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Cuma 
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Ulus Baaımevi 

Çankm Caddesi, Ankara 
............... 

Telgraf : Uluı - Ankara 

TELEFON 

YAR 1 N 

YURD SONTEŞRlN 
1 9 3 8 

5 KURUŞ 

İmtiyaz aahibi 1144 
Ba$muharrir 1371 
Yazı İ$leri 1062-1063 
Matbaa müdürü 1061 
İdare 1064 

rz11-Ji:';li? -Z1:'i-JlltlF?i-li;;.!I Köylü 
. . 
ıçın ilôvemiz 

Cümhurlyel Bayramı dolayıslyle 
-

Başvekil B. Celol Bayar 
Dost hükümetler reisleriyle 

Telgraflar teati etti 
Ankara, 3 a.a. - Cümhuriyetin on ı Komiserleri Meclisinin samimi tebrik

beşi_nci yxldö~ümü münasebetiyle B. lerinin ve en iyi temennilerinin kabu
Celal Ba!.ar. ıle BB. Molotof, Met.ak- !ünü rica ederim. 
aas ve Koseıvanof arasmda aşağxdaki MOLOTOV 
telgraflar teati edilmiştir: Ekselanı B Molotov 
Ekaelanı Celal Bayar So 

0

J a· l·~- K · l -..... . vyet er ır ıgı omıser er 
Baıvekil Meclisi Bqkanı 

ANKARA MOSKOVA Almanya'ya üç merhale ile bir 
• K~m~u~ ve dost Türkiye'de cümhu- Büyük komşu ve dost memleket ı barı§ paktına .vasıl. olunma•ı 

rı~etın ıla~ının on beşinci ytldönümü 1 hükümeti adrna irsal buyurduğunuz hakkında yenı teklıller yapa-
munasebetıyle, Sovyetler Birliği halk (Sonu 8. inci sayfada) ı cak olan ingiliz Btı§vekili 
......,._, 8tO o '-' 

2 
8tOD aP& .. - B. Çember/ayn 

Afafürk'ün Ankara 1 Lordlar ve Avam Kamaraları lngiliz - ltalyan 

belediye medisine 
yüksek iltifatları 

Ankara belediye meclisinin Anka • 
ra §Chrinin tazim ve sarsılmaz bağhlık 
hislerini ifade eden telgrafma Ata
türk §U cevabı vermi§lerdir: 

Tandoğan 
Vali ve Belediye Reisi 

Ankara 
C. Ankara Belediye Meclisinin ilk 

toplantısında bana karşı izhar ettiğini 
bildirdiğiniz yüksek duygulardan pek 
mütehassis oldum. Teşekkür eder, 
meclise çalışmalarında iyi başarılar 

dilerim. 
KEMAL ATATÜRK 

Orta Avruoa 
ve Akdeniz 

F. R. ATAY. 

Dünkü ajana telgraflan bize 
iki mühim haber getirdiler: Biri, 
Viyana hakem konferansının ka
r~r!arı. ~ak~ındaki tebliğ; cfiğe
rı, ıngılız • ıtalyan anlatmasının 
tasvibi için, Avam Kamaraaı'n. 
da, Başvekil Çemberlayn tara
fından müdafaa olunan takrir! 

Münih anlatmasına göre Çe
koalovakya, kendisi ile Lehistan 
ve Macaristan arasındaki mual
lakta kalan ihtilafları hallede
cek, !ayet arada mütkülat çıkar
sa, dortler konferansı üç ay son
~ tekrar. toplanacaktı. Bilindiği 
uzere bu ıhtiliflardan yalnız ma
carlara ait olanı uzamııtır; hatta, 
<?rta Avru!>a buhranını yeniden 
§tddetlendınne tehlikesi göste
re!' ~azı ihtilatlara meydan ver
ınıttır. 

MalUındur ki macar meselesi 
ekseriyeti macarlarla mesk~ 
Sl~vakya toprakları hakkındaki 
munakaıalara münhasır kalma
d~: Ortaya sübkarpatik Rusya 
davası atıldı. Lehliler ve macar
lar, Polonya· Macaristan hudut
larını birle,tirmeğe mituf gay • 
retlerde bulundular. 

Dava uzadıkça, bilhassa fran
aız gazeteleri, Almanya'nın ,ar. 
ka doğru inkitaf yollarını kapa
mak maksadını güden bu aımr . 
birliği teşebbüsünün, Berlin . 
Roma tesanüdü üstünde esaslı 
bir sarsıntı yaptığrnı ısrar ile id
dia ediyorlardı. Romanya ise, 
Mösyö Bek'in Bükreş seyahatine 
rağmen, Leh • Macar planına ka
ti surette muhalefette bulunuyor
du. 

Berlin - Roma mihveri hakkın
da ileri geri hüküm ve tefsirler
de bulunulmasına fırsat veren 
ihtilat, çok devam etmemiştir. 
Çekler ve macarlar, hatta diğer 
iki devleti dahi yeniden itlerine 
karı!tırmağı lüzumsuz addede
rek, Almanya ve ltalya'mn ha
kemliğine müracaat ettiler. Fon 
Ribbentrop, eveli. Roma'ya git
ti ve yalnız bu mesele değil, iki 
devletin hareket birliğine taal
IUk eden diğer işler hakkında da 

(Sonu 8 inci say! ada) 

Anlaşmasının yürürlüğe girmesını tasvip etti 

Çemberlayn tekrar 
H itlerle görüşecek 

Londra - Pariı C}e Roma - Berlin mihverlerini gösterir harita 

Bir dörtler konferansının 
esaslar.- mı hazmrlanıyor? 
Cemberlayn'ln Hitler' e yapacağı teklifler 

Londra, 2 a.a. - Star gazetesine göre, B. Çemberlayn, B. Hit
ler'le tekrar görüımek tasavvurundadır. Bu görüşme Noelden 
sonra yapılacaktır. 

Gazete, mükalemenin Fransa, İngiltere, İtalya, ve Almanya 
arasında bir konferansın içtimaa davet edilmesine mukaddime 
teşkil edeceğini yazıyor. Konferansm mevzuu &fağıdaki üç mer
hale ile barıt paktı tanzim etmektir: 

B. Abdülhalik Renda 
ve Hatay meclis reisi 
arasında telgraflar 

Ankara, 3 a.a. - Cümhuriyetin on 
be§inci yıldönümü münasebetiyle Bü
yük Millet Meclisi Reisi B. Abdülha
lik Renda ile Hatay Millet Meclisi 
Reis Vekili B. Vedi Karabay arasın
d.a aşağxdaki telgraflar teati edilmiş
tır: 

Sayın B. Abdülhalik Renda 
Büyük Millet Meclisi Rei&i 

ANKARA 
Hatay Millet Meclisi namına en bü

yiık bayramda aranızda bulunan arka
daşlarımız meclisimizin hissiyatına 
tamamen tercüman olacaklardır. Biz 
d~ bu sevinçli bayramxmızın on beşin
cı ytlmı candan kutlar meclisimizin 
büyük millete sonsuz bağlıhklarmx 
sunarız. 

