rusu "göründü Sivas'ın bağileri,, dir. 
Baği eski devirlerin yol keseni oldu
ğuna göre hiç de akla gayri muvafık 
gelmiyor. Memleketin şakilerle idare 
olunduğu devirlerden kalmış bir tabir 
olabilir. Fakat reyler, kelimenin "bağ" 
olması ihtimali üzerinde toplandı. 

Biz onu münakaşa etmiyeceğiz. 
Bağ veya baği ... Yalnız şunu söylemek 
lazım ki bugün ne bağ, ne de ba.ği gö
rünmüyor. Bunlardan birini tasavvur 
bile edemiyoruz. Ötekilerde varsa bi
le mevsimini kaçırmışız. Bağlar bozu
lalı çok oldu ... Gördüğümüz ve uzak
lara kadar gözlerimizle takip edebildi
ğimiz tek şey, fabrikanın ince uzun, 
Sivas'ın kavakları kadar narin bacala
rıdır. Tabiri biz kendi aramızda çok
tan değiştirdik. Bundan sonra : 

- Göründü Sivas'ın fabrikaları, di-
yeceğiz. 

Dördiincü umumi müfettiş 
Erzincan'a geldi 

Erzincan, 10 a.a. - Dördüncü umu
mi müfettiş general Abdullah Alpdo
ğan 16,30 da Erzincan'a gelmiş ve ge
ne aynı trenle beraberlerinde Erzin
can valisi olduğu halde buraya gel
mekte olan Vekillerimizi karşılamak 
üzere Divrigi'ye hareket e.tmiştir. 

Burada bulunan saylavlarımız bugün 
bataklık kurutma sahası ile buna civar 
maden suyunun bulunduğu mahalle 
giderek tetkiklerde bulunmuşlardır. 

Avusturalya'da 
korkunç bir 
kasırga çıktı 

Hosarat çok büyük yorlar, vekiller ve mebuslar Çet' k . . ın a-
ya'yı tebrık edıyorlardı. Londra, 10 a.a. -Avusturalya'dan 

buraya gelen haberlere g?re, ~iddetli 
Atelyenin yar<ıt.acağı hayaı bir kasırga, Sidney ve Vıctorıa eya
Sivas cer atelyesi aynı zamanda l.ıir letlerinde dehşetli tahribat yapmıştır. 

i!ı;timai müessese olarak takdire değer Saatte 11 o kilometre süratle esen rüz
bir kuruluştur. Yurçlun her tarafın- gar Sidney mmtakasında tramvayları 
da kurulan fabrikaların muhitlerinde hatta trenleri devirmiştir. Birçok bi -
yarattıkları yeni hayata yakında bu- nalar yıkılmiştır. Sidney ile telefon ve 
rada da şahit olacağız. t~lgraf mu.haberatı durmuştur. Ölille -

Bacalar tütmeğe başladığı gün, bu rın sayısı henüz bilinmiyor. 
geniş çatının altında 11~0 memleket . Gene fırtına neticesinde Sidney 
r:ocuğu iş bulacak ... Zeki, kavra.yzşlı ve cıvarında orman yangınları çıkmış ve 
:ı d b kırk k. · becerikli yurt çocuklarının ehn e u ışı yanmak suretiyle ağırca ya -
atelyenin vtreceği randıman demiryo- ralannuştır .. 
Iu siyasetimize hız verecek ve yurdu Nevkastl ve Kembla şehirlerinde 
demir ağlarla örmek politikası bura - hasar fevkalade mühimdir. 
da en kuvetli teminatını bulacaktır. 

Ay<lın hutaklırrmın 
~ 

kurutulması 
Bayındırlık Bakanlıg~r A d b _ yın a-

taklıgının kurutulması işini 61 250 r
ra fü~erinden münakasaya cıkarm' 1 t 

1 

. ş r. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir eski elbise, ayakkbı, ça
ma§ır, bir yoksul yavruyu 
kışın üşümekten, hasta ol
maktan kurtarır. Çocuk Ku. 
rumuna ver! 
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241 muhalife karşı 315 reyle 

Daladiye kabinesi 
itimat reyi aldı 

~ 
Paris, 10 a.a. - Fransız meclisrnde gece cereyan eden miiza-

keratm devamı ve sonu şu şekilde cereyan etmigtir: 

Radikal sosyalist grupunun reisi 
Şişori, Daladye'nin karşılamak mecbu
riyetinde kaldığı zorlukların radikal -
sosyalist partisinin ve Daladye'nin 
şahsiyetinin hudutlarını tecavüz et -
mekte olduğunu kaydederek demiştir 
ki: 

''- Dış hadiseler ve Roma parla -
mentosunıdaki tezahürler hüküınete da 
hilde nizamı muhafaza v~ifesini emre
diyordu. Başlanan {kalkınma eseri u -
zun vadeli bir eser olmalıdır. Hükü -
met istikrarı elzemdir. Meclis hüküme
te itimad etmekle milli kalkınma eseri
ne hizmet edecektir.'' 

Müteakiben Blum söz alarak, sos
yalist takririni müdafaa etmiş ve ek -
seriyetin yaptlan teahhütlere sadaka -
tini teyid eden bu metnin basitliğini 
bilhassa kaydeylemiştir. 

Bazı mebuslar, Blum'un sözlerini 
mütemadiyen kestikleri için, reis cel • 
seyi tatil tehdidinde bulunmuştur. 

Umumi grev yapılmasaydı ••• 
Blum sözüne devam ederek, iki bu

çuk sene radikallerle sosyalistleri ek -
seriyette birleştirmiş olan samimiliği 
rsrarla kaydetmiş ve demiştir ki: 

"- İtimatlr bir iş beraberliği ba -
şardrk. Halisane bir surette teşriki me
sai ettik. Ağustosta mümkün bir buh. 
ranrn önüne geçmek için ne mi yap -
trk? Beynelimlel buhranda hükümete 
yardım için her şeyi yaptrk. Hükümet 
bazı hareketlerin neticelerini bilme -
mezlik edemezdi. Kör edici bir haki -
kat önünde gözlerinizi niçin kapatı -
yorsunuz? Bir kaç hafta hükümet ge • 
niş salfilıiyetleri kullandr. Umumi grev 
yapılmasaydı, şimdi aynı şartlar önün
de bulunacaktık. Dalaöiye ve Reyno
nun, vergi kaçakcıltğr nedir bilnıiyen 
bir vergi sistemleri var. Büyük serma
yenin alınacak intikamları mevcuttur." 

Kavga çıkacak gibi ••• 
Blum kırk saat kanununa verilen 

zararları teessüf ve infialle karşıla
mıştır. Bu sırada sözleri şiddetle ke -
sild~ğinden bazı sosyalist mebuslar 
merkeze doğru tecavüz hareketlerine 
kalkışmışlar ve reis de celseyi gece ya
rısını 45 dakika geçe tatil etmiştir. 

On dakika sonra celse nisbi bir sü
kfinet içinde tekrar açıldığı zaman 
Blum yalnız: "- Cümhuriyetçilerin 
gözü~de yeni bir ekseriyet hayali par
lamaga başladı,. demekle istifa ede
rek, sosyalistlerle komünistlerin al
kışları arasında kürsüyü terketmiş
tir. 

Sol cenah demokratlariyle halk 
partisinin müstakil grupunım hatiple
ri hükümet lehinde rey vereceklerini 
bildirmişlerdir. 

Komünistler a/,eyhinae 
Komünist Reyno, Daladiye'yi orta 

tabaka ile köylüyü işçi sınıfına karşz 
ayaklandırmak, zenginlerden değil, 
yalnız işçi sınıfından vergi almak ve 
komünist partisini "harpçi bir parti,. 
şeklinde göstermiş olmakla muahaze 
etmiş ve: 

"-Buna binaen komünistler aleyh
te rey vereceklerdir.,, demiştir. 

~üstakil cümhuriyet~iler adına 
Polıman, barışı temin ettiği için hü
k~m~t lehinde rey vereceğini söy1e
mıştır. 

Cümhuriyetçi sosyalist birliği tak
rir lehinde •ey vermiyecektir. 

Fransız sosyal partisi ve cümhuri
yetçi federasyon hükümet lehinde rey 
vereceklerdir. 

Reis takriri reye koyarken Daladi
ye bu takrire itimat mahiyeti atfetti
ğini bildirmiştir. 

Reyler saat 1,45 te verilmiş ve saat 
2,20 de t!lsnif neticesi şu suretle ilan 
edilmiştir: 

315 rey lehte, 241 rey aleyhte, 53 
müstenkif, 

Celse saat 2,25 (Türkiye saatiyle 
4,45) te dağılmıştır. Mec:lis salı günü 
saat 10 da tekrar topl.anacaktır. 

cenahtan bir kaç aza ile evelce ekalli
yette bulunan bütün grupların a_ıala,
rmı ihtiva etmektedir. Bu gruplar 
şunlardır: 

Demokrat sol cenah, müstakil ra
dikal, aol cenah cümhuriyetçiteriyle 
müstakil radikaller ittitakı, halkçı 

demokratlar, halk parti&i mfuta.kil
leri, cümhuriyetçi müs.takiller ve 
cümhuriyetçi federasyon. 

Aleyhte rey verenler şunlardır: 
115 sosyalist, 73 komünist, sosyalist 
vecümhuriyetçi birlikten ve radikal 
sosyalist gruptan iki üç aza, merkez
den ve müfrit sağ cenahtan bırkaç aza. 

Nihayet müstenk.ifler de şunlardır: 
Sosyalist ve cümhuriyetçı birlik -

ten 20 ila 25 aza, 28 - 29 radikal sos
yalist ve merkez ve sağ cenah grupla
rına mensup bir kaç mebus. 

Paris, 10 a.a, - Bu sabah mebusan 
meclisi maliye encümeninrle kararna -
melerin toptan reddiyle bu kararna -
melerden beklenen on milyar frank -
lık gelirin ilgasını istiyen ve bunun i -
çin çalışan sosyalist ve komünistler 
muvaffakiyetsizliğe uğramışlardır. 

Hükümet, encümene munzam mad
deler teklif etmiş ve maliye nazırı da 
kararnameler hakkında izahat venni§
tir. 

Maliye nazm bazı tenzilatı kabul 
edeceğini söylemiş ve fakat bundan 
doğacak müşkülatı gizlememiştir. 

Encümen pazartesi sabahı tekrar 
toplanacaktır. 

Framnz baaını ba§vekilin 

zaferini selanılıyor 
Paris, 10 a.a. - Paris Midi gazete

si, başvekil Daladiye'nin dün gece me
busan meclisinde kazandığı zaferi ehe
miyetle kayıdederek ekseriyeti cümhu -
riytçi olan bütün partilerin sosyalist 
ve komünistlere karşı cephe almak ve 
sulh ve hüriyeti kurtarmak için elele 
vermiş olduğunu yazma.ktadzr. 

Akşam matbuatı da umumiyet iti -
bariyle Daladiye'nin mebı.ısan mecli -
sinde dün gece kazandığı zaferi iyi 
karşılamaktadır. 

İntirensigeant ve Liberte gazetele
ri bu zafere rağmen meclisteki yeni ek 
seriyet blokunda kararnamelere karşı 
muhalefet bulunduğunu yazıyorlar. 

Liberte gazetesinin mütaleasına 
göre, siyasi meseleler henüz halledil -
miş değildir. Başvekil, derhal sağce -
nah partileriyle temasa geçerek teşek
kül eden ekseriyeti muhafaza eyleme -
lidir. 

B. Dcıladyenin nutku etrafında 
Erlin, 1 O a.a. - Yan resmi Kor -

respondans Politik gazetesi, fransxz 
başvekili Daladiye'nin dün mebusan 
meclisinde söylediği nutku hakkında 
ezcümle diyor ki: 

"Almanya'da da iki memleket ara -
sında sulhun devamlı olması istenil -
mektedir. Fransız başvekilL İngiliz • 
fransız anlaşmasının Fransa tarafın • 
dan diğer memleketlerle tesis oluna _ 
cak münasebetlere hareket noktası ola
ca~ını ~öyle~ştir. Biz de şunu söyi _ 
yelim ki, Berlın - Roma mihveri de Al
man ya'nrn diğer rııemieketlerle müna. 
sebetlerde bulunmasına mani değil • 
dir .'' 

Bu gazete, fransız - alman anlaş _ 
masrna taraftar olan Daladyenin hare
ketinde münhasıran her hangi bir gr _ 
P.u~ dAeğ~l fransrz milletinin ekseriyeu
tının amıl olduğunu yazmaktadır. 

Turgutlu halkının 

B. Lütfü Kırdar'a 
saygı ve sevgileri Fabrika Sivas'ta bir amele hayatz 

yaratacaktır. Onlar, ken~ileri iç~~ 
yaptırılmış olan işçi evlerınde, ~u
keınmel ve konforlu bir hayat sure
ceklerdir. Nafıa Vekilimiz fabrikanın 
bu kısımlariyle yakından alakadar ol
muş, alakadarlardan izahat almış ve 
yarın bu müeseseye emek verece~ va
tandaşların rahat edeceğini bızzat 
gözleriyle görünce çok memnun ..>l
muştur. Sayın Vekilimizin her şeyden 
evel yurttaşların sağlığına ve istiraha
tine karşı gösterdiği bu alaka onun 

Yeni hükümeı ekseriyeti 
Paris, 10 a.a. - Gece tahakkuk e

den yeni hüktimet ekseriyeti, radikal
lerin üçte ikisinden başka, evelce halk 
toplantısını teşkil eden sosyalist ve 

•••
11

••
111111111111111111111111111 

.. 
1
"• cu" h · t · b" l•kt .. ak'l 1 • m urıye çı ır ı en ve must ı so 

Turğutlu, 10 (Hususi) - Turğutlu 
~alk~,kazalannda vüctııde getirdiği de
gerlı umran eserleriyle keındisine 
muhabbet ve saygr hisleriyle bağlı 
bul!-môukları eski Manisa ve yeni İs
tanbul valisi Doktor Lutfi Kırdar'a 
fahri hemşerilik unvanını vermişler -
dir. Karar belediye meclisinden çıık -
mış ve bir heyet tarafından mezunen 
Manisa'da bulunmakta olan B. Liitfi 
Kırdar'a tebliğ edilmiştir. 

İnönü seyahatine devam ediyor 
(Başı IJnci sayfada ) . 

lneholulularm dilekleri : 
İnebolulular Cümhurrei&imizden bazı dileklerde bulundu ve bu arada 

limanl.arınm yapılmaaı için icap eden yerlere emir buyurmasını rica 
ettiler. 

Kastamonulu Bayan Hacer Dicle Cümhurreisimize kar§ı burada bir 
hitabe irat ederek: 

- Senden ayrıldığımıza çok müteessiriz. Kalblerimiz seninle bera
berdir, dedi. İnönü buna cevap vererek: 

- Kastamonu'da aranızda geçirdiğim günler en mesut günlerimdir. 
Kastamonu'ya sık sık geleceğim, söziyle mukabele buyurdular. 

Cümhurreisimiz saat 14.44 te beraberlerinde Kastamonu mebusları, 
vali ve parti başkanı B. Avni Doğan bulunduğu halde, İnebolu limanına 
gelmiş olan Savarona yatiyle Zonguldak'a müteveccihen hareket bu
yurmuşlardır. - EVRENSEL 

Bir İtalyan gazetesi diyor ki: 

Tunus ve Korsika 
İtalyanın kalbine çevrilmiş 

Birer hançer gibidir 
Fransa buraları 

işbirliği yaparak 
ancak İtalya ile 

muhafaza edebilir 
Roma, 10 a.a. - "Relazione enternasyonal" mecmuası ''Fran

sa ve İtalyan milletiınin tabii is·tekleri,, başlığı altında yazdığı 
makalede diyor ki: 

Fransa takındığı inatçı vaziyetle 1 
ispa.t ediyor ki, ne İtalyanın ihtiyaç- ! ,.. 
tarını ne de Avrupa vaziyetjni anla- Sesimizi iyi 
mak fikrinde değildir. Halbuki bu va-

z~!et .. Münih'tenberi hiç zir zaman bu kullanalım 
gunku kadar açık olmamıştır. Mevcut 
muahedelerin tadilini durdurmak boş 
şeydir. Fransa anlamalıdır ki, ital -
yan milletinin meşru talepleri yeni 
bir şey de ğildir. Ve Almanya'yı Ber
lin - Roma mihverinden ayırabilece -
ğini beyhude yere ümit ediyor. Pa -
ris deklarasyonuna, Fransa ehemiyet 
verdiği nispette riayet olunacaktır. 

Tunus ltalya için çok 
mühimdir 

ltalyan milletinin Afrika üzerin -
deki mutalibatına gelince, Tunus me
selesi bunların en mühimmidir. Bu -
nun bir çok sebepleri vardır. Eveıa 
Fransa Tunus'u, İtalyanın muhalefe
ti hilafına işgal etmiştir. Sonra, Tu
nus ve Korsika !talya'nın kalbine tev
cih edilmiş birer tabanca mahiyetini 
almışlardır. Fransa Tunus'u, ancak 
İtalya ile teşriki mesaide bulunmakla 
muhafaza edebilir. Çünkü, bu teşri
ki mesai durduğu gün Tunus Fransa
nın elinden çıkacaktır. Tunus'un 
müslüman halkı derhal Fransa aley
hine kıyam edecektir. 

Cibutf ye gelince •.• 
Cibutiye gelince, İtalya'nın sulh 

konferansında burasını istemiş oldu
ğunu kaydederiz. Fransa, kati bir 
"hayır,, dedi. Bugün Cibuti'nin, Ci -
buti limanının ve şimendiferin mu -
ka.dderatı 1talya'nm arzusuna tabidir. 
Süveyş kanalında da umumun nef

ine olarak kurulmuş bir şeyin hususi 
istismarı nihayet bulmahdır. 

İşte, İtalya'mn hallini istediği üç 
Afrika meselesi bunlardır. Bu. mese
lelerin halli saati gelmiş bulunuyor. 
İtalyan milleti Fransa ile bu tarihi 
meselelerin hallini istiyor. Eğer, bun 
lar, siyasi yollarla halledilmezse İtal
ya kendi kuvetiyle halledecektir. 

Süveyş kanalı meselesi 
"Giornale d'!talia" Süveyş kanalı 

meselesini bugün tekrar mevzuu bahs 
ederek, altı kanunusani 1935 tarihli 
İtalyan - fransız anlaşmalarının hü -
küınsüz olduğunu ilan ediyor ve di -
yor ki: 

"İtalyan imparatorluğunun teessü -
sünden beri Süveyş kanalındaki İtal
yan menafii azim derecede artmrştır. 
Süveyş kanalını gemilerinin geçme -
sinde kullanan devletler arasında i -
kinci gelen İtalya, bugün bu mesele 
hakkında Fransaya müracaat ediyor
sa bunun başlıca sebebi kanal rejimi
ni Fransa'nın kurmuş ve bugün de 
o rejime hükmetmekte olmasıdır.,, 

Bu gazete, Süveyş kanalr meselesi
nin tarihçesini yaptıktan sonra şimdL 
ki rejimin en keyfi bir kapitalist is -
tismarı olduğunu ve bu rejimin ilgası 
lazım geldiğini kaydediyor ve diyor 
ki: 

Kanal statüsünün 24 üncü maddesi 
en ziyade alakadar devletler arasın -
dan idare meclisi azası seçileceğini 
muharrerdir: bu idare meclisinin e -
saslarını değiştirmek zamanı artık 
gelmiştir. Bütün devletlerin nefine 
olarak tarifeler indirilmeli ve mama
fih Mısır'm menfaatleri de gözetil -
melidir.,, 

Savualılar Fransa' ya sadık 
Lyon, 10 a.a. - Havas: Lyon'daki 

Savila hayır cemiyeti neşrettiği bir 

(Başı 1.inci sayfada) 

gı orkestramız, pek zengin pro
gramlara esas alacağımız folklo
rumuz, içerisi ve dışarısı için bin 
türlü neıir, telkin ve eğlendirme 
mevzularımız var. Evela, dünya 
radyo gazeteleri programlarında 
[Ankara] faslını açtıktan, ve 
muayyen saatlerde türk sesinin 
hangi dalgalarda duyulacağını 
her tarafa bildirdikten, kendimi
ze ait bazı neşriyatm ilanını 
[alaturka mu•ikİ gibi] Ltendi pae -

lelerimize bırakıp, garp alemine 
vereceğimiz neıriyatın mevzu ve 
zamanlarını intizama soktuktan 
sonra naf ıamızın cümhuriyet re
jimine en büyük hediyelerinden 
olan radyomuzun yeni küşat res
miıni yapalım. Hükümetten isti • 
yeceğimiz ne kaldı? Bu sesi iyi 
kullanmak artık bizim vazife
mizdir. 

F. R. ATAY.: 

Macar hariciye 
nazırlığına kont 

Çaki tayin edildi 
Budapeşte, 10 a.a. - Hariciye na • 

zırlığına tayin edilen Kont Çaki bu -
gün vazifesine başlamrştır. 

Hariciye nezaretine tayin olunan 
Kont Çaki, Berlin'de çııkan "BoeR1en 
Zeitung" muhabirine yaptığı beyanat
ta, macar hükümetinin Roma ve Ber
lin ile çok daha sıkı münasebetler te
siıSine karar vermiş olduğunu söyle • 
miştir. 

Macaristan ile Çeıkoslovakya ara -
sındaıki hudut meselesinde Viyana 
kararı üzerine Macaristan ile Alın~ 
ya arasında çıkmış olan suitefehhüm
lere gelince, Kont Çaki macar hükü
metinin yalnız bu suitefehhümleri 
ortadan kaldırmak değil aynı zaman.
da iki memleket arasında itimada 
müstenit bir siyaset takip etmek ar -
zusunda bulunduğunu ilave eylemiş -
tir. 

Memel seçimi 

bugün başhyor 
Klaipede, (Meme!), 10 a.a. - Yarın 

yapılacak olan intihabat hazırlıkları 

bugün tam bir sükunet içinde cereyan 
etmiştir. Yeni Klaipeda mebusan 
meclisi için yapılacak bu seçimler ya
rın sabah saat sekizde başlıyac.aık ve 
12 saat devam edecektir. intihabatın 
cereyan edeceği mıntakaların adedi 
220 dir. 

tebliğde, "Lyon bölgesinde bulunan 
kırk bin Savua'lınm fikrine tercematl 
olarak, tekmil Savua'hların münhası
ran fransız olan vatan hissiyatmı tek 
rar ilan için bütün dünyadaki Savua 
gruplariyle birlik olduğunu" beyan 
etmektedir. 
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MAÇLARININ NETİCESİ LIK 

'°"'arbiye i. Y. 6 G. Saray 2 
Bugünkü maçlara Ankara ve Muhafız 

Gücü sahalarında devam edilecek 
Dün Ankara lik maçlarının birinci ' 

devresinden geri kalan maçlara devam , ' 
•""' "( 

edildi. Futbol heyetinin tebliğine göre 
bu maç 19 mayıs stadyomunda yapı -
lacaktı. Fakat yağan yağmurlar dola
yısıyle A takımlarının oyunu antren -
man sahasına nakledildi ve B. C. ta -
kımlanrun maçları da tehir e~ildi. 

Epeydenberi maç seyretmıyen an· 
karalılar stadyomun antrenman sahası 
kenarındaki açık tribünü doldurmu§ · 
lardı. Cadde üzerindeki kaldırım üstü
ne sıralanan parmaklıklar arkasından 
müsabakayı seyredenlerin yek~nu da 
epiyce vardı. Bu oyunu Harbıye İd
man yurdu 6 - 2 gibi mühim bir fark
la kazandı. 

Maç muayyen saatten çok geç, sa
at 15 de B. Ömer Beleş'in idaresinde 

başladı. Hakem düdüğünden sonra iki ...:.~••~ 
..,.... ___ &.&..& ...;a.-ı..ıı- -u-t .. O.ı; ..... ~·:.=-

Büyük Ata'nın hatırasına karşı yapı • 
lan bu tazim sükutundan sonra oyuna 
başlanıldı. 

Galatasaray- Cahit - Fuat, Cemil -
Nihat, Nur, İhsan - Rifat, Oğuz, Gün
düz, Haşim, Fethi. 

Harbiye İdman Yurdu: Salfıhattin -
Şükrü, Sabahattin - Zeki, Muhterem, 
Şerif - Mücahit, Cihat, Cemal, Habip, 
Fazıl. 

Galatasaray takımında Gündüz bu
gün Ankara'da ilk resmi müsabakası -
n.ı yapıyordu. Gene İstanbul Galatasa
rayından gelen Haşim'le birlikte bu 
iki tanınmış sporcu takımın maneviya
tını yükseltrniye amil olmuşlardı. 

Harbiye takımında kaleci Fethi ve 
ınüdafi Abdurrahman ile N ecabi oy . 
namıyorlardı. Buna mukabil bunların 
yerine oynıyanlar da Ankara için yeni 
simalar değillerdi. Dün harbiyeliler 
rnevsim içindeki oyunlannın en güzel 
ve ahenklisini oynadılar. 

Oyuna galatasarayhlar başladılar. 
Galatasaray akını Hartiye müdafaa · 
sında kırıldı. Uzaklaşan top Harbiye 
aolaçığına geçti. Sol açığın ortaladığı 
topu galatasaraylılar kaptılar. tık on 
dakika galatasaraylıların nisbi hakimi
yeti altında geçti. 

Birinci gol: 
15 inci dakikada Harbiye'nin sol 

hafı Zcki'nin verdiği bir pası alan sol 
açık Fazıl karşısına çıkan hafı atlat -
tıktan sonra topu ortaya geçirdi. To? 
alan santrfor Cemal sıkı bir süt çektı. 
Bunu kaleci tuttu. Fakat elinden dil -
§Ürdü. Sol iç Habip yetişerek ilk golü 
attı. 