Hatay Millet Meclisi Reis v. 
VE Dl KARABA y 

Bay Vedi Karabay 
Hatay Millet Medi&i Reis Vekili 

ANTAKYA 
Tebrik Telgrafrmzdan pek müte· 

hassis olarak teşekkür eder ve Ha
tay'rn refah ve saadeti hakkındaki te
mennilerimi Hatay MiJJet Meclisi a
zalarına bildirm•nizi rica ederim. 

ABDÜLHALİK RENDA 

1 

1 - Harp zamanında gaz kullanıl
masının ilgası, 

1 

2 - Sivil hava bombardımanlarının 
ilgasr, 

3 - Bombardıman tayyarelerinin 
tahdidi. 

Silahlarin tahdidi metfelesinde 
.Almanya'nın fikri 

Berlin, 3 a.a. - Çemberlayn kabine
sinde yapılmxş olan tadilatı, siyasi 
mahfiller, bilhassa harici siyaset ica
bından addetmekte ve lngiltere'nin 
harici siyasetinin başka bir istika
met alacağı manasınx tazammun et • 
mekte olduğu mütaleasmx serdeyle -
mektedir. 

Silahların tahdidi meselesi hakkın
~a aynı mahafil, Almanya'nm şimdi -
lık yapacak teklifi bulunmadxğınx ve 
hudutlarında yapmakta olduğu tahki
matx durdurmasx hiç bir veçhile caiz 
olmadığı fikrindedir. 

B. Çemberlayn'in yakında Bertin· 
deki ingiliz sefirine gönderilecek o -
lan yeni plan münasebetiyle Danziger 
Norposten, şöyle yazıyor: 

Sitahlarm tahdidine dair olan ilk 
teklifler, Almanya ve bilhassa geçen 
ilkbaharda B. Hitler tarafından ya -
ptlmış olduğundan Berlin' in ingiliz 
tekliflerini kayxt ve şartsxz tetkike 
amade olduğunu farzetmek mümkün
dür. 

Fransız gazetelerinin 
yazdıkları 

Paris, 3 a.a. - Bayan Tabui, övr 
gazetesinde ingiliz siyasetinden bah
seden yazxsında B. Çemberlayn'in tek

(Sonu 8. inci sayfada), 

Viyana anlaşmasından sonra 

Macaristan'ın elde ettikleri : 

12.400 km. murabbaı arazi 
ve 1 milyon 64.000 nülus 

Bütün Macarlar bayram yapıyor 

r~~~~~:;~ .. ·;:~·: 
lanan konleran
aın müzakereler. 
netice.inde Slo 
vakya' dan ayrı· 

/arak M acariıta
na tJerilmeıi ka
rarlCJ§tırılan ara
ziyi ve ba§lıca 
ıehirleri göste
ren harita. .............................. 

Budapeşte, 3 a.a. - Viyana'da veril
miş olan hakem karariyle Macarista
nın erazisi takriben 12.400 kilometre 
artmakta ve 1 milyon 64 bin nüfus Ma 
caristan'a geçmektedir. .Bu suretle 

memleketin nüfusu 10 milyonu geçe
cek ve mesahai sathiyesi takriben yüz 
bin kilometre murabbax olacaktır. 

Macarlar, Viyana'da verilmit olan 
hakem kararını bizzat lmredi'nin ağ-

Konoye'nin beyanatı ı 

Hırp yeni baslıyor ! \ 
Prens 

Askeri harekat Hankeu'nun 
iığaliyle bitmiş değildir 

,,, ..... . 
Japon impara

torunun doğum 
yıl dönümü do • 
layı•İyle millete 
hitaben radyo • 
da bir nutuk ve
ren baı uekil 
pren• Konoye , 
Japonya'nın Çi
n'e karıı takip 
edeceği •İyase -
tin ana hatları
nı i:zah efmİf, 
Kanton ve Han
kov'un düff11e -
lerine rağmen 

Çin'de harbin 
bitmediğini, bil • 
aki• daha yeni 
bQfladığını •Öy
lemiıtir. Prens 
Konoye'nin be • 
yanatiyle Çin 
hôJiaelerine ait 
diğer haberler 
3. cü şaylamı:z -
dadır. 

,. 

İngiliz kıtalarının yaptığı askeri harekat üzerine Fili.&tin'de sakinle
ıir gibi olan vaziyet geTginle§lllek istidadmı arzetmektedir.Balfur beyan
namesinin yıldönümü, yeni hadiselere sebep olmUJtur. Yukardaki resim, 
bu beyannameye itiraz için Kahire'de yapılan bir toplantıyı gösteriyor. 

FutiD hakkmdaki haberlerimiz 8 inci aacyf.adadır. 

zmdan işitmişlerdir. Mumaileyh. ha
kem kararı gelir gelmez radyo sarayı
na giderek bu kararın esasınx meml~ 
kete mikrofonla bildirmiştir. 

(Sonu 8. inci s:Ayfada) 

Dr. Aras'la ecnebi 
hariciye naıırları 

arasında telgraflar 
Ankara. 3 a.a. - Cümhuriyetin Oll 

beşinci yıldönilmü münasebetiyle Ha· 
riciye Vekili Dr. Tevfik Rüttü Araa 
ile BB. Metaksas, Köseivanof, Litvi
nof, Comnene, arasmda aşağıdaki 
telgraflar teati olunmuştur: 
Ekaelanı B. Dr. Tevfik tlü.ftü Aru 

Hariciye Vekili 
ANKARA 

Türkiye Cümhuriyetinin on beşinci 
yıldonümıi münaselıet'iyle ekse1ansım· 
za en hararetli tebriklerimi ve kxrali· 
yet hiıklımeti ve elen milletiyle birlik
te, dost ve müttefik asil türk milleti
nin tealisi ve neticeleri itibariyle bu 
derece vellıt sulh eserinizin devamı 
temennilerimi bildirmeyi kendime bir 
zevk telakki ederim. 

METAKSAS 
Ekselans Bay Metaksas 

Bqvekil ve Hariciye Nazın 
ATlNA 

Eksclaıısınızrn cürnhuriyetin on be
şirıcı yıldumlmiJ münasebetiyle gön· 
dermek Jütfunda bulundugu telgraf 
beni derin surette mütehassis ermiı
tir. Dost ve müttefik memleketin yük· 
sek hükümet rei.ı.inden gelen bu dost
luk mesajı, bütün ıürk miJJeti için, 
pek zJyadc mutclıassis olacagrndan e
min bulundugum çok kıymetli bir 
bürhan teşkil etmektedir. Ekselansı
nıza butiın ka:bimle teşekkür eder, 
dost ve müttefik asil elen milletinia 
teali ve refahı ve ekselansınızın bizim 
için bu derece kıymetli olan sulh ese
rine yaptıgı asil hizmetlerin muvaf!a· 
kiyeti hakkrndaki samimi temennıle· 
rimi bildiririm. 