Bu golden sonra galatasaraylılar 
~çıl~ılar ve Harbiye kalesi o~ünde .teh· 
likelı akınlar yaptılar. Harbıye muda· 
faası ancak çok enerjik bir oyunla bu 
akınları durdurabildi. Bu esnada hem 
Galatasarc:ıy hem Harbiye aleyhine iki 
penaltı oldu. Fakat hakem kasit gör • 
miyerek bu penaltıları vermedi. 

ikindi gol: 
Bundan anenkli bir oyun tutturan 

Harbiye soldan yaptığı akınlarla Ga
latasaray kalesini sıkıştırmıya başla · 
dı. Bu sırada ceza çizgisi yakın.n<la 
galatasarayhlar bir favul yaptılar. 33 
Üncü dakikada verilen bu serbest vu • 
r~.şt.an harbiyeliler istifade ettiler. Ze
kı nın güzel vuruşunu Habip kafa ile 
ağlara taktı. 

Gakıt.asaray'ın golii : 
Bundan sonra galatasarayhlar bir 

•km yaptılar. GUndüz kaleye girer
k~ ~.eza çizgisi içinde Harbiye müda
f'u Şükıii Gündüz'ü tuttu. Hakem pe-

Dünkü maçtan heyecanlı bir an 

Har biye takımının son §ekliyle oyuncuları 

naltı verdi. Bunu Galatasaray beki Ce- ı ray beklerinin bir kaç defa tutmasına 
mil çekti ve 39 uncu dakikada Harbi - rağmen güzel ve ustalıklı bir sıyrılış-
ye aleyhine birinci gol oldu. la ve sıkı bir şiltle altıncı golü yaptı. 

Birinci devre 2 - ı Harbiye lehine 
bittL Galatasarayın ikinci golii 

iKiNCi llEVRE 
İkinci devre çok seri başladı. İlk 

dakikada Harbiye haf hattının Gala· 
t~saray yarı sahasına getirdiği topu a
lan Cihat, beklerden birini atlatarak 
sıkı bir şilt çekti. Top diğer beke çar -
parak geri geldi. İkinci bir şiltle üçün
cü gol oldu. 

Diirdii ncii gol : 
Bu golden sonra Galatasaray takı

mında bir durgunluk ve ahenksizlik 
başladı. Buna mukabil Harbiye takımı 
güzel ve serin kanlı bir oyun tutturdu. 

İkinci devrenin 16 ıncı dakikasın
da Harbiye sağ içi <Ahat GalataMray 
bekinden topu kaparak kalecinin kolu 
altından geçirmek suretiyle dördüncü 
golü yaptı. 

Reşinci gol: 
23 üncü dakikada Miicahit aldığı 

bir pasla topu giizel bir akınla sürdü. 
Yakın mesafeden srkı bir şiltle beşinci 
golu attr. 

Son gol: 
33 üncü dakikada Habip Galatasa-

Karanlık basmış, oyun eski zevki -
ni kaybetmiş bir halde ıken güzel bir 
Galatasaray akınını müdafi Şükrü 
kornerle önliyebildi. Çekilen korner 
kalenin biraz önüne düştü. Yetişen ga· 
latasarayh sağ iç sıkı bir şiltle Harbi
ye kalesine soktu. Bu sırada Gündüz 
de kaleciyi çok güzel bir vaziyette de
marke etmişti. 

Bugünkü maçlar 
Bölge Futbol Ajanlığından : 

1 - Görülen lüzum üzerine bugün 
yapılacak lik maçları Muhafız ve An -
karagücü sahalarına nakledilmiş ve bu 
yüzden maç saatlerinde bazı tadilat 
yapılmıştır. Bu değişiklik ikinci mad
dede tasrih olunmuştur. 

2 - Muhafızgücü saha.sında yapı -
lacak maçlar §Unlardır: 

Ankaragücü - Güneş A takımla
rı. Saat: 18. 

Muhafızgücü - Gençlerbirliği Ata -
kımlan. Saat: 14,45. 

a - Ankaragücü sahasında r.aP.ıla -' 

İstanbul'daki maçlar 

Beşiktaş ve 
İstanbul ·spor 

berabere kaldılar 

G. Saray - Be~iktaş 

B. takımları maçı 

dün yapılamadı 
İstanbul, ı O a.a. - Yarınki futbol

cu nesli tanıınak için Fenerbahçe, Ga
latasaray, Beşiktaş, 1stanbulspor, Ve -
fa ve Süleymaniye kulüplerinin genç 
oyuncuları arasında tertip edilen iki 
devreli müsabakalar serisine bugün 
Taksim stadyomunda başlandı. 

Yapılan talimatname mucibince, bu 
müsabakalara birinci takımlarda oyna· 
mamış ve henüz (B) takımları k~dro
larına alınmamış 16 - 19 yaşındakı çle
manlar iştirak ediyorlardı. İlk maçı 
bugün Beşiktaş ve İstanbulspor ta
kımları yaptılar. 

Maçın tafsilatına gi.r~ez~en .e;el 
kaydedelim ki, büyiık·bır ıntızam ıçın
de ve hakiki futbolun bütün vasıfları • 
nı haiz olarak oynanan bugünkü m~sa
baka, yarının futbolcularına ~arfedı~e -
cek emeklerin semere~z kalmıyacagı -
nı göstermesi itibariyle cidden şayan: 
dikkat olmuştur. Bundan sekiz. sene 
evel futöol federasyonunun. tertıp et • 
tiği gençler turnuvasının bırçok yıl • 
dızların parlamasına hakiki bir ~ırsat 
teşkil ettigi düşünUiürse, uzun ~ır fa: 
sıladan sonra yenilenen bu Hkırdekı 
isabet kendiliğinden tebarüz eder. 

f 3ıarıbulspor - Be~ikta~ m'!C-' 
Yarımşar saatlik iki devreden ıha· 

ret olan bugünkü maça istanbulspor -
lular şu kadro ile çıktılar: 

Orhan - Orhan, Halil - Mustafa, 
E rcf _ Bahri. Hüsamettin, Recai, Lut· 
fi, Kemal, Necdet. 

Be§iktaşlılar şöyle bir takımla oy· 
nuyorlar: 

Ömer - Yusuf, Mahmut - Anibal, 
Emin, Kemal - Cavit, Faruk, Salfıhat· 
tin, Feridun, Haşim. 

Hakem Tarık. 
Oyun ilk dakikasından itibaren a

henkli ve falsosuz başladı. Küçük o
yuncular sahada yadırgamadan güzel 
bir futbol çıkarıyorlar. Dakikalar iler -
ledikçc, oyundaki bu intizamın tesa -
dilli olmadığı ve her oyuncunun vazi
fesinin şümulünü k vnyarak oynadığı 
göze çarpıyor. 

Falsosuz vuruşlara, güzel deplas -
manlara, mükemmel yer tutuşlara şa -
hit oluyoruz. İki tarafın da muavin 
hattı oyunun umumi akışında kendini 
hissettiren bir faaliyet gösteriyor. 

İstanbulsporlularm daha ağır bClb • 
tıklannı kaydetmek kabildir. Oyun da
ha ziyade Beşiktaş yarı sahasında ~Y -
nanıyor. Fakat Beşiktaş müdafaası sı
kışmadan oynamak imkanını buluyor. 
Ve hazan en uzun vuru tarla Beşiktaş 
hücum hattını bulan top, Cavit ile Ha
şim'in mükemmel kontrollariyle İstan
bulspor kalesine kadar uzanıyor. 

Birinci devre, oyun bu şeklini 
kaybetmeden nihayetlendi ve iki taraf 
da sayı çıkaramadılar. Yalnız şurasını 
da ilave etmek Iazımdır ki, iki tarafın 
müdafaası, mütekabil hücum hattının 
bütün enerjisini neticesiz bırakmıya 
muvaffak oldu. Ve sayılık fırsat ver • 
medi. 

ikinci <letıre 
İkinci devrede <le oyunun umumi 

vasu!arı degişmedi, ıkı takım da aynı 
neyecanlı ve zevkli oyunu çıkarnuya 
111uvaffak oluyor. Bu devrede kabili • 
yetleri daha iyi tanımıya fırsat bulu -
yoruz: 

İki takıraın da her iki müdafii, Be· 
şiktaş'ın orta, 1stanıbulspor'un 2 ce -
nah muavini, Bcşiktaş'ın iki açığı, İs • 
tanbulspor'un sağ açığı ile orta muha
cim ve sol içi hakikaten temayüz edi-
yorlar. • 

Kocaman futbol sahasına serpişti -
ritmi~ bu küçük boylu futbolcuların, 
hakikaten yüksek kıymetli bir oyun cı
kardıkları gözüküyor. Dakikalar, kar
şılıklı akınlar arasında geçiyor ve ik1 
takrm hiç gol yapmıya muvaffak ol -
mad:ın O - O beraberlikle sahadan çı -
kryorlar. , 

Galatasaray ile Beşiktaş (B) ta -
krmları arasında mukarrer olan maç, 
Beşiktaş'ın nizami bir takrm cıkarama
masr clolayısiyle ovnanamadı. ve her 
iki takım dostane bir karşrlaşm~ yap • 
tılar. 

cak maçlar şunlardır: 
Ankaragücü - Güneş C takımları. 

Saat: 10. 

Ankaragücü - Güneş B takımları. 
Saat: 11,15. 

Gençlerbirliği _ Muhafızgücü B ta _ 
kımlan. Saat: 13. 

4 - Maç hakemlerinde bir tebed -· 
dülat yoktur. Hakem ve takımların 
muayyen saatte maçlara baflamaları 

hakkındaki evelki tebliğe göre hare -
ket olwı.ması tekrar ,ica olunur. 

• 
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Sıvas mebusu Prof. Vasfi Raşit 
Sevig dün. Polis Enstitüsünde 

ik.inci konferansını verdi 
Hukuku Esasiye Profesörü ve Sıvas mebusu B. Vasfi Raşit Se

vig, dün, Polis Eııstitiisünün geniş salonunu dolduran yüzlerce 
talebesi ve seçkin bir dinleyici kütlesi önünde, Kemalizm mevzu
lu konferansının ikincisini verdi. 
iki senedenberi hazırladığı hafta -

lık konferanslarla, kuruluşundaki 
yüksek maksadı anhyanlar elinde her 
gün yükselmekte oldugunu ispat e -
den enstitü idaresi, konferanslarının 
gördüğü ragbetlc bihakkın öğünebi -
lir. 

Muhterem profesör dün mutadı o
lan canlılık ve heyecanla, mesaisinin 
ve vukufunun mahsulü olan tezini ku
vet ve israrla ileri sürerken dinleyici -
lere ve bütün salona hakimdi. 
Ortaya, koydugu, memleketimiz i -
çin çok yeni ve orijinal tahlillerini 
aynen sütunlarımıza geçiremedigimi
ze müteessiriz. Mamafih ruhunu boz
madan hulasa edebildigimiz konferan
sı okuyucularımıza sunuyoruz : 

1919 mayısında Samsun'a ayak ba
san Atatürk her biri bir yerin halası 
çaresini temin etmekle uğraşan ma
halli milli teşkillitları, sırasiyle Er
zurum ve Sıvas kongrelerinde tek bir 
milli teşkilat içinde topladı. Böylece 
ortada Anadolu ve lfomeli M üclefaaı 
Hukuk Cemiyeti ve o cemiyetin "he
yeti temsiliye" adını taşıyan idare he
yeti ve o idarenin bir reisi gözükme
ğe başladı. Rumeli ve Anadolu Müda
faai Hukuk Cemiyeti vatanı ve bina
enaleyh milleti bir birlikte toplıyan 
yani bir emelde bir gayede birleştiren 
bir teşekkül oldu. Bu te ekkül Ana
dolu'da 1919 mayısının on dokuzun
dan 1920 nisanının yirmi üçüne ka · 
dar cereyan eyliyen siyasi nizam n 
rüknü, cevheri, esası oldu. Halbuki o 
güne kadar beşeriyet bütün siyasi ni
zamlara esas olarak, cevher olarak 
devleti kabul eylerdi. Hep biliı siniz 
ki beşeriyetin bütün tekamül ve tea
l~sine mihver teşkil eden üç mefhum
dan biri de devlet mcfhumudur. Mon
dros mütarekesiyle beraber devlet 
mefhumu Anadolu'nun üzerinden si
linmiş ve yok olmuştu. Bu hal insa
nı, alman politik mütef ckkirlerle be
raber halk birliği mefhumu~un, as -
kerin siper içinde gösterdiği birliğe 
benziyen ve o birlikte toplanmış kim
selere "siyasal asker,. unvanını verdi
ren halk birliği mefhumunun devlet 
mefhumundan çok daha kıymetli bir 
mefhum olduğu kanaatine hakkiyle 
sevkeyler. 

Atatürk'ün ilk iş olarak bu birliği 
vücuda getirmeğe çalışmış olması da 
bu kıymeti gösterir. Devlet mefhumu 
yeni alman amme hukukunda bu ci -
hetten ölüm darbesi yemiştir. 

Sonra Rumeli ve Anadolu Müda
faai Hukuk Cemiyetinin ifade eyle -
diği halk birliği ile heyeti temsiliye 
reisi olan Atatürk arasında bir bağ 
vazifesi gören "heyeti temsiliye,, ve
ya "heyeti idare" nin ismi var cismi 
yok bir teşekkül olduğu gözüktü. A
tatürk tür>k harfleriyle basılmış olan 
nutkunun birinci cildinin 50 inci say
fasında "bilfarz Erzincanlı bir Nakşi 
Şeyhi ve Mutkili bir aşiret reisi gibi 
zavallılardan" da teşekkül eden bir 
heyeti temsiliyeye müdafaa ve halfis 
vazifelerinin bırakılamıyacağmı açık
ça söyler. Demek ki ortada bir cemi
yet var: Rumeli ve Anadolu Müdafaai 
Hukuk Cemiyeti ve onun tek bir uz
vi var: Atatürk. Atatürk der ki: "E
fendiler! Tarih gayrikabili itiraz bir 
surette ispat etmiştir ki büyük mese
lelerde rnuvaffakiyet i~in kabiliyet 
ve kudreti 11iyetezelzel bir reisin vü -
cudu elzemdir . ., Bu vaziyet ortaya i
ki mesele ve iki netice çıkartmış olu
yordu. Biri cemiyetler hakkındaki 
h~kuku medeniyede yazılı kaidelerin 
baştan aşağı değişmesi .. hu değişiklik 
evela filen Rumeli ve Anadolu Müda
faai Hukuk Cemiyetinin idaresinde 
gözükmüş oluyordu. Alman nasyonal 
sosyalist fırkası bu idare tarzını son
radan benimsiyecekti. İkinci netice 
siyasi nizamın cevheri ve esası olan 
halk birliğine istinat eyliyecek bir 
reis - devlet sistemidir bu sistemi de 
Anadolu'dan sonra Almanya tatbik e
decekti. 

Arzeylediğim vaziyet karşısında A
nadolu'da devleti devlet daire ve ma· 
kamları isimlerini verdiğimiz bir ta
kım daire ve makamlardan ibaret bir 
halde görüyoruz. Bu vaziyet halk 
birliğini siyasi nizamın cevheri teliik· 
ki eden alman mütefekkirlerine acaba 
devletin hakiki çehresi de bu değil 
midir? sualini sorduruyordu. · 

Atatürk t'arihten aldığı vazifeyi 
yani rehberliği bir taraftan devlet dai
re ve makamlarına istinat eylemek di -
ğer taraftan Rumeli ve Anadolu mü -
dafaai hukuk cemiyetine dayarunak 
suretiyle ifa ediyordu. DCUlck ki Ata -
türk 4 eylUl 1919 tarihinden itibaren 

yani Sivas kongresinin açılışı giınün -
den itibaren devlet ile partiyi birleş • 
tirmiş oluyordu. Çiınkü Sıvas kongre -
si Cümhuriyet Halk Fırkasının ilk 
kongresidir. Devlet ve parti ayrı bir 
konuşmamızın mevzuu olacağın<~ 

bugün bu noktada daha fazla ısrar ey
lcmiyeceğim. 

Şefin kabiliyet ve karakterini Ata
türk"iın şefi tarif eyliyen sözlerinden 
ve Atatürk'ün psikolojisinden çıkart
mak Uizımdır.Eğer gençler nutku oku
mazlar; onu iyice tahlil ve tetkik et -
mezler ise emin olunuz ki Atatürk'ün 
kendilerine tevdı eylemi§ olduğu vazi -
feyi yapamazlar. 

Evela Şefin "kabiliyet ve kudreti 
Iayetezclzel" olacaktır. Karakter kuve
ti "en son barınacak yerde en son ne
fes" i verebilmek o zamana kadar sebat 
eylemek olacaktır. Atatürk bir gün ~s
tikl§l ve cümhuriyeti korumak vazife
sini yüklenebilecek gençliğe o günü 
"içinde hulunalıilecegi ahval ve şera
itten" ürkmemesi tavsiyesinde bu1u· 
nuyor. İşte şefin ahlak kuveti bu me
tanet .e gôzukür. Atat ürk gençliğe 

"'zekan seni muvaffak etiniye kafidir" 
demiyor. "Damarlarında dolaşan asil 
kan muvaffakiyetini temin eder" di
yor. Demek ki fikri kuveti çok yük
sek olma liizım olan şefin hadis::leri 
fikrine göre sevkedebilmesi için ah
lfiki kuvetinin daha yüksek bulunması 
icap ediyor. İrade kuveti insanlığı 
bütlinleyen kuvettir; zekayı bütünle
yen kuvettir. 

Tramvay şirketi 

mümessilleri 

İstanbul'a döndüler 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Tram

vay şirketi ile Nafıa Vekaleti arasında 
cereyan eden satış müzakereleri mu
vakkaten durduğu için müzakerelere 
murahhas olarak iştirak eden şirket 
murahhasları İstanbul'a döndüler. Ve
rilen haberlere göre şirketin idare 
meclisi reisi müzakerata bizzat iştirak 
etmek üzere Belçika'dan gelecek ve 
tramvay şirketi ayın on dokuzunda 
heyeti umumiye toplantısını yapacak
tır. 

İstanbul limanının 
genişletilmesi işine 

ilkbaharda başlanıyor 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Burada 

alınan haberlere göre İstanbul lima
nının tevsi ve ıslah plan ve projeleri 
hazırlanmıştır. İşe öniımüzdeki i1kba
harda başlanacaktır. Rıhtımların uza
tılması ve kömiir depoları inşası için 
icap eden tahsisat hükümet tarafın· 
dan verilecek rıhtımlara konacak va
sıtalarla teçhizat ile alınacak makine
lerin de 1 l geminin siparişinden artan 
ingiliz kredisinden Denizbank epırine 

tahsis edilen 700 bin ingiliz lirasının 
bir kısmı ile temin olunacaktır. 

1 tanlml' da lo«lo~ 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Birkaç 

gündenberi Karadenizde devam eden 
fırtına dün akşam gece yarısından 
sonra dinmiş ve hava lodosa çevirmiş-
tir. 

Dolınahahçc - Gümüş!'!uyu 
\'olunun insaatı 
"' ;> 

İstanbul, 10 (telefonla) - Dolma
bahçe ile Gümüşsuyu arasındaki moza.. 
ik yol inşaatını iızerine alan müteah
hit yolu muayyen zamanda bitiremedi
ği için belediye mukaveleyi feahet'ti 
ve ihaleye dair olan evrakı daimi en -
cümene verdi. Her giın için elli lira 
tazminat istemektedir. 

Baha limnnııula köprii 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Balta 

limanı deresi üzerine 10 metre geniş
liğinde bir köprü inşasına karar ve
rilmiştir. 

mumi mürakaht· hcyt•ti 
azaları 

Bakanlar heyeti yeni teşkil olunan 
umumi mürakabe heyeti azalıklarına 
BB. Kemal Süleyman Vaner, Atıf E
ker, doktor Şevket Raşit Hatipoğlu, 
Kemal Bedizci, Muhlis Ete ve Hamit 
Hasan Can'ı dörder yüz lira ücretle 
tayin etmiştir. 
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KİTAPLAR ARASINDA 

Ü~üncü tertip 1 - 18 inci cilt 
düsturlara ait umumi tahlil fihristi 

KÜÇÜK İLANLAR 
T. iS BANKASI 

Sayfa 567 - Başvekalet Matbaası -
Ankara 1938 - 125 Kuru~. 

Gürültüsüz, iddiasız ve mütevazi 
bir adı var. Kıymetini adiyle değil, 
münderecatiyle ilan eden bir kitap. 
Ehemiyeti ise erbabınca malı'.lm ve 
beklediği en büyük karşılık da ala.ka
darlarına faydalı olmak .. 

Evet, isim çekici değil; bir "fih -
rist". Fakat daima elde, daima lazım 
olan bu kitaba, Bahattin Kutay se -
kiz senesini sarfetmiş ve bu hususta
ki kıymetli bilgisini tam sekiz sene 
seferber ederek bir mevzudan diğe -
rine koşturmuş ve meydana bir eser 
çıkarmış. Bu fihrist bir "eser"dir. 
Hem de ilmi ve çok mükemmel bir 
"eser". 

*** 

Eser: Bahaettin Kutay . 
Başvekalet Neşriyat ve Müdevvenat 

Dairesi Müdürü 

'Geç teşekkül ettiği halde hem ü -
çüncıi.i tertiplerin kendi teşe-kkülün -
den evel ve sonrasını, he.tn de meşru
tiyetin ikinci tertiplerini tamamlayan 
ve üstelik mutlakiyetin birinci ter -
tiplerine de el atarak tamamlamakta 
bulunan baş vekalet neşriyat ve mü -
devvenat dairesinin müdürü Baha Ku
tay, sekiz senelik mütemadi mesaisin
den sonra bize verdiği pek mühim e
seriyle, biraz evel bahsettiğim güç -
lükleri de ortadan kaldırmakta ve ü -
çüncü tertip düsturlarda arayacağı -
mız ·her hangi bir kanunu kolayca 
buldurduğu gibi bu kanuna ait evelki 
mevzuatı ve alakadar kanunları da se
ri halinde önümüze sıralamaktadır. 

Erbabına mallı.m ya. Bu kitabın e - Şimdiden haber verelim ki sayın 
hemiyetini tebarüz ettirmek için en Kutay ikinci ve birinci terti?A d~st~r
kısa yoldan mevcut düsturlar hakkın- lar için de böyle birer tahlılı fihr~st 
da şuracıkta da bir hatırlatma yap • hazırlamaktadır. Ve bu suretle, ala · 
makta zarar görmedim. kadarlarının bu hususta vaki olacak 
Tanzimatı hayriyeye dair 26 şaban mesailerini de daha kolaylaştıracak-

1255 (1839) tarihli Gülhane hattı mu- txr. 
cibince o tarihte teşkil edilen meclisi 
ahkamı adliyeden tanzim olunu!> pa
dişahca tasdik edilen kavanin ve ni -
:zamat. cem ve telfik edilerek 126/ se
nesi rebiülahiri nihayetlerinde tak -
vimhanei amirede yüz kırk iki sayfa
dan ibaret olarak sernamesiz bir mec
mua halinde bastırılmış ve neşrolun
muştur. 

Bu tarihten sonra gerek meclisi 
mezkur tarafından, gerek 1271 mu -
harreminde müteşekkil meclisi tan • 
zimatça ve gerekse 1278 muharremi i
çinde tesis edilen "dairei kavanin ve 
hizamat"ça tanzimine devam olunan 
kavanin ve nizarnata mevzubahis mec
tnuada münderiç Kavanin ve nizamat
tan fesholunmıyanları zam ec!ilerek 
tnecmuu birinci defa "düstür" namı 
umumisi altında olarak 1279 senesin
de Matbaai amire'de tab ve temsil o
lunmuştur ki "düsturu atik" denilen 
ve 582 sayfadan mürekkep olan bu 
kanun kütüğünün mevcut nushalan 
pek enderdir. 

*** 
Kutay, eserinin izahnamesinde şu 

satırları yazmaktadır: "23 nisan 1336 
(1920) tarihinden 31 teşrinievel 1937 
tarihine kadar meriyete konulmuş o -
lan kanun, nizamname, talimatname 
ve kararnameler, tefsirlerle nizamna
melerin tefsirine mütedair şftrayı 

devlet kararlariyle Refi Tezad ve 
tevhid ictihada müteallik temyiz mah
kemesi kararları üçüncü tertip düs -
turun 1 - 18 inci ciltlerinde tedvin e
dilmişti. 

Üçüncü tertip düsturlarda tarihi ve 
tahlili olmak üzere birer fihrist mev
cut ise de mevzuatın günden güne 
artmakta bulunması; tahlili bir fih -
rist yapılmasını ve bu fihristte halen 
hükmü meri bulunmıyanlarrn kati sa
rahatle gösterilmesini zaruri kılmış -
tır. 
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Aranıyor: 

Aranıyor - Bahçeli evler koopera
tifinden B. 4 satılık evi olanların Son 
şartlarını Merkez Bankasında Ekrem 
Tektaş'a tahriren bildirmeleri. 9024 

Oda Araruyorr - Yenişehir'de, bir 
bay için, tercihan mobilyasız banyolu 
bir oda aranıyor. 2837 telefon numa -
rasma müracat. 9097 

Kiralık : 

.Kırahk - Kalorifer ve sıcak sulu 
daıreler 5 oda ı salon Y enışenır, Ko -
catepe İsmet İnönü caddesi sonunda 
Tel. 2451 87 57 

Kiralık - Yenişehir Ataç sokak 
18 No. ıu apartımanda her türlü kon -
foru havi geniş 4 er odalı ve holü havi 
3 daire. Tl; 3520. 8908 

Kiralık Ev - Yenişehir'in mutena 
yerinde !smet lnönü 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 
için banyo mutfaklı mobilyasız. Ye -
nişehir Meşrutiyet cad. Şenyuva Ap. 
No: 1 re. Aylığı 20 liradır. 8986 

Kiralık Ev - Bahçeli evlerden 65 
No- lusu Nafıa vekaleti muhasebesin -
de Mustafa Altan kiraya verecektir. 
Tl: 3470 den 134 de 8987 

Kiralık - Tam konforlu muşambalı 
fiyatı nezareti 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 

Kiralık - Kavaklıdere'de Tahta -
köprü arkasında 3 oda 1 mutfak ve
sairesiyle 12 dönii.m bağ: Alman sefa
rethanesi arkasında 196 sayılı haneye 

9029 

............................. 
f Küçük . ilôn şartlan 
j Dört satırhk küçük ilanlardan: 

1 Bir defa için 30 Kuruş 

i 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 

Dört defa için 80 Kuruş • 

ı 
Devamh küç.ük il5.nlardan her defası 1 
için ıo kuruş ~hı:u~-. ~~sela on defa J 
neşredilecek bır ılan ıçın, 140 kuruş 

i alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
her satır, kelime aralarındaki boşluk

: Iar müstesna, 30 harf itibar edilmiş
! tir. Bir küçük ilan 120 harften ibaret i olmalıdır. 
i Dört satırdan fazla her satır için be
• her seferine aynca on kuruş alınır. ı 

i Küçük ilanların 120 harfli ı 
1 geçmemesi lazımdır. Bu mik-
ı tan geçen ilanlar ayrıca pul 
1 ;irifesine tabidir. ! 
ı..::: ................................................. ı 
Satılık : 

Satılık piyano - Alman marka gü
zel bir piyano satılıktır İsmetpaşa as
faltı Ölçerler sokak No. 5 de Bay 
Mustafa'ya müracaat. Telefon: 1162 

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'h Emine Ti-
bas'a müracaat. 8936 

Satılık Stil Ev Eşyası - Göç yü -
zünden ingiliz stilinde akaju salon. ta
kımı, yemek ve yatak odası ve saıre. 