ARAS 
Ekaelanı Dr. Tevfik Rüıtü Ara& 

Hariciye Vekili 
ANKARA 

Bugün cümhuriyetin on beşinci 

(Sonu 8 incı sayfada) 

Erzincan haHı bu ay 
l~inde törenle a~ıhyor 

Erzincan hattının açılış töreni bu 
ay içerisinde yapılacaktır. Bu tören
de bulunmak üzere Bayındxrlrk baka
nx B. Ali Çetinkayağ mebuslar, davet
liler ve Bayındxrlık bakanlığx erkanı 
hususi bir trenle Erzincan'a gidecek
lerdir. Bayındxrlık bakanımız tören
den sonra şark vilayetlerimizde bir 
tetkik seyahati yapacaktır. 
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Bir hezeyan 
Amiral Oegouy isminde bunak bir fransız vardır. Bu gazete sütun

larınua cm ıkı ucta daha layik olduğu cevabı alını~ olan bu adam, eline 
kaıe-mı ancak inkılap ı urkıyesı hakıunda ipe sapa gelmez satırlar kara· 
hunaı< ıçın atır. i aşı ıcabı olacak, kapıtulasyonlar zınnıyetmin tesirinden 
bır turlu kcnaını t;ıyıramıyan ve 1 ürkıye 'den her bahsedişinde hala "'Ot
to~~" .kehmesini perva.sızca kullanan bu muharrir taslağının, son gelen 
la l rıbun de Nasyonda ıkı dost cümhuriyetın arasına fit sokmak istiyen 
hezeyanlar!~ dolu bır yaLısmı okuduk. Hatay'da vukua gelmiş müessıf 
faka~. kuçuK bır hfıdıseyi, fıtneci pertevsızim üstüne tutarak alabildiği
ne buyutmek ve hıç yoktan ortaya bır mesele çıkarmak istiyen bu a· 
dam geçenlerde Herut"a gelen transız donanmasının lskenderun'a ka
d~r .u~mp ~ı.r ni.ımayış yapmak suretiyle oradaki türk ordusuna haddi
m bıldirmemış olmasına esef ediyor. 

Donanma nümayışı ! Anlaşılan bu tatlı su amiralinin zihninde, ha
la, "dü~eh muazzama., donanmalarının kara sularında her görünüşun
ae azraılle karşılaşmış gibi dehşete düşerek yelkenleri derhal suya ındi
ren kızıl sultanın nayah yaşıyor 

Devirler değişmış, on beş yılda Türkiye cümhuriyeti on beş asırlık 
mesafe almış, kapıtuıasyon rezaleti bir daha baş kaldırmamak üzere ye
rın dibıne gcçmış, matuh muharrır, bütun bunlardan bir türlü haberdar 
gorünmek istemıyor. Onun kafasında hala şarka her istediğini zorla 
kabul ettiren emperyalizmın zorbalık ehemiyeti hakim. 

Sayfalarında genç Türkiye için çok dostça ve dürüstçe yazılar oku
muş olduğumuz bir fransız gazetesinin bu neviden hezeyanlara neşir 
vasıtalığı etmek gafletini göstermesi, her iki memlekette de bütün aklı 
başında olanların benimsedikleri türk - fransız dostluğuna hizmet ede
cek mahiyette olmasa gerektir. 

Bu gibi yazıları okurken yegane.tesellimiz, aynı Fransa'da Türki
ye'yi layikiyle anlıyan ve seven hakiki dostlarımızın ekseriyeti teşkil 
ettiğini bilmektir. - Yaıar NABi 

Dış Ticaretimiz 

Kliring hesapları bakiyeleri ve 
kredili ithalata ait taahhütle·r 
Tilrkiye Cümhuriyet Merkez ban· ı-

kasından aıınan he11ap huıasa1arına ı rç k E . 
göre 28.10.1938 tarihindeki klirin.g he- ocu sırgeme 
sapları bakiyeleri ve kredili ithalat ı-
çin Cümhuriyet Merkez bankasına ve- Kurumunun yardımları 
rilmiş teahhütler yekunları: 

Cetvel: 1 
Türkiye Cümhurıyet Merkez 

Bankasrndakı kliring hesapları 
borçlu bakiyeleri 

Memleket Miktar T.L. 

Almanya 
Belçika 
Ç e k0tılovakya 
Finlandiya 
Franaa 
Holanda 
1ngıltere 

İspanya 
İsveç 
İsviçre 
Lehistan 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
s.s.c.t. 

6.346.700 
209.200 

3.628.200 
636.200 

3.346.900 
1.017.600 

10.188.800 
319.400 

2.924.000 
874.100 
313.800 

47.400 

Yugoalavya 

Cetvel: 2 

1.363.000 
698.000 

1.466.900 
602.600 
553.700 

Kredili ithalat içın Cümhuriyet 
Merkez Bankasına verilmış olan 

teahhütler yekunları 
Resmi Hususi 

daireler şahıslar Yekun 

Memleket T.L. T.L. T.L. 

Almanya 18.379.172 !2.917.280 31.296.452 
Avusturya 525 525 

Belçika 29.510 29.510 
Çekos. 5Z2.218 256.777 778.99S 
Eııtonya 6.773 6.773 
Finlandiya 175 1.162 1.337 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezi tarafından 16-10-1938 tari
hinden 1-11-938 tarihine kadar son 15 
gün zarfında 1142 çocuğa yardım e -
dilmiştir. 

Runlardan 201 haau ÇD-:u k ... " "'"'" 
genel merkezin polikliniklerinde ba
kılmış ve tedavi edilmittir. 
Diş Bakımevinde de 187 çocuğun 

dişleri bakılmııı ve tedavi edilmiştir. 
612 çocuk ve anne genel merkezin 

banyolarından istifade etmittir. 
Süt damlasından her gün 126 çocu

ğa süt verilmiş ve 15 günde yekQn o
larak 1108 kilo bedava süt dağıtılmış 
tır. 

Genel merkeze yardım için başvu -
ran 9 yoksul yavruya para yardımı ya 
pılmııtır. Ayrıca 6 fakir talebt- ki
tap, defter, kalem alınmak suretiyle 
sevindirilmiştir. Fakir bir aileye de 
30 kilo bulgur verilmittir. 

Kurumun Keçiören'deki Anakucağı 
müessesesini görünüz. Dikkat ve şef
katle bakılan yurt yavrularının aağ -
ltklan ve neşeleri sizi sevindirecek· 
tir. 

Polonya ile yapılan ticaret 
görüşmeleri 

Polonya ile hükümetimiz arasında
ki ticaret ve kliring anlaımaaı etra • 
fında yapılmakta olan müzakerelere 
devam olunmaktadır. Müzakereler her 
iki tarafın ticari mübadelesini arttı -
racak şekilde ve iyi bir . hava içinde 
ilerlemektedir. 

ULUS 

BİR (İN HEYETİ 

~EHRİMİZDE 

Heyet reisi gazetemize 

seyahatlerinin 

sebebini anlatıyor 

Heyet rei•i B. Celalettin 
Vanzin§an 

Yakın şark memleketleriyle kültü
rel münasebetlerde bulunmak maksa
diyle Çin'den şehrimize gelen bir he
yet, Uç dört gundür, burada bulun
maktadır. Bu heyetin azasının be~i de 
çın muslumanlarından munevver genç 
lerdir. Heyetin riya:;etinde bundan on 
sene önce Istanbul Darülfünunu edebi
yat !lulıesinden mezun olmuş ve mem
leketinde teşrii meclis azalığı ve bir 
.akım kültür cemiyetleri reisligi gibi 
mi.ıhim mevkiler ihraz etmiş olan B. 
.:elalettin Vanzinşan bulunmaktadır. 

Turkçeyi gayet ıyi konuşan ve 'l ür
kiye'yi ikincı vatanı sayan bu zat, 
kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza 

şu sözleri soylemiştir: 
- Hepimiz, Çin'den ayrılalı on ay 

k.adar oluyor. Bu müddet zarfında 

Hindiıtan'ı, İran'ı, Mısır'ı ve Arabis
tan'ı dola~ıp buraya geldik. Buraya 
büyük bayramınız olan 29 ilkteşrin ta
rihinde 2elip 2ecit rcsminqe hazı~ bu· 
lunmak bizım ıçin eşsiz bır ınazharı-
yet olmuştur. 

Çin ıİı.aslahatgüzarmın vesateti ile 
Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü A
ras'a takdim edildik. Sayın Vekil, bi
ze iltifatlarda bulundu. 

Seyahatimizin sebebini soruyorsu
nuz. Heyetimiz siyasi bir heyet değil
dir. Tamamiyle kültürel bir teşekkü
lüz. 

Malumunuzdur ki Çin buralardan 
çok uzaktır. Son hadiseler dolayısiy
le de memleketimiz hakkında bir ta
kım sözler söylenmiş, şayialar ortaya 
atılmıttır. Dostane karşılanacağımıza 
emin olduğumuz yakın şark memle
ketlerinde hem kendimizi tanıtmak, 
hem de Türkiye'de bütün Çin'in ala
kadar olduğu terakkileri görmek iste
dik. 

Büyük Şefiniz Atatürk'ü, biz çinli
ler bütün şarkın da büyük önderi sa
yıyoruz. Bütün mücadeleleriniz, inkı
laplarınız Çin'de derin bir alaka ile ta
kip edilmiştir. 
Şimdi kendisi de milli bir mücade

le ile meggul olan Çin'in ileri ve mo
dern Türkiye'den alacağı bir çok ders
ler vardır. Çin müslümanları milli da
vada hükümetle beraberdirler. Çin or -
dusunun erkanı harbiye reislerinden 
birisinin de bir müslüman çinli olma-

Ankara radyosunda 

Zirai bir mevzu 
üzerinde münakaıa 
Ziraat Vekaletince her perşembe 

günü muntazaman saat 19 da Anka
ra radyosunda köylü ve çiftçi ile gü
nün mevzuları üzerine bir konuşma 
yapılacaktır. Önümüzdeki perşembe 
günü yapılacak konuşmanın mevzuu 
şudur: 

ı. - Adana'ya gönderilmi9 müte -
hassıs heye*İnin son vaziyet hakkın
da verdiği raporun hulasası. 

2. - Adana'da ve diğer mıntakalar
da pamuk vaziyeti ve piyasa. 

3. - Klevland mı, Akala mı, yerli 
koza mı? Hep birlikte ise mıntakalar 
itibariyle her birinden ne nisbette 
ekmeli? 

4. - Maliyeti düşürmek, randıma
nı artırmak için ameli çareler neler
dir? 

5. - Netice: 
Bu konuşma üç kişi arasında, kar

şılıklı münakaşa şeklinde olacak ve 
netice dördüncü bir şahıs tarafından, 
bu münakaşanın verdiği müşterek ka
naat olarak, söylenecektir. 

Bu görüşmeyi Radyoda takip ede -
cek alakahların Vekalete yolhyacak
ları mütalealara, gene bütün alakalı
larca bilinmesi gerekli olup olmadı -
ğına göre ya mektup veya müteakip 
radyo görüşmesinde cevap verilecek -
tir. 

Ziraat Vekaleti alakalı vilayetlere 
şimdiden bildirerek ilgili olanların 
haberdar edilmesini ve bu saatte rad
yo ile takip etmelerinin temin olun
masını rica etmiştir. 

Ziraat Vekaletinin Ankara radyo -
sunda temin edeceği diğer saatler de 
tayin edildikten sonra Vekalet bu sa
atlerin her birinde ne gibi mevzuları 
ve ne şekilde bildireceğini, her ay 
başında yollıyacağr bir tamimle ida
re amirleri yoliyle memlekete bildi
recektir. 

lzmir halkevinde 

güzel bir konser 
lzmir, 3 a.a. - Dün akşam Halke -

vinde Vali ve Parti Başkanı B. Faz
lı Güleç'in de bulunduğu güzide bir 
halk kütlesi önünde Denizli'nin Çal 
köyünden gelen ıekiz kişilik bir he-

:.re t tJtraftn~tL .. hi,. ı..,., .. _,. .v•.:-il""iatir 
Kaval ve sazla çalınan mıllı ve ma • 
ham halk türküleri, dinleyicilerin 
takdirini kazanarak şiddetle alkış -
lanmıştır. Konser oparlörlerle bütiln 
şehre de dinletilmiştir. 

Yüksek tedrisat umum 
miidü~ü 

Yüksek tedrisat genel direktörü B. 
Cevat yüksek okullara ait bazı i~ler i
çin dün ak,,am lstanbul'a gitmiştir. 

sı bunu g~terir. 
Ben, ~hsen on senedir görmediğim 

ve görünce ikinci vatanıma kavuşmuş 
gibi sevindiğim Türkiye'de bu ~ısa 
zaman içinde çok büyük terakkıler 
müşahede ettim. 

Geçit resminde ordunuzun kuveti
ni yakından görmek mümkün oldu. 
Biz çinlilerin milliyetperver ve mu
zaffer Türkiye'den alacağımız büyük 
dersler vardır. 

Büyük Şefiniz Atatürk'e Çin mille
tinin hayranlığım bir defa daha tek -
rar ederim.,., 

Heyet, burada bir müddet daha tet
kiklerde bulunduktan sonra dönecek
tir. 

4 - 11 • 

PAZAR GÜNÜ HAN 
ATLAR KOŞACAK? 

Okurlarımıza bir kolaylık olmak üzere her hafta olduğu 
bugün de pazar günü tehir ipodromunda yapılacak sonbah 
yarışlarının altıncı haftasında koıacak at ve kısrakları pr 
sırasiyle atağıya yazıyoruz: Yarıtlara her zamanki gibi saat 
14 de baılanacaktır. lkili bahis birinci koıuda çifte bahis de 
rinci ve üçüncü koıular arasındadır. 