Yeni şehir, Meşrutiyet caddesi Konur 
sokak No: 21 ı. 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 
büyük cadde üzerinde sinemaya 150 
metre mesafede acele satılık ucuz üç 
kagir ev Tel: 2406 Kınacı han No 16 

9074 
Kiralık - Ulus Meydanında Koçak Satılık Ev_ fsmetpaşa ve Hamam-

hamnda birinci katta yazıhane için önünde kullanrşlı iratlı yolculuk hase
elverişli 2 ve 3 odah daire kiralıktır. biyle acele satılrktır. Kınacıhan No : 
Kalorifer ve asansör var. 9067 16 Tel: 

24
06 9075 

Kiralık - Bahçeli Evler Kooperati - Sablık _ Bahçeli evler kooperati -

Sekiz senedenberi resmi gazeteye 
her sene teşrinisani ayında ilave olu
nan fihristler ve üçüncü tertip on se
kizinci ciltten itibaren düsturlara 
dercolunan mevzuatın zirine konul • 
makta bulunan tahşiyelerde, o mev -
zuata mütedair mevcut ahkam ve mu
karreratın kaffesinin gösterilmekte 
bulunması bu ihtiyacı teımin etmekte 
ise de tam ve kamil bir şekilde umu
mi bir tahlili fihristin yoksuzluğu bü
yük bir nakisa teşkil etmekte idi.,, 

finde beş odalı tam ko=ıforlu 117 No. finden hisse satılıktır. Kınacı han No : 
lu ev aylığı elli liraya kiralıktır. Ye - 16 Tel: 

2406 
9088 

rinde görülebilir. Telefon: 1296 Satılık Otomobil - Çok temiz ve 
Kiralık - Yenişehir Adakale cad - gayet ekonomik kapalı "Reno" otomo· 

desi No: 20 de beşer odalı kullanışlı bili satılıktır. Tel. 1682 Refik. 
2 daire kiralıktır. Yeni boyanmış kon- ,- Satılık _ Yazı makinesi, av tüfeği 
forlu ve bahçe içersinde. Tel: 1669 saire Zincirli cami odalannda No. 

9069 ve 
8 de cumartesi saat 13 - 17 ye pazar 

Kiralık - Parke kalorifer tam konfor 8 _ 17 ye kadar müracaat edilir. 911 O 
5 oda. Yenişehir Mimar Kemal mek - Satılık arsalar _ İstasyon arkasın -
tehi yanında Okula sokak No: 14. da Yenişehir' de yolcııluk dolayısiyle 

9072 T l ucuz fiatla Kınacı han No. 16 e : Kiralık Oda - Yenişehir Lozan 
2406 

9101 

1 9 3 9 
Küçük cari hesaplar ikramiye plônı 

32.000 lira mükôfat 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Eylul, 26 Ağustos, 

1 İkincifeşrin tarihlerinde ~ekilecektir 

==I KRAMİYELER: =====9 
1 
5 
8 

16 
60 
95 

250 

435 

Adet 
,, 
" ,, 
" 
" 
" 

2000 Liralık 
1000 " 
500 " 
250 ,, 
100 " 
50 ,, 
25 ,, 

- 2.000 Lira 
- 5.000 " - 4.000 ,, 
=-= 4.000 ,, 
= 6.000 

" - 4.750 ,, 
- 6.250 ,, 

32.000 " 

T. iŞ Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

.:!JlllllllllllllllllllllllllllllJllllJllllllllllllllJlllllllllllllllJlllJllllll --------- Halk maskeleri sahşı --
~Türkiye Kızılay cemiyeti umumi merkezinde 

Cemiyetimiz tarafından sayın halkımızı zehirli gazlar
= dan korumak için yaptırılan halk maskeleri 1. 12. 1938 ta
- rihinden itibaren satışa arzedilmiştir. 
- Kafi malumatı havi prospektüslerile birlikte ayrı ayrı 
- kutular içinde bulunan bu maskelerden edinmek istiyenle-
- rin Ankara' da Umumi Merkezimize, İstanbul' da Yeni Pos-
=: tahane civarında Kızılay hanında Depomuz Direktörlüğü--= ne müracaatları rica olunur. 

Yukarda yazılı sabş yerlerinden perake~d~ veya toptan 
§ ya bizzat müracaat ederek satın almak ıstıyenler~ veya 
= memleketimizin herhangi bir yerinden parasını gonder= mek suretiyle sipariş yapacaklara anbalaj ve posta ~asa
- rifi Cemiyetimize aid olmak üzere; beher maske ahı lıraya = verilir. 8914 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırrııııııııırrııııııııııııı 

Muhtelif binalar yı~brılaca 
Ankara Defteı-darbğmdan Muhammen keşif bedeli 

Bu bir cildlik "düsturu atik" de ka
fi gelmediğinden, bunda münderiç 
kavanin ve nizamattan kavanin ve ni
zarnatı muahhare ile ahkamı münfesih 
olmıyanların 1282 tarihine kadar ted
ricen tanzim olunan kavanin ve niza
ınat dahi ilave edilerek 1282 zilhiçce 
ıinde kezalik "düstur" namı altında 
gene Matbaai amire'de bir ikinci ka
nun kütüğü bastırılmıştır ki, sonra -
ları bu da kafi gelmediğinden bunun 
dahi muhteviyatından meriyülicra o
lanlarına kavanin ve nizamatı l'föika 
zam edilerek düsturun yeni tabı 1872 
~ 1289, 1873 - 1290, 1876 - 1293, 1879 -
1295 tarihlerinde birer cildi bastını -
ınak suretiyle dört cilt haline gelmiş, 
1879 - 1296 dan 1884 • 1302 tarihine ka
dar meriyete konulan kanun ve ni : 
zamnameler de "zeyil" adı alt ındakı 
dört cildde toplanmıştır. Bu takrma 
birinci düstur adı verilmektedir. 

Sayın Baha Kutay'ın bu düşüncey
le m~ydana getirdiği eşer, gayet a. • 
meli ve çok kolay esaslara göre tertıp 
edilmiş ve aranılan mevzuun p17k ça -
buk bulunmasını mümkün kdmıştır. 
Şöyle ki, bir mevzuu arryan kimsece 
numara veya tarihi malum bulunan 
kanwı, tefsir, kararname ve nizamna
melerin üçüncü tertip düsturların 
hangi cildinde münderiç bulunduğu
nu kitabın baş tarafına konan gayet 
m~htasar ve fakat çok ameli bir tab
lodan tesbit kabildir. Cilt taayyün et
tikten sonra o cildin fihristine müra
caatla sayfasını da tesbit uzun bir iş 
değildir. 

meydanı bir bay için su elektrik ban - Sablık Apartrman _ Yenişehir'de 
yo dahil güzel bir oda. Yenişehir Kır- veni yapılacak erkek lisesi civarında 
tasiye ma. Selamiye müracaat. 9073 ~sfalt ti.zerinde 160 lira icralı ehven 

26 
1781 50 133 62 

ı k Y . h" At 322 1, Z7, 28, 3, 4, 23, 24, 25, 
1540 115 50 

Devren Kira ı - enışe ır, a · fiatla Kınacı han No. 16 Tl: 2406 
türk bulvarı, Krzılay bahçesine bitişik 9109 32S S, 23• lO, 11• 31 1862 139 65 

Ada Parsel Lira Ku. 

Sönmez Ap. 7 No. daire. İçindekilere 331 1, 14, 15 77 70 
Satılık_ Heybeliada'da Çamlrk'ta 331 4, 5 1036 müracaat. Tel: 3143 9087 . u:: · k .. k 1 

331 10 11 12 
1610 120 75 konforlu, boyalı yem Kdrgır oş ucuz 

Kiralık üç oda ma müştemilatı Adada Kuleli köşkte B. Hakkı Sız- 340 ada dahiİindeki bilumum mebani1910 A • • • :43 25 
Memurin kooperatif inişinde Güzel maz'a müracaat. Tl: Ankara 2713 Tı fakültesi inşa edilmek üzere Sıhhat Vekaletınce ıstımlak olu 
Arçın sokağında 17 numaralı apart - 9145 Nümu~e hastahanesi civarında kain yukarda ada, parsel, muhammen k 
manda doktor Bay Ali Maruf'un mua- l b d Heriyle depozito miktarları yazılı bilumum ev, dükkan, baraka ve b 
yenehanesi. Talipler yanındaki elek - ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL._, e ~uvarlarının hedmi ile enkazlarının belediyece gösterilecek mah 

trikçi Bay Bedriye müracaat. 9096 - u· L I< a· = ~:kli ve yerinin mevcut yollar seviyesine kadar inşaata müsait bir şeki Kiralık _ Yenişehir Seianik cad • - l t 

tesviyesi iq.inin 5-12-938 tarihinde kapalı zarf us. ulile .ya. pı an ar ırması desi Kug- u apartxmanında kiralık dai - : : :$ b h h fta 

ticesinde talip zuhur etmediğinden mezkur tarıhten ıtı aren er. a 

Halbuki mutlakiyet devri hicr~ !~26 
(1908) tarihine kadar devam ettıgıne 
göre, mütebaki yirmi dört sene ~ar -
fında çıkan kavanin ve nizamatın ta
bına devam edilemediğinden bu birin
ci tertip düsturun ikmalini Cumuri • 
yetin baş vekalet neşriyat ve müdev -
venat idaresi temine başlamış, yedi 
cilt kadar tutacağı tahmin olunan bu 
işin iki cildini cem ve telfikle bastıra
rak meydanı istifadeye koymuştur ve 

Bu fihristte mevzuat; başlıkların -
daki ilk kelimenin baş harfr esas tu
tularak ait olduğu "Harf" tablosuna 
yazrldığı gibi, mevzuunun taalluk et
ti ğ i "harf" tablosunda da ayrıca gös
terilmiştir. Aranılan kanun, nizam -
name ve sair mevzuatın, düsturların 
hangi cildinin kaçıncı sayfasında ve 
resmi gazetenin hangi sayısında mün
deriç bulunduğu kıolaylıkla buluna -
bilecektir. 

reler. 7 numaraya müracaat. 9100 _E !ALKEVLERI DERGiSi§ pazartesı· ve perşembe günleri saat 15 de defterdaı-hkta ~-üteşekkıl ko Kiralık daire - Yenişehir otobüs _ _ 

- -tt , •• b" . c"kanun 1938 : d "hales·ı ı·cra edilmek u'"zere bir ay müddetle pazarlıga konulmuştu garajı karşısında Ersoy apartımanı te- : u lkü nun ırın 1 ' - yon a ı h . .. mek ü 
lefon 3654 - 3710. 9104 : 70 inci sayısı çıkmıştır. İçinde : İstekliler fenni şartname ve keşif raporlarını ve arıtasmr gor . . 

ikmaline devam etmektedir. 
Meşrutiyetten sonra "ikinci tertip 

düstur" adı. altında birden başlryarak 
o zamana aıt kavanin ve nizamatı ih
tiva etmek üzere yedi cildi çıkarılan 
düsturlar da bu meşrutiyet devrinin 
bütün mevzuatını içine almadığından 
gene cümhuriyet neşriyat ve müdevve
nat dairesi bu eksiği de tamamlamak 
maksadiyle işe girişmiş ve sekizden 
on ikiye kadar beş cilt ilavesiyle i . 
kinci tertipleri de tamamlamıştır. 

"Üçüncü tertip düstur" denilen ve 
23 nisan 1336 (1920) den bugünlere 
kadar yeni milli devre mev~ı:atını ih
tiva eden düsturun on sekızı neşro -
!unmuş olup on dokuzuncu cildi de bu 
hafta içinde tevzi edilmek üzeredir. 

*** 
Demek ki, tam bir asır zarfında neş-

rolunmuş kanuni mevzuattan mutla_
kiyet devrine ait olanlar o_n •. meşrutı

yet drvrin e ait olanlar on ıkı ve cu~
huriyet devrininkiler de on sekız 

ciltte toplanmıştır ve alh cilt daha 
neşrolunmak üzeredir. 
Bazı numaraları iki büyük kısım 

h !. de çıkarılan bu neşrolunmuş mu-
a ın . b' 1 

40 cildtik düsturların ın erce 
azzam b ı ak 
sayfaları arasında bir_ ka~.u~u u m 
v hel e bir m evzua aıt butun neşro -

k un nizamname, kararna -lunmuş an • 
f 'r ve saireyi toplamak ve o me t e sı d 

me~zula alakadar diğer kan~n m.a 
delerini ele geçirmek, ufa~ b~r hesap
la anlaşılır ki muazzam bir ıştır ve çok 
uzun zaman meselesidir. 

Bu fihristt e ; biribiriy~e ilgili mev
.. k" mertebe bır tabloda sı-zuat, mum un . 

1336 . l .. ·1 ı'ştı·r 23 nısan rasıy e gosterı m · . 
( 1920) tarihinden sonraki her . hangı 

lkı mevbir mevzuun bu tarihten eve 'h _ 
zuatla alakası mevcut veya bu tarı 
ten evelki mevzuata müzeyyel bulu -
nuyorsa 0 mevzua müteallik ahkam~n 
nelerden ibaret olduğu ve münderıç 
bulunduğu birinci ve ikinci tertip 
düsturların cildleriyle sayfa numara
ları veya Takvimi Vakayi ~umaraları 
gösterilmek suretiyle tetkıka kolay -
Irk verilmiş ve bunların eksiksiz o_l~
rak bir tabloda toplanmasına çok ıtı
na olunmuştur. 

Bir mevzua müteallik olup da za
man zaman başka başka isimlerle tev
sim edilmiş bulunan mevzuat da ait 
oldukları tablolarda biribirine parağ
raf işaretiyle atfolun.ınuştur. Bu işa
ret, yanında bulunduğu kelimenin 
tablosuna bakınız manasındadır. 

İlga olunmuş mevzuat da, gene taıb
lolardan ilga eden mevad tasrih <>-
1 unmak suretiyle tesıbit edilmiştir. 
Kitabın esasındaki bütün bu kolay

lıklar, tab ve tertibindeki alfabetik 
şekliyle daha ameli bir hale konmuş-
tur. 

*** 
lhtisasrndaki salahiyeti sekiz sene 

ibi uzun bir mesai ile karıştırarak 
g . b" K bu çok faydalı esen ıze veren u-

Kiralık - Kavaklıdere'de Güven E sıra ile şu yazılar vardır: - re defterdarlık milli emlak ve nafıa müdürlüklerine müracaat edebılırl 
evlerinden bütün konforu cami mun· : Sayın İnönü'nün nutuk~an, . - (5096) 9158 

tazam bahçeli 1 numaralı ev 3719 te - : Atatürk ve inkılap, Necıp Alı = -------------------------------:-:-:1 
lef~:a:kü~c~:vuzbaşı Karanfil 

9~0~ ~ ~ö~::;-_ y~:a~~:~\~:::; ı=~~ ~ ~Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
- K Atatürk Alebrt Sarraut - - -

kak Adalar Ap. 3 oda, 1 hol ve 5 odalı ~ B~;~:;ıra, Kont' de Shambrun - : :E 
daireler. Fiat mutedildir. Kapıcıya mü- _ Hatay ve Atatürk, Tayfur Sök- E = 
racaat. 9107 b" • -

=- men, Hamit Selçuk - O. ızım :_ -Kiralık hane - !smetpaşa mahalle- - TÜRK HAVA KURUMU 
kak : içimizde yaşıyor, ya~ıyacak, E. - = ;i !~!:s ;~~=~ı :~t~:y~i~0~022 ;: : Ekrem Talu - Yarı çekilen bay- : ~ 26 CI Tertip 

PiYANGOSU 
müracaat. - 9108 : rak (şiir), Orhan Şaik Gökay - - = 
Kiralık_ Koyunpazarı Arslanhane : Atatürk'e yanışlar, Nihat Sami _ = 

: Banarlı - Ağıt (şiir), Şükrü Kıır- :: camisi karşısı 4 oda fevkalade nezaret. : gan - İnsan Atatürk onun ren- : 
BÜYÜK 

Ap. dalresi. Orta kattakilere ve Tl: : gi, F. Ceıaı Güven - Son demok- : 
27 50 ye müracaat. 

91~6 . :; rat • üniversel - usta, Usta - Ve- : 
Kiralık oda - Mobilyalı kalorifer;ı; : dat Tör - Atatürk'e (şiir), Mit- _ 

odada akar su banyoda sıcak su: K~ - _ hat Cemal - Atarn'a ağıt (şiir), : 
zım Özalp cad. 30 da No. 6 Yenışehır. : H. Turhan Dağhoğlu - Acınrn E 

9152 Manası - Sayılan ve sevilen Tür-: 
Kiralık - Atatürk bulvarı Mühen - kiye, Burhan Belge - Tavaf :: 

disler birliği karşısındaki sokak Anm : (şiir), İbrahim Alaettin Göv- E 
Ap. No. 1 de 3 oda muşambalı. Mut - sa • Tabutunun huzuruna gi- : 
bak, banyo; mükemmeldir. 91 70 _ derken, M. Emin Erişigil-= 

Kiralık Apartıman - Postane cad. : Bayrağın gölgesinde - Asıl du- : 
54 No: da Hale yakın Esen apartrma- : rağı, Fazıl Ahmet Aykaç - Ken- : 
n'mda 4 odalı daire bütün müştemila - : dime sölüyorum - Ankara ve A- : 
tı hakim manzaralı. Tel: 3849 9000 : tatürk, Hasan Ali Yücel - Ata - : 

tay'ı yalnız tebrik az gelecektir, teb
riklerimize teşekkürlerimizi de kat
malıyız. 

Bu iki sütunluk yazı, eserin mü 
kernmeliy~tini izahtan acizdir. B el -
ki, ancak eserin çıkış müjdesini vere
bilmiştir. Alakadarlara bu eseri be -
hemehal görmelerini tavsiye ederim 

Server lskit 

: türk Ankara'da - Atatürk'ü teşyi :: 
: edenler, F. Rıfkı Atay - Atatürk E 
: Nahid Sırrı - Atatürk ve Ülkü : 
E adı, Naim Onat - Atatürk için, 5 
: Kemal Ünal. E 

Atatürk hakkında dünya neş- : 
: riyatı, Atatürk'ün ölümleri m~- : 

nasebetiyle iç haberler ve neşrı- : 
: yatı okurlarımıza tavsiye ederiz. : 

~11111111111111111111111111111111111111,.. 

-- . 
• . . . . .. . . 
• • . . . 
• . . . 

§ İkinci keşide 11 birincikônun 938 dedir. 

~ Büyük ikramiye 45.000 liradır. . - . =: Bundan başka: 15.000, 12.00?,. 10.000 l~ra}ık ikramiye- E 
=: terle (20.000 ve 10.000) liralık ıkı adet mukaf_at .vardır... : 
=: yeni tertipten bir bilet alarak i~tirak etı_neyı ıhmal et- : = meyiniz. Siz de piyangonun mesut ve bahtıyarlan arasına : - .. = girmiş olursunuz... : 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııfı 
DIŞ TABiBi 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün haa• 
talanru kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Aparhmanı No. 1 

Dr. Hulki Keymen • 
Birinci 

sınıf G•• hastalıkları 

OZ mütehassısı 

Belediye sırasında Emek apa• 
tımanı. Her gün saat 17-19. Cu-
martesi günleri 14-19. 8989 

" d 



- tl - 12 - 1938 uru s -11-

RESMİ iLA·NLAR 
! 
.......................................... ~ 

Devlet Orman iılelmesi .................................................... 
Satılık çam tomruk 

40,000 Kilo pırasa ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 _ Garnizon ihtiyacı için alınacak 

Devlet Orman İ§letmesi Karabük 
Revir amirliğinden: 

olan 40000 kilo pırasa talip çıkma
dığından yeniden pazarlıkla alınacak
tır. 

4 - F)ksiltmeye gireceklerin ek
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3, üncü maddelerinde istenilen bel
gelerile birlikte ihale gtin ve saatin -
den en geç bir saat evveline kadar te
minat ve teklif mektuplarını Fındık
lıda komutanlık satın alma komisyo-
nuna vermeleri. (5106) 9166 

ı - Karabük'tc köprü başında istif
te mevcut 1320 adet muadili 764 met
re mikap 146 desimetre mikap çam 
tomruğu açıkarttırma ile sattlacaktır. 

2 _ Tahmin bedeli 1200 lira olup 
muvakkat teminatı 90 liradır. 

3 _ . Eksiltmesi 16-12-938 cuma gü-
nü saat 11 dedir. 

1500 Kilo sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyul -
muş olup hacim kabuksuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si Ankara'da orman umum müdürlü
ğünde ve Orman baş mühendis mua
vinliğinde İstanbul'da orman baş mü
hendis muavinliğinde ve Karabükte 
devlet orman işletmesi revir amirli
ğinde görülebilir. 

4 _ Tomrukların muhammen be -
deli (12) lira (35) kuruştur. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçesiyle ıg.lZ-938 günü saat 14 
de kadar Karabük'te revir merkezine 
müracaatları. (8867-5032) 9045 

Satıhk çam tomruk 
Devlet Orman lıletmesi Karabük 

Revir amirliğinden: 
1 - Karabükte köprü başında istif·. 

te mevcut 1095 adet muadili "631 '' 
metre mikap "358" desimetre mik'ap 
çam tomruğu açrk artırma ile satıla -
caktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyu! -
muş olup hacim kabuksuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname· 
ei Ankara orman umum müdürlüğün· 
de ve orman baJmühendis muavil~~ -
liğinde, Istanbul'da orman baş ~u · 
hendis muavinliğinde ve Karabukte 
devlet orman işletmesi revir amirli • 
ğinde göriilebilir. 

4 _ 1'omrukların muhammen bede
li "12" lira "35" kuruştur. 

5 - isteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçesiyle 1

0

9-12-?38 günü .saat ~.4 
de Karabük'tekı revır merkezıne mu-
racaatları. (8868-5033) 9046 

J' ................................................... I 

i. ................................................... i 
1 O Kalem fotoğraf 
malzemesi alınacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

ı _ Harta Gn. Drk. Fotoğrafhane
ıi için 10 kalem muhtelif malzeme a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

z - Eksiltme 27-12-938 sah gunu 
aaat 10 da Ankara: Cebeci Harta Gn. 
Drk. Binasında satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen tutarı 2167 lira 50 
kuruş, muvakkat teminatı 162 lira 56 
kurus olup Banka mektubu veya Ma
liye ~akbuzu ~abul olun~r. 

4 _ Taliplerın yazılı gun ve saatte 
teminatlariyle birlikte komisyona gel 
meleri. (5094) 9156 

9 Kalem malzeme alınacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 _ Harta Gn. Drk. Fotoğrafhane
ıi için 9 kalem malzeme açık eksilt
me suretiyle alınacaktır. .. .. 

2 - Eksiltme 27-12-938 salı gunu 
aaat 10,30 da Ankara: Cebecide Har
ta Gn. Drk. binasında satın alma ko-
misyonunda yapılacaktır. . 

3 - Muhammen bedeli 595 lıra 50 
kuruş. muvakkat teminatı 44 lira 1.0 
kuruştur. Banka mektubu veya malı
ye makbuzu kabul olunur. 

4 - Taliplerin teminatlariyle bir
likte yazılı gün ve saatte komisyona 
gelmeleri. (5095) 9157 

[Ankara Levazım Amirliği . ., ... 
162.000 kilo kuru odun 

ah nacak 
Ankare Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Alayın ihtiyacı 162,000 kilo 

kuru odun açık eksiltmeye konmuş· 
tur. 

2 - Tahmin bedeli 2430 lira olup 
muvakkat teminatı 182 lira 25 kuruş· 
tur. 

3 - Eksiltmesi 27-12-938 salı gü -
nü saat 14 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. -
üncü maddelednde istenilen belgele· 
rile birlikte ihale gün ve saatinden 
en geç bir saat evveline kadar temi. 
nat ve teklif mektuplarnı Amasya ga
ıinosunda satınalma komisyonuna 
vermeleri. (5003) 8991 

4 _ Eksiltmeye gireceklerin ek-
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 

3 .. cü maddelerinde istenilen bel-' un . 
gelerile birlikte ihale gü.n ve saatın -
den en geç bir saat evvelıne kadar te
minat ve teklif mektuplarını Ankara 
Lv. amirliği satın alma komisyonuna 
vermeleri. (5101) 9161 

40,000 Kilo ispanak alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
6 • 12 - 1938 de garnizon ihtiyacı 

için alınacak olan İspanak talip çık -
madığrndan yeniden pazarlıkla alma· 
caktır. 