Acı bir kayıp 

B. Muslala Arif 
Akgün vef al eHI 

Birinci koşu : 
(Onnan Çiftliği Kotusu) : 

3 ya~ındaki yarım kan ingilil 
!arına mahsus 1800 metrelik b' 
kaptır. İkramiyesi 345 liradır. ~ 

Alceylan 59 kilo (İbrahim :N 
Lüksbar 57 kilo (İsmail Ak 
Ugur 56 kilo (Ali Rıza Sel), 
Kap 55 kilo (H. F. Çakmak)ı 
Jonkız 53 kilo (C. SUmcr), 
Uçar 51 kilo (§aban atlı), 
Güzel 50 kilo (Necmettin E 
Friz 48 kilo (Hüseyin Atak). l 
Kahraman 4 7 kilo ( ' 

ikinci koıu : 

3 ve daha yukarı yaştaki halİf 
ingiliz at ve kısraklara mahsus 
metrelik handikapdır. İkramiye.&t 

B. Mustafa Arif Akgün 

Devlet Şurası azasından Mustafa 
Arif Akgiin'ün, pe'k kısa bir hastalık
tan sonra evelki akşam hayata gözle
rini yumduğunu tessürle haber ald;k, 
Cenazesi bugün öğle namazından son 
ra Hacıbayram camisinden kaldırıla
caktır. 

Ailesine ve dostlarına başsağı dile· 
riz. ..... 

Mülkiye mektebinden 318 de çıkan 
Mustafa Arif Akgün yüksek zekası, 
yürekten arkada,lığı, daima şen tabi
atiyle arkadaılarının ve bütün tanı -
dıklarının sevgisini kazanmış bir ida
reciydi. 

~rhtn"' .,..;v,.t ml'm11rln!nnn ~ ... 
lanık vil~yetinde yaptıktan sonra 
muhtelif kaymakamlıklarda, bu arada 
Drama kaymakamlığında bulunmuş, 

Trablusgarp umuru ecnebiye müdür
lüğü, mülkiye müfettişliği ve heyeti 
teftişiye reisliği gibi mühim vazife
leri muvaffakiyetle yapmı~, Kırklar
eli ve Samsun valiliklerinde de bu -
lunduktan sonra Devlet Şurası ~zah
ğına tayin edilmişti. 

Avrupaya gönderilecek talebe 
Kültür Bakanlığı hesabına Avrupa

ya gönderilmek üzere açılan imtiha
ne 55 genç girmitti. Bu gençlerden 
15 şi imtihanda muvaffak olmu~tur. 
Bunlar Fransa, Almanya ve Belçika
ya gönderileceklerdir. Kimlerin han
gi memlekete gideceği henüz teabit 
edilmemiştir. İmtihanda kazananları 
yazıyoruz: 

Sıyasal Bilgiler okulundan BB. 

Muammer Erongun, Halit Başar, 
Tayyar Emre, Cahit Talas, Şakir A -
lan, Barıkuluğ, Cenap Yazansoy, Sü
leyman Barda, Enver Demirtaş, O -
mer Cahit Kayra, Zeyyat Baykara, 
Tarık Uluğ, Lütfi Gücer, İbrahim 
Demir, Burhan Şemi. 

liradır. 

Spring Board 66 kilo (Salih 1-
Komisarj 57 kilo (Burhan Işıl t 
Özdemir 55 kilo (Ahmet Atın' c 
Ta~pınar 47 kilo (Salih Temel 
Şıpka 42 kilo (F. L. Kara O 

Vçiincü ko~u : 
(Kobatepe koıuıu): 

İki yaşında.ki halis kan ingiliz ~ 
lara mahsu tur. Mesafesi 1200 rJ#_ 
İkramiyesi 1400 liradır. 

Karanfil 59 kilo (Ahmet At 
Sdgneur 58 kilo (Sait Halim)ı 
Ylmaz Kaya 56 kilo (M. Yrklır4 
Jatagan 56 kilo (F. L. Kara 0ı;11U° 
Oya 55 l/2 kilo (Fahri Atlı), at 
Ece 54 11: kilo (Salih Temel) 

Dör<lüncii koşu : 

Dört ve daha yukan yaştaki 'f' 
kan ingiliz at ve kısraklara mahsulle 
Mesafesi 2600 metre İkramiyesi 
liradır. 

Andıranbudin 56 1 /'.! (Fahri Atıııut 
Maozika 56 112 (Nazif Atalay), er~ 
Nona 56 1/ 2 (Şaban Atlı) . t a 

Lbanak 56 (Sait Halim). ıım. 

.,~··•'-"'• ··-5: .. 
Üç yaıındaki yarun kan arap ve ~ 

lis kan arap taylara mhsustur. M 
feai 1600 metre İkramiyesi 210 liıL.a 
dır. 

Yavuz 56 (Calip Yüksel). 
Akın 56 (Mccit Atlı), 
Fırhav 56 (M. Atak) 

İstanbul' da et fiyat1an 
İstanbul, 3 (Telefonla) - tst 

bul'da tayin edilen fiyattan ucuz daa 
rak satılan etler hakkında korı 

yapılmıt, bunların zayıf hayvanlar . 
duğu tesbit edilmiştir. IDl 

Dün hava yağmurlu ge(li : 
Dün şehrimizde hava öğleye kJI 

çok bulutlu, sonraları kapalı ve ~ aı. 
murlu geçmiş rüzgar garpten en ~ bi. 

saniyede 30 metre kadar hızla e~~ v 
tir. Günün en yüksek rsısı göıgr M 
17 derecedir. to 

Fransa 80.414 303.727 
Hol anda 60.109 

384.141 
117.443 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Yurdda Karadeniz kıyılarında j v· 
cenubu ıarki Anadolu'da hava kar' 
diğer bölgelerde kapalı ve yer yer~ 

57.334 
İngiltere 780.606 467.555 1.248.161 
İlpanya 29.654 10.300 39.954 
İsveç 1.352.276 211.207 1.563.483 
İsviçre 35.731 157.493 193.224 
İtalya 51.476 479.864 531.340 
Macaristan 645.320 161.432 806.752 
Norveç 1.740 23.161 24.901 
Lehistan 117.623 6.278 123.901 
Yugo11lavya 14.297 9.327 23.624 
Yunani11tan 1.054 31.060 32.114 
s.s.c.ı. 168.411 168.411 

Yukarıdakı 2 numarall cetvelde yazılı 
kredılı ıthallitın vadelerıne göre 

vazıyetlerı 

Memleket 

emlekct 

!manya 
.M. 

6 aya kadar vade_!i -

Resmi daırcleı Hususi sahıslar 

T.L. 

1.733.192 
117.425 

T.L. 

8.984.469 
1.612.550 

Daha uzun veya başka vadeli 

Resmi daırelcr Hususi &ahıslaı 

T.L. T.ı.. 
~~~- -~ -~~~-

16.645.980 
3.575.268 

Cetvel: 3 

3.932.811 
769.346 

Muhtelif memleketlerın Merktı 
Bankalarrnda tumlan klırıng 
hesaplarrndakı a/acaklarrmız 

Memleket Miktar T.L. 

Eııtonya 
İtalya 
Yunanistan 

51.700 
2.557.100 

167.200 

Son bahar! 
Yüksek bir yerden A.nkara'ya ba· 

karsanız, sonbaharrn adam akıllı ge
lip çattığını sararan yapraklardan 
anlarsrnz. Yollarda ise temizlik a
melesi, asırlardanberi ~airlere il· 
ham malzemesi olan kırmızı ve sarı 
yaprakları ''ebedi metfen" /erine 
süpürmektedir/er. 

Evinizin içinde sonbaharı, so
kaktaki ölü yapraklar yerine son 
günlerini yaşıyan kara sinekkr vı· 
zıldıyor. Bu hayvancıklar, dı§arıda• 
ki havanın serinliğinden ve rutube
tinden evlere sığınmış birer ispan
yol gönüllüsünü andırmaktadır. Fa· 
kat evlerin sığmak olmadığını Ü· 

zerlerine püskürtülen flit kokusu
nu, barı§ı sevdiği için anca~ ~unu 
sıkabilen ev sahibinin bu zehırlı ga· 
Zlnı teneffüs ettikleri zaman anlı· 
yorlar. 

Dışarıda temizlik ameksi ölü 
yaprakları, evde hizmet~iniz sinek 
ölülerini süpürüyor: 

Aziz okuyucum, gündelik bir 
gazetenin bir köşesinde senin oku· 
man için, ancak, bu kadarcıİc bir 
"hazan mersiyesi,. yazabildim •• r. !. 

Tunceli ve tunç el ! 

Büyük Şefin emriyle Kamutay'
da Bqvekilimiz tarafından okunan 
açıht nutku, cümhuriyetin bir çok 
parlak bqarılan aruında "Tunce -
li" deki fekavet b&diaelerinin, tarihe 
mal edildiiini, bu vatan parçaamın 
ela aükuna kavuıtuiunu müjdeledi. 

Tunç el nelere kadir deiildir ? 

Klmikl.er miinakaflJ3ı ! 

lttanbul'da münakkit doatumuz 
Nurullah Ataç'la tarihi muharrirler· 
deri M. Turhan Tan araaında kla • 
ıikler hakkındaki fikirleri dolayısiy
le çetin bir - münakaşa diyemiyece
ğiz • münazaa baıladı. 

M. Turhan Tan, tarizlerinde 
de tarihçiliğini elden bıralmuyarak, 
Nurullah Ataç için demiş ki : 

- Babaaınm ilmine tevarüs ede-

miyen bu arkad8§, klaıik ıairlerin 
zevkine naııl varabilir ? 

Nurullah Ataç da bu babası ye
rindeki zat için : 

- O cahildir, bilmez; hatta ca -
hil de değildir ! 

Demiş. 

Nurullah Ataç dostumuz, klaaik
lerin, mekteplerde okunan eaerler 
olduğunu söylemekte haklıdır. Fa -
kat biz, bu fıkrada ne bu tarafın, ne 
öte tarafın fikir ve mütaleasına ili -
ıecek değiliz. 

Yalnız bilemeyiz, bir babanın ilmi 
ve ilmi telakkisi olduğu gibi oğluna 
geçmek mi icap eder ? 

Giitıercinler ve insanlar ! 

Yinni gramlık bir güvercin yav -
ruıunun yumurtasından çıktıktan 

yirmi gün sonra 435 gram olduğunu 
yazan bir gazete diyor ki : 
"Eğer bir insan yavruıu bu dere-

ce aüratle inkitaf etmiı ol&aydı, dün· 
Y• devlerle dolardı.,, 

Bana kalına o takdirde bu kadar 
bile büyüyemezdik. Büyüyen ku, -
Jar, bakaanıza, hangi cesamette du
ruyorlar ? 

Vzak Şark! 

Son günlerde neşredilen bir Ja -

pon beyannamesinde ıu cümle göze 
çarpıyor: ''Uzak ıark uzak şarklıla
nndır !,, 
Aynı cümlenin altına gül gibi, 

Mare,al Çan-Kay-Şek de İmzasını 

atabilirdi. 

Şehirleri birer birer zaptedilen 
çinliler, kendilerinin yakın 'ar!dr, 
yahut avrupalı olduğunu mu iddia 
ettiler! 

Sair, sanatkiir ve metelik ! 

Bir gazete iri puntolu uzun baş • 
Irklarla haber veriyor: Bir takım 
meşhur tair ve sanatkarlar, hayatla
rında meteliksiz bir çok günler ge • 
çirmişler 1 

Bu yazıya verilen yere ve koyu -
lan iri puntolara bakarsanız, bu ga· 
zetenin bu hale hayret ettiğine 

ğışlıdır. 

24 aaat içinde doğu Anadolu Dölf 
siyle Karadeniz kıyılarında bal 
yerlerdeki yağışların karemetreye ._ 

' raktıkları su mikdarları Antalya 
36, Dörtyol'da 21, Beyşehir'de 

Muğla'da 14, İzmir'de ve Ankara 
4, diğer yağış gören yerlerde 1-3 I<il' 
gram arasındadır. 

Yurtta en yüksek ısılar 1zmirde 

Erzincan'da 22, Diyarbakır'da ıp 
Trabzon'da 27 derecedir. 

Ay tutulacak ! 
İstanbul, 3 (Telefonla) - İs~ 

rasathanesi pazartesi akşamı ayın j,ıi 
tulacağını ve bir dakika sürecei 
tebliğ etmiştir. 

--------------------------------------~ 
hükmedersiniz. " 

Halbuki bunun hayret e&teee 
bir tarafı yok. ''Şairlerle ~: 
natkirlardan hiç birisi meteliktı:ıÜ" 
ğin ne olduğunu anlamamıtlardır,, 
şeklinde bir ba§lık, daha hayret .,e
rici olmaz nuydı ? 



POLITi KA 

,•-Macar ihtilaflnm halli 
• ünih anla§111a&ından aonra ara -

geç.en her gün, eski Çekoslo
ğıı a'nın inhilili üzerine orta Av-
bl vaziyetinde meydana gelen de-
8~iğin §ünıul ve ehemiyetini te
r ettinnektedir. Münih anlat
at a göre, Çekoalovakya, maca.r 
d lonyah ekalliyetler mueleaini 

tmek üzere Macaristan ve Po
ile müzakereye giriıecekti. Ve 

:evlet bu meseleler Üzerinde an -
;ııı.adıkları takdirde Münih gö -

·ı~lerine ııtirak eden dört devle-
1" batvekilleri üç ay sonra tekrar 

p edeceklerdi. 

N~lonya, Münih kararına itibar 
erek Çekoslovakya'ya tevdi et-

), bir ultimatomun tehdidiyle ken
),lavasını halletti. Macaristan'a 
ece; bu devlet, Çekoslovakya ile 
ay müd·det müzakereye gıriıtiği 

ktie bir türlü davasını halledeme-
), :ti. Binaenaleyh Münib anlapna -

göre, Macar - Çek davası dört