ı - Garnizon ihtiyacı için 40000 
kilo İspanak pazarlıkla eksiltmeye 
konmuştur. . 

2 - Tahmin bedeli 2400 hra olup 
muvakkat teminatı 180 liradır. .. 

3 - Eksiltmesi 16-12-938 cuma gu
nü saat 11 dedir. 

4 _ Eksiltmeye gireceklerin ek-
·ııme günü 2490 sayılı kanunun 2, 

Sl • "l b 1 3 üncü maddelerinde ıstenı en e -
g~lerile birlikte ihale gün ve saatin -
den en geç bir saat evveline kadar te
minat ve teklif mektuplarını Ankara 
Lv. amirliği satın alma komisyonuna 
vermeleri. (5102) 9162 

30,000 Kilo lahana ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
6-12-938 de garnizon için alınacak 

olan lahanaya talip çıkmamıştır. 
1 - Garnizonun yeniden ihtiyacı 

olan 30000 kilo lahana pazarlıkla ek
siltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 900 lira olup 
muvakkat teminatı 67 lira 50 kuruş
tur. 

3 - Eksiltmesi 16-12-938 cuma gü-
.. , .. ---··· 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3, üncü maddelerinde istenilen bel
gclerilc birlikte ihale gün ve saatin -
den en geç bir saat evveline kadar te
minat ve teklif mektuplarını Ankara 
Lv. amirliği satın alma komisyonuna 
vermeleri. (5103) ?163 

280,000 Kilo yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - İhale günü talibi çıkmıyan o -

tuz üç tümen birlikleri hayvanatı ih
tiyacı için 280000 kilo yulaf K. zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 14420 lira olup 
muvakkat teminatı 1082 liradır. 

3 - Eksiltmesi 28-12-938 çarşamba 
günü saat 16 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3 üncü maddelerinde istenilen bel
~elerile birlikte ihale gün ve saatin -
den en geç bir saat evveline kadar te
minat ve teklif mektuplarını Fındık
lıda komutanlık satın alma komisyo-
nuna vermeleri. (5104) 9164 

300,000 Kilo yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 _ İhale günü talibi çıkmıyan İs

tanbul komutanlığına bağlı topçu l.ci 
layı hayvanatı ihtiyacı için 300000 

~ilo yulaf K. zarfla eksiltmeye kon-

muştur. . . 

ı - Alayın 938 - 939 seneleri ihti
yacı için 7500 kilo sadeyağı K. zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 6750 lira olup 
muvakkat teminatı 506 lira 25 kuruş
tur. 

3 - Eksiltmesi 27-12-938 salı günü 
saat 14 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3, üncü maddelerinde istenilen bel
gelerile birlikte ihale gün ve saatin -
den en geç bir saat evveline kadar te
minat ve teklif mektuplarım P. A. 
Komutanlığı satmalma komisyonuna 
vermeleri. (5107) 9167 

·· Ekononıi BakanhQı 

Kiralık Lokanta 
lktrsat Vekaletinden : 

Vekalet binasının alt katında bulu
nan ve lokanta olarak kullanılmakta 
olan üç oda ile mutbah ve müştemila
tının açık artırma suretiyle kiraya 
verileceği hakkında yapılan ilanlara 
rağmen artırma günlerinde talip zu -
bur etmediğinden 2490 numaralı ka -
nunun (43) üncü maddesine tevifkan 
lokanta pazarlık suretiyle kiraya ve
rilecektir. 

Taliplerin 26-12-938 tarihine tesa -
düf eden pazartesi günü saat (10) da 
vekalet satmalma komisyonuna, şart
nameyi görmek ve muvakkat teminat 
parasını da yatırmak üzere levazım 

müdürlüğüne müracaatları ilan olu -
nur. (5098) 9159 

· A~~ar~- B~l~diyesi . 

100 Adet su saati 

sandığı alınacak 

Ankara Belediyeainden : 

1 - Su işleri için alınacak 100 adet 
saat sandığına istekli çıkmadığından 
açık eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (450) lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (33,75) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 13 kanunuevel 938 salı 
günü saat on buçukta Belediye En -
cümenine müracaatları. (4962) 8890 

,Maraton kulesine iki 

Neon ziyası yapttrılacak 
Ankara Belediyeıinden : 

1 _Maraton kulesinde yaptırılacak 
iki neon ziyası onbeş gün müddetle a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 605 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 45,37 lira-

dır. 

4 - Keşifnamesini görmek istiyen
lerin hergün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 20.12.1938 salı günü sa
at on buçukta Belediye encümenine 
mtiracaatları. (4975) 8919 

2 _ Tahmin b~elı 15~50 lıra olup 
muvakkat teminatı 1159 lıradır. . . 

3 _ Eksiltmesi 28-12-938 çarşamba Ankara Beledıyesınden : 

Çöp kamyonlar1 ahnacak 

günü saat 15 dedir. . . 1 Temizlik işleri için yükleme ve bo 
4 _ Eksiltmeye gıreceklerın ek- şaltma ameliyesini otomatik olaraı. 

siltme günü 2490 sayılı ka~unun ~· yapacak tetkilatı cami münasip mik 
3 üncü maddelerinde istenılen ~e - .darda çöp kamyonu alınacaktır. Bu 

' . rkt ihale gün ve saatın -
gelerile bır l e . d kamyonların mazot yakmaları şart -
den en geç bir saat evvelıne k; a~ t~- ur. Talip olanların teklifleri kamyon
minat ve teklif mektupların~ ı~ ı - larm faide ve sınıflarını bildirir rna
lrda komutanlık satın alma omısyo- lCımat ve kataloglarla nihayet kanun 
nuna vermeleri. (5ıo5) 9165 

evvel sonuna kadar belC<liyeye bildir-

420,000 Kilo yulaf alınacak 
k Levaznn Amirliği Satın An ara 

1 Komisyonundan : 
A ına ti .. talibi rtk.mıyan İs-

1 - !hale g nu . . 'J • 

1 k utan lığı bırlıklerı hayva -
tanb~h . omcı irin 420000 kilo yulaf K. 
natı ı uya ~ 

k 'ıtmeye konmuştur. 
zarfla e sı · bed 1. 21630 lira olup 

2 - Tahmın e ı . 
kk t teminatı 1623 lıradır. muva a 

8 
amb 

~ı..ft'ltmesi 28-12-93 çarş a 3 - ~ ... ı 
günü saat 15 dedir, 

meleri itan olunur. (4978) 8981 

2 Kulübe yapttnl~cak 
Ankara Belediyesinden : 

Bahçeler idaresine yaptırılması te
karrür eden (328,30) lira bedeli keşif
li iki adet kulübe 16-12-938 cuma gü
nü pazarlıkla verileceğinden istekli -
terin o gtin saat on buçukta belediye 
encümenine müracaatları. (5071) 

9094 

1
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Vilôyetler .................................................... Mahkemeler Kazalar 

Toprak tesviyesi 
Maniaa Valiliğinden : 
ı - Keşifnamedeki bir zarp hatası 

yüzünden ilanının yeniden yapılması 
kararlaştırılan Alchiaar - Kırkağaç 

yolunun O t 000-11+100 üncü ki!o
metreleri arasındaki kısmın toprak 
teaviye, on beş adet menfez ve şosa in
faatı (74629) lira (55) kuruşluk keşif
namesi dairesinde vahit fiyat esası ü
zerinden yeniden eksiltmeye çıkarıl

mıştır. 

2 - Bu işe ait keşif evrakı ve te • 
ferruatı 3 lira 74 kuruş bedel muka -
bilinde Manisa nafıa müdürlüğün -
den alınabilir. 

3 _ İhale birinci kanunun 22 inci 
perşembe günü saat 11 de Manisa da
imi encümeninde yapılacaktır. 

4 _ Muvakkat teminat miktarı 

(4981) lira (50) kuruştur. 
5 - İsteklilerin ihaleden sekiz gün 

evel usulü dairesinde Manisa valili -
ğinden alınmış ehliyet vesikalariyle 
1938 yılına ait ticaret odası vesikası 
ve muvaklkat teminata ait banka mek
tup veya makbuzunu 2490 sayılı ka • 
nunun 32 inci maddesi dairesinde 
hazırlıyacakları zarfın içine koyarak 
ihale günü yukarıda tarihi yazılı p~r
şcnıbe günü saat ona kadar Manısa 

valiliğine vermeleri ve postada vuku 
bulacak gecikmelerin nazarı itirabra 
alınmıyacağı ilan olunur. (5006) 9005 

Hükümet konağı 
yaptırılacak 

Çanakkale Nafıa Müdürlüğün

den: 

ı - Eksiltmeye konulan iş: 37796 
lira 25 kuruş keşifli Gelibolu hükü
met konağı inşaatının 14999 lira 10 
kuruşluk birinci kısmıdır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev -
raklar şunlardır. 

A - - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şart -

namesi 

D - Yapı işleri umumi fenni şart -
namesi 

E - Hususi şartname 

F - Keşif cetveli metraj cetveli fiat 
bordrosu 

G - Proje · 
Istiyenler bu prtnamcleri ve cvra

ı Çanakkale nafıa müdürlilğl.inde 

.>cdelıiz olarak görebilirler. 
3 - Talip çıkmamıı olan bu i§in i

halesi 2 inci defa olarak 26-12-938 ta
rihine müsadif pazartesi günü saat 
15 de nafıa müdürltiğü binasında top
lanacak komisyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1800 liralık muvakkat temi
nat vermeleri ve ihale gününden ni -
hayet 8 gün eveline kadar viliyet ma
kamına müracaatla alacakları ehliyeti 
fenniye vesikaliı ile 938 yılına ait ti
caret odası vesikasını ibraz etmele
ri lazımdır. 

6 - Teklif mektuplarının yukarda 
yazılı gün ve saatten 1 saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde komisyo -
na verilmeai lbımdır. Posta ile gön
derilecek mektupların nihayet saat 
14 de kadar gelmiş olmaları aksi tak
dirde postada olan gecikmeler kabul 
edilmiyecektir. (8869-5034) 9016 

Bir Mühendis bir Fen 

memuru aranıyor 
Zonguldak Urbaylığmdan : 

275 lira ücretli bir mtihendis veya 
mimar mühendis, 100 lira ücretli bir 

fen memuru alınacaktır. Taliplerin 31. 
12.1938 tarihine kadar icap eden evra
kı müspite ve vesikaları ile Zonguldak 
belediye riyasetine resmen müracaat-
ları iliin olunur. (4974) 8918 

Posta, Telgraf ve Telefon 

Kafesli tel ışı 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

Mukavelesinde yazılı müddet için
de teahhüdünü ifa etmemesinden do
layı mukavelesi feshedilen Etimes
gut'ta yapılacak kafesli tel işi pazar
lıkla yaptırılacaktır. 
Keşif bC<leli 749 lira 55 kuruş mu

vakkat teminat 66 liradır. Bu işe ait 
keşif şartname müdürlük kaleminde 
görülür. 

Pazarlık 24-11-938 cumartesi günü 
saat on birde yapılacaktır. 

Taliplerin o gün teminatlarını ya
tırmış olarak komisyona müracaatla-
rı ilan olunur. (5100) 

Ankara 3 cü Sulh Hukuk Mahke
meainden : 
Atıfbey mahalleılnde 127 numaralı 

evde mukim iken S-11-938 tarihinde 
nümune hastanesinde ölen İstanbullu 
Kadıköylü Ömer oğlu Ali Kemalin 
terekesine mahkemece el konmuş o] -
duğundan kefaleti hasebiyle alacaklı 
olanlar da dahil olduğu halde bilcüm
le alacaklı ve borçluların ve mirasçı
nın bir ay zarfında Ankara 3 üncü 
sulh hukuk mahkemesine müracaatla
rı ve alacaklarını vaktiyle kaydettir
miyenlerin mirasçıya ne şahsen ne de 
terekeye izafeten takip edemiyecek-
leri lüzumu ilan olunur. 9148 

Ankara 3 cü Sulh Hukuk Mahke
mesinden : 

Anafartalar caddesi Kayata sokak 
5/ 7 numaralı Eminin evinde ikamet 
etmekte iken 29-11-938 tarihinde nü
mune hastanesinde ölen Lamia tere
kesine mahkemece vaziyet edilerek 
mevcut bulunan emvali menkulelili sa
tılarak satış tutarı bankaya vazedil -
miş olduğundan kefaleti hasebiyle a
lacaklı olanlar da dahil olduğu halde 
bilcümle alacaklı ve borçluların ve 
mirasçının bir ay zarfında Ankara 
3 üncü sulh hukuk mahkemesine mü
racaatları ve alacaklarını vaktiyle ka
yıt ettirmiyenlerin mirasçıya ne şah
sen ve ne de terekeye izafeten takip 
edemiyecekleri lüzumu ilan olunur. 