konferansına bırakılmak icap 

~rdu. Fakat Almanya orta Av
iılerine Fran&a'nın ve lngiıtere

karı~larını terviç etmedıği i -
meseleyi Berlin - Roma mihveri-
~kil eden devletlerin hakemliği
ı'bırak tırdı. Almanya ve ltalya bu 

iyetli davayı hallederken, ln
e'nin ve Fran&a'nın uzakta ae-

i vaziyette kalmaları, orta Av
'daki değiıikliği ifa·de eden bir 

lli5e<lir. 

Viyana'daki hakemler kararları -
9Üratle vermi§ler ve karar gerek 

: ~aristan ve gerek Çekoalovakya 
J~fmdan kabul edildiğinden orta 

ft'Upa krizinin bu aon pürüzü de 
e e<lilmiı oluyor. Malü.mdur ki 
ar davaaııun iki safhası vardı: 

), 
1ı4 - ~lovıtlıı.ya ve Rütenya'daki ma-

ekalliyetlerıinin ana vatan hu-
•ları içine alınmaları. 

2 - Rütenya'nın mukadderatını 
~İn iç.in bu memlekette plebisit ya
llmaaı. 

Macaristan ve Polonya böyle bir 
isit neticesinde Rütenya'nın Ma

i ll'İ&tan'a iltihakı lehine rey veırece
ai ve iki devletin de biribirine hu· 

t kODl§usu olacağını zannetmit
• •di. 

f•-1.-~ ~•r,nr.i~tan'ın ve Polonya'· 
~ nOkt&l n&Z&l'larına tesnayw et• 

· . Almanya İM, Çekoelovakya'yı 
uıtur. Bu meMle ile yakından 

&kadar olan Romanya da kendine 
haua aebeplerle Rütenya'nm ma • 

ristan'a iltihakına taraftar olma
ııtır. Bu sebepler Ulus'un Bükret 
uhabiri tarafından yazılıp da dün-
~ aayısmda çıkan bir mektupta i
)ah edilmektedir. Once de yazdıiı • 

z gibi, Romanya'nm bu noktai na
nna hürmet ebnemek elden gel
z. 

Neticeye bakılacak olursa, Viya. 
'da Rütenya hakkındaki alman 

ta.i nazarı galebe çalmııtır. Bu 
'"'-·---'eket Macariıtan'a iltihak et

"yor. Karpatlar Ukranyaıı nanu al • 
muhtar bir idareye ti.bi ve 

vakya ve Bohemya ile birlikte fe
al bir devlet oluyor. Bununla be
er Macariatan da tatmin edtlme

. değildir. Rütenya'nın merkezi 
olan Uzhorok tehri hakemler tara -
fmdan macarlara verilmittir. Bu te· 
lür nüfusunun. kahir ekseriyeti ma
car olduğuna göre milliyet pren&ibi 
aadakatle tatbik edilmif demektir. 

Slovakya Üzerindeki macar iddia
aı hakkında da aynı milliyet prenai
bi tatbik edilmiıtir. Macaristan Slo
Takya'nın cenup k11ınmda ince ve u
aun §el"İt gibi araziyi almaktadır. 
Münaka.f&lı olan Kosice f8hri de bu 
tıoprak.W.r Üzer.incMıclıir. Macaristan, 
Viyana'daki hakem karariyle kendi
.ine tahai. edilen toprakları ikinci 
tetrini.n betindıeıı ibbaren bet KÜD i
çinde yani ikinci teırinin ooWla ka
dar ~Je itcal etmİf buluna -
caktır. 

ltalya ve Almanya tarafından ve
rilen bu karar haklı mı ha.kıız mı? 
Karar gerek Çekoalovakya ve eerek 
Macaristan tarafından kabul edildi
ğine göre, bunu münakata etmek 
k.imaenin vazifeai değildir. Demok
rat dev:letler, jkj otorit• devletin 

orta Avrupa iılerindeki rollerini be
ğenmeseler de, her halde Avrupa 
ıulhu için tehlike teşkil eden bir me -
seleyi bu derece aürat ve katıyetle 
hallottiklerinden dolayı memnun ol
mahdırlar. Orta Avrupa kriz.inin bu 
son pürüzü de ortadan kalktıktan 
eonra ariJk normal vaziyet geri gol· 

mit bulunuyor. filhakika baaüakü 
normal vaz.iyet, dünkü nonna1 vazi-
yetten çok farklıdır. Fakat Alman
ya':ıım aili.hlanmasmdan ve bilbaN& 
A vuaturyayı ilhakından sonraki va -
ziyetin realitelerine daha uygun ol
duğuna t\iphe yoktur. 

Ş. ESMER 

DÜNYA HABERLER~ 
Yunanistan . -

Balkan anlanlı 

Dış ticaret ofisleri 

iş birliği yapacaklar 
Atina, 3 a.a. - Atina ajansı bildiri· 

yor: Balkan antantı istişari ekono • 
mik konseyinin son toplantısında ve
rilen karar mucibince 25 teşrinievel • 
den 29 teşrinievele kadar Atina'da 
toplanmış olan Balkan antantı dış ti
caret ofisleri konferanar, dört mille -
tin ekonomik teşekkülleri, dıf ticaret 
ofisleri ve diğer buna benzer organi
zasyonları- arasında bir teşriki mesai 
planı hazırlamıştır. 

Keza, konferans, dört memleket a
rasında esasen mevcut ticaret müna
sebetleri veriminin arttırılması mak -
sadiyle tüccar arasındaki teşriki me
sai vasıtalariyle de meşgul olmuştur. 
Bu program, dört memleket hükümet
leri tarafından kabul edilir edilmez 
tatbik edilecektir. 

Dört tane 35.000 
tonluk %1rhh ! 

Vaşington, 3 a.a. - Bahriye neza
reti ,her biri 70 milyon dolar kıyme
tinde dört adet 35.000 tonluk zırhlı
nın hususi tezgahlarda inşası için bir 
takım teklifler almıştır. Bu dört zırh
lı, yaş hududuna varmış olan dört cü
zütamın yerine kaim olacaktır. Yeni 
zırhlıların sürati 25 mil olacaktır. 
Hepsinde 16 pusluk dokuz, top, tay
yare dafii toplar ve tahtelbahir hü -
cumlarına karşı kullanılacak cihazlar 
bulunacaktır. · 

Prens Konoye'nin beyanatı 

Harp yeni başllyor ! 
sevinç İçinde 
Bir çok mahkumlartn 

ce%aları affedildi 
Atina, 3 a.a. - Atina ajansı bildi-

h k H k ' riyor: Gazeteler de Veliaht Prens Po-

Askert are At an eu nun ~~ı:ı:;~~~~~~~ne~~y~~~ıf~1;:\i~i~ 1~:~ 
vincine terceman olmaktadır. Memle-

1• •ğalİy}e bı•bnı• Q değİ}dİr ketin her.tarafından bu sevince işti-
y ".!1 raki bildiren tebrik telgrafları gel -

K mektedir. 
Tokyo, 3 a.a. - Radyoda bir nutuk söylüyen Prens onoye, 

l Başvekil Metaksas ve Adliye Na -
garp emperyalizminin istiklal ve sulhu ihlal vadisinde zor a yap- zırı Tambakopulos ile saray mareşalı 