9147 

Yusufeli Hukuk Hakimliğin·den: 
Yusufeli kazasının Uşhum köyün

den Kara Ahmet oğlu Osman kızı Ke
zibanın dokuz senedenberi evli oldu
ğu aynı köyden Kemal oglu Sabit ye
di senedir hanesini ve ailesini terk
ederek kanunu medeninin kendisine 
tahmil ettiği vazifelerini ifa etmedi
ği ve adresini de bildirmediği anla -
şılmış olduğundan bu kanunun 132 -
inci maddesi ahkamına tevfikan tari
hi ilandanın üç ay içinde merkum 
Sabitin köyüne ve ailesinin yanına 
dönmesi aksi takdirde karısına karşı 
itaatsizliğinin sübutuna delil teşkil 
edeceğinin ilanen ihtarına karar ve -
rildi. 9169 

Kapalı arf uauliyle 

eksiltme illnı 
Nazimiye Malmüdürlüğündenı 
ı - Eksiltmeye kontlan iş: "Nazi• 

mi ye kazası hükümet konağı inşaatı• 
dır." 

Bu işin keşif bedeli "31476'' Jira "63• 
kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak a-
şağıdadır: 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartna• 

mesi, 
D - Hususi şartname, 
E - Keşif cetveli, ailsilei Iiat cet

veli, metraj cetveli, proje. 
F - Yapı işleri genel şartnamesi, ie

tiyenler bu şartnameyi ve evrakı (2) 
lira mukabilinde Tunceli nafıa mü • 
dürltiğünden satın alabilirler. • 

3 - Eksiltme 20 Ki. evel 938 salt 
günü saat 15 de Nazımiye hükümet bi
nasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için ia • 
teklilerin (2365) lira (75) kuruş mu • 
vakkat teminat vermesi ve aşağıdaki 

vesikaları haiz olup göstermesi lazım
dır. 

A - İhaleden en az sekiz gün ey.. 
vel vilayete müracaat ederek bu ite 
girilmesi için ehliyet vesikası alına -
caktır. 

B - Bir taahhütte en az (20.000) 
liralık bina inşaatı yapmış olduğuna 
dair vesika. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 
üncü maddede yazılı saatten bir ıaat 
eveline kadar Nazimiye mal müdürlü
ğü dairesinden eksiltme komisyon• 
reisliğine makbuz mukabilinde veri
lecektir. Posta ile gönderilecek mek
tupların nihayet 3 üncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dıt 
zarfın mühtir mumu ile iyice kapatıl
mış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabttl e-
dilmez. (8593) 8948 

T. c. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka mue.ıneleleri 

1 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plina göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 .. 2.000 .. 
4 • 250 .. 1.000 • 

40 • 100 .. 4.000 .. 
100 .. 50 .. 5.000 • 120 

" 40 
" 4.800 .. 

160 .. 20 • 3.200 .. 
DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO li

radan atağı dütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
faz)asiy)e verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, ı Mart Ye 

Haziran tarihlerinde çekilecektir, 

Şehirler arası telefon tarifesi 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
Beher üç dakikalrk 
adi konuşma ücreti 

kuruş 

75 
75 
75 
75 
40 

75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 

100 
40 

Merkez ismi 

İstanbul - Bursa "Çekirge - Bursa dahil" 
., - Çorlu 
,, - Değirmendere 

" 
- Derince 

.. - Gebze 

.. - Gemlik 

.. - Gölcük .. - İzmit 

" - Kaplıca Yalova 

" - Karamürsel 

" - Orhangazi 
- Yalova 

Edirne - Uzunköprü "Uzunköprü istasyon dahil,. 
Ankara - Balıkesir 

Gerede - Devrek (5108) 
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~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. Demir saç dolabı --------------------- T LEF N ----------------------------------------------------------

E 
-
-- alınacak · --- Ankara Grupu Tapu Sicilli Mü-= dürlüğünden : =: Çankaya ve Merkez Tapu Sicilli 
:= Muhafızlıkları için dairede mevcut =: şartnamede yazılı ve muhammen be= deli 658 lira 2 kuruş olan altı adet de= mir saç dolabın 2490 sayılı kanunun =: 41 ve 42 inci maddelerine tevfikan ek= siltmeye konularak muayyen günde =: kafi miktarda talip çıkmamasından = aynı kanunun 43 üncü maddesine tev

Şimdiye kadar muhtelif marka bir çok radyo =: fikan ihalenin 10 gün daha uzatılma
din)ediniz. Bugün de TELEFUNKEN radyo- := sına karar verilmiş olduğundan talip
Jarının 939 modellerini dinliyerek kati kara- =: !erin muvakkat teminatı vezneye ya-
rınızı verebilirsiniz =: tırdılctan sonra 22-12-938 perşembe · = günü saat onda Ankara grupu tapu =: sicilli müdürlüğünde toplanacak ko -=: misyona baş vurmaları il.in olunur. = (5086) 9154 

------ Acele kirahk --= Kavaklıderede Güven Kooperatif 

Hasfahk, ölüm ve pislik getiren fareler 

:= Bet Kıt' ada 70 den fazla memlekette TELE-= FUNKEN radyolarının bü'yük b" vb t 

=: evlerinden 27 No. müstakil iki katlı := ev acele ve ucuz kiralıktır. Evin beş := geniş odası, iki küçük odası, gömme := banyosu, avizeleri ve ampulleri, mu -= şambası, hava gazı, kaloriferi, terası =: ve her türlü konforu vardır. Telefon 
=: No. 2953. Görmek için evin üstünde - FA Hasan fare zehiri 

öldürünüz 
ile - "t" .. . ır rag e ve 

- ı ımat go me · · · • = r 11 sızın ıçın en kuvvetli teminat-
:: tır. - = ki eve müracaat. 8999 -- --- == --~~~~~~~~~~-- Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fa

releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. ----------------------------------------------------------------------

Ankara satış yeri: 

Elektrofen Türk Anonim Şirketi 
Anafartalar caddesi No: 10 

111111111111111111111111111111111111 

Türkiye vekili : 

Elektron Türk Anonim Şirketi 
Galata Voyvoda Caddesi 58 - 62 

Telefon : 41460 Telgraf Elektron - İstanbul 
Anadolunun bütün mühim şehirlerinde bayiler,miz vardır. 

~ ~ 

-------

----
--
----
--------

Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ek· 
meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
mvmalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruştur 9007 

111111111 İ L A C L A R 1 N 1 Z 1 111111111 --= Sakarya Eczane sinden alınız. Az zamanda muhterem~ - -_ Ankara halkının büyük itimadını kazanan müessesemizde reçete 55 = ve ilaçlarınız büyük bir dikkat ve itina ile yapılır. Fiyatlarda dai- 55 = mi itidal. Resmi ve hususi müessesata toptan mübayatta her hu- :; 
:= susta azami teshilat gösterilir. Tl: 2018 9025 ::::: 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
At koşulan 

Mecmuasmm 2 inci sayısı çıktı. 
5 kuruşa olan bu mecmuayı alır
ken, 1 ci sayıyı parasız olarak 
bayilerden isteyiniz. 

Kayıp evrak çantası 
içinde yazı ve mektuplar bu -

Junan evrak çantamı kaybettim. 
Getirene on lira verilecektir. A• 
laettin Cemil Belediyeler Ban-
kasL 9149 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ .::JI 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:!= 

! ~e-K ~ ~til Baı ve diı ağnsı iztirablann 
en müthiıidir 

lstanbul Haydarpaşa hastanesi 
sabık göz mütehassısı ve Gülhane 
hastanesi sabık göz baş muavini 

Göz Doktoru 

SITKI FIRAT 
Muayenehanesini Samsun' dan 
Ankara'ya nakletmiştir. Muaye -

ne: Sabah 9 dan 19 a kadar 

- - ;;;;;;;;;-. = ~ = Ve BAÖI sayesimle bir çocuk gibi korkusuzca koşar , ata ve bisiklete biner, kürek çeker, tenis oynar :::; 
§ danseder, güneş banyosunu alır velhasıl bütün spor hareketlerinize rahat ve neşe ile devam edebilirsiniz ai 
§_ FEMI. L ve BAG"" 1 ~ Artık kadınlara ayın üzüntülü günlerini tamamen unutturmuştur. = = :::::; = F EM ı· L ve BAG"" I o kadar pratiktir ki: en ince elbiseler ve mayolar altında bile se- ~ 

Belediye sırası, Talas Ap. kat: 1 zilmez, kullanan kadın mevcudiyetini katiyen anlıyamaz. 5 ........................ ::::::; 

En ,ıddetli diş ağrılarını 
dindirir 

=: . ..,., Mikrop yuvası olan eski usul bez ve pamuk tamponların Bayanların ::::::; 
FEMI L ve BAGI bütün hayatlarına maı olan rahim, tenasül, ve sinir hastalrldarınm ~ 

GRiPiN 
-

1---D-Ü_Ş_K_Ü_N __ K_A_D_l_N_L_A_R __ ı ~=--Pek yakında YENİ'de 

~~~~~~~~~~~~ = -

önüne geçmi~tir. =:::; 

Beynelmilel Kadınlar Cemiyeti; Bayanların (Ay Irk temizliklerinde yalnız FEMİL ve BAÖINI takdirle 
kabul etmiştir: FEMİL ve BAGI her eczahanede ve büyük ticarethanelerde daima bayanlarımızın 

hizmetine hazır bulunur. 9150 " 

Bütün ağrı, aızı ve 
aancıları keser 

Sömikok kömürü ahna<ak 

::::::; 
::::::; 
::::::; 
::::::; 
::::::; 
:::::; 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
Ba v ş agrıaına, nezle, grip ve 

romatizmaya karşı 

Bilhaaaa müessirdir. 

icabında günde 3 
ka.ıe alınabilir. 

ismine dikkat taklitlerinden sakınınız. 9151 

H. M. GHAZANFAR 
TlCARETHANESI 

TESIS T ARIHI 1860 
Post Box No. 831, Tel Adresi: GHAZANFAR 

BOMBAY 

HİNDİSTANDA 
Türk mallarının en büyük alıcısı ve her nevi Hind malı ihracatçısı 
Referansları: Bombaydaki her hangi bir Banka ve Türkofis 862 

T. Hava Kurwnu Satın Alma Ko
misyonundan : 

Hava Kurumu teşkilatı için {350 • 
400) ton Semikok kömür kapalı zarf 
usulü ile dairede mahfuz şartnamesi 
mucibince satın alınacaktır. 

20 kanunuevelden bilitibar parti 
parti teslim etmek üzere talip olan
ların 12- kanunuevel - 938 pazartesi 
günü saat 14 de Hava Kurumu satın
alma komisyonuna müracaatları. 

8972 

~l 
ULUS -19. uncu yıl. - No.: 6236 

lmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kimi1 SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı işleri M,.üdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 
ULUS Basımevi : ANKARA 

Halkın nazarı dikkatine 
Ankara Belediye Reisliğinden 

1 - Ankara' da satılacak Sömikok evsafı &fağıda yazılı 
O - 10 Milimetre ebadı o/o 2 

10 - 30 ,, ,, o/0 5 
30 - 150 " " % 93 

2 - Bu evsafta olmıyan Sömikoklardan dolayı tikayeti 
telefon etmeleri ilan olunur. (5093) 9155 

tekilde olacaktır: 

olanların 2713 numaraya 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ = ~ 

-- BU GON BU GECE 

~ Yeni SİNEMALAR Sus 1 
~ 

Ha l k BU GÜN BU GECE ~ 
AYNAROZ KADISI ::g: 

~ Türkçe sözlü ve şarkılı büyük ~ 
komedi ~ 

---- GÜNAHKAR KIZLAR -- Oynıyanlar ----

f "'''"H'~'l'k;·~"'·~·~·;~·;·~"'d'i'kk~'t'i'~·;ııı·· .. ·ı ~ 
- - -

Genç kız rolünde: Corinne Duchaire 
Direktris rolünde: Anie Ducau:r 
Doktor rolünde: Roıer Duclıes 

Terbiyevi ve ahlSki gayet 
müessir bir eser 

Bugün saat 10 ve 12 de 

Bu Gece Saat 21 de 
2 Film birden 

1 - Rin Tin Tinin İntikamı 
2 - ZAFER ORDUSU (Türkçe) 

Başvekil Celal Bayar'ın hazır 
bulundukları doğu manevraları 

Ba:ıı Rollerde 
VASFI - HAZIM - BEHZAT 

t. GALİP - EMİN BELLİ 
HALiDE - ŞEVKIYE 

MUAMMER - MAHMUT 
SAtT - NECLA - NEViN 

PERiHAN - SAMİ 

::::1 
::::1 
::::1 
~ 
::;ıı 
::::1 ::;; 
::::1 
::::1 :::::; 

- - -- - -
~ Belediye Reiılitinden: ~ -
- -- -§ Sinamalarda lo<a fiyattarımn 2,S liraya indirildiği sayan halka ilin ~lunur § - -~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııflııııııııııııııııııııi=' 

·GÜNDÜZ ıo ve 12 de tenzilatlı halk matinesi ~ 
14.30 - 16.30 - 18.30 da Seanslar ~ 

- Seanslar 10. 12 - 14.45 - 16.45 - 18.45 A YNAROZ KADISI 14 - 16 - 18 ::::1 =: Gece 21 de 10 ve 12 de tenzilatlı halk matine5i Gece 20.30 da ~ 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııfif 

UCUZ HALK MATİNESİ 

Balkon: 35 - Salon: 20 