mıt olduğu teYlere bir nihayet vermek için Uzak Şark~a. müt~a~ - ve Atina Belediye Reisi, bugün kü. 
lik muahedelerin umumi surette yeniden gözden geçmlmesının çük prensesin doğum kağıdını iını:a-
zaruri olduğunu aöylemittir. • lamışlardır. 

--------. Başvekil Prens Konoye, İmparato- Yüksek devlet adamları.. kordiplo-
j run doğum yıldönümü münasebetiyle mttik azası ve birçok eşhas, kıral sa
bütün millete radyo ile hitap ederek rayında açılmış olan hususi defteri 
japon politikasının ana hatlarını an - itnzalamışlardır. 

Roma ve Belgrad mühim 
fİCarİ gÖrÜ<meler yapacaklar Iatmıştır. Memleketin her tarafında resmi ve 

f Başvekil, Çin anlaşmazlığının Han- hususi binalar bayraklarla donatılmış 
Belgrat, 3 a.a. - Yugoslovenski 

Kurir'in Roma muhabiri, İtalya ile 
Yugoslavya aras.nda bugün ticari mü
zakerelere başlanılacağını haber ver
mektedir. Bu müzakereler, en az, on 
gün devam edecektir. 

İtalyan iktısat mahafili ile resmi İ
talyan siyasi mahafili, bu görüşmelere 
büyük bir ehemiyet atfetmektedirler. 

Aynı muhabirin öğrendiğine göre 
hariciye nazırı Kont Ciyano, İtalya'
nın ticaret siyasetini idare eden zeva
tın hali hazırda Yugoslavya ile olan 
ticari mübadelelerin salah bulriıasını 
arzu etmekte olduklarını beyan etmiş-
tir. 

keu ile Kanton'un işgaline kadar olan tır. 
tarihçesini yaptıkatn sonra demiştir Veliaht prens Pol, kırahn seyahati 
ki: sebebiyle üzerinde bulunan naip sı -

.,_ Japonya asla Çin'in tahribini fatiyle bir seneye kadar hapse mah
istemiyor, onun müşterek bir cephe kum olanların bir kısmının cezasını 
içinde Çin milleti ile işbirliği ede - affetmiştir. Aynı emirname ile, Kan
bilmesi için tensikini., istiyoruz. diye divanı harbinin mahkum ettiği 

lları> yeni l~lıyor 
Japonya, boışcvızme ve çan - Kay

Şek'e karşı olan harbinde cğilmiye -
cektir. Çan - Kay - Şek'in mukaveme
ti IJolşev-izmin müzahareti sayesinde
dir. 

eşhastan on seneye kadar hapis ceza-
sı alan 130 kişinin yarı cezaları da 
affedilmiştir. 

Emniyet direktörlüğü tarafından 
sürülen 400 kişinin bu sürgün cezala
rı da tecil olunmuştur. 

Franko kuvetleri Ebre'de 
ağ1r basmağa başlıyorlar 
Hükümet kuvetleri iki noktada 

gerilemek mecburiyetinde kaldılar 

Hankeu'nun işgali Çin - Japon an
laşmazlığının nihayet bulması demek 
değildir. Harp ancak yeni başlıyor bu 
vaziyet japon millet ve hükümetinin · 
sarsılmaz bir inanla nihai gayeye var
mak için yüksek bir gayret sarfını is
tilzam etmektedir.,. 

'• Partizanlar '' kunuındanının 
bir meMJjı 

İngiltere'nln pasif 
müdafaa tedbirleri 

-
Muhalefet partisi . bu 

tedbirleri eksik buluyor Şanghay, 3 a.a. - Şanghay bölge -
sinde faaliyette bulunan "pa.tizanlar 
müfrezeleri" nin kumandanı bir me
saj neşrederek bu müfrezelerin ja -
pon mutaarrızlarına mukavemet poli
tikasında Çan - Kay - Şek'e tamamen 
müazhir bulunduklarını teyit etmiş-

Londra, 3 a.a. - Bugün öğleden 
sonra avam kamarasında lngiltcre'nin 
paaif müdafaa siatemi meaeleleri, teş
kilat ve eyliıl buhranı eanaaında mey
dana çıkan bozukluklar, teknik ve po
litik umwni bir müzakereye mevzu 
\•11..i\ •y\-Üjtir. 

Saragoıe, 3 a.a. - Franko kuvetleri dün _Ebr~ cephesinde ha.-
1.:1.: ı.: .. ""'""tffı:ı'L-;v,..t lz..117~nınıst.ır. Cijmhurıyetçı kıtalar cephesı
nin sağ cenahı Surra Pandolol onünde ve sol cenabı ~ıerra \:.&-

bala önünde, muhacimlerin tazyiki kartıaında ıerilemek mecbu
riyetinde kahmftır. 

Tayyareler, bu cepheye bir çok ye· 
ni cümhuriyetçi imdat kıtalarmın 

gelmekte olduğunu haber veriyorlar. 
Muharebe hala devam etmektedir. 

Sierra Cabbes ve Sierra Pandolldan 
aşağı inmekte olan Franko kuvetleri, 
Ebreye doğru ilerlemektedir. Bazı 
noktalarda frankiat kuvctleri, Ebre'ye 
iki kilometreye kadar yaklaşmıılar-
dır. · 

E$ir mübadele8İ 
Londra, 3 a.a. - İyi haber alan 

membalardan bildirildiğine göre, bu
gün Barselon ve Burgos makamları a
rasında 150 esir teatisi yapılmı,tır. 

Bombardıman kurbanı 
Madrit, 3 a.a. - Harp ve faşizme 

kar'ı mücadele evreMel komitesi de
legesi Bayan Dumay, dünkü bombar
drman esnasmda aldığı yaralardan bu 
gün ölmüştür. 

Bir gemi batmak üzere 
Valan&iya, 3 a.a. - Uç motörlü beş 

tayyare, Valansiya limanını bombar
dıman etmiştir. 

Stamburn ismindeki bir ingiliz ge
misine bir bomba düşmü' ve gemi 
rahnedar olmuştur. Bu vapur batmak 
üzeredir. 
Diğer taraftan Alsira ve Kartajen 

de bombardıman edilmiştir. 

ilk maddelerin 

taksimi meselesi 
Londra, 3 a.a. - Niyuz Kronik! ga

zetesinin Berlin muhabirinin almış 
olduğu bir habere nazaran cenubi Af
rika ittihadı müdafaa nazırı B. Pirov
un İngiltere, Fransa, Belçika, İtalya, 
İspanya ve Portekiz mümessillerinin 
de hazır bulunacakları ve ruznameai
ni iptidai maddelerin tevzii ile müte
kabil emniyet zamanları meselesi -
nin teşkil edeceği Amerika ittihadı 
konferansında memleketini temsil ey
liyeceğine dair Berlin hükümetine 
malfunat verilmiştir. 

Marsilya faciasının son 
bİIİll(OSU : 72 kayıp 

Marsilya, 3 a.a. - Marailya faciası
nın aon bilanç<>&una göre 72 kayıp 
vardır. Bunların altmış altıaı "'yeni 
galeriler,, mağazaları müstahdeminin
dendir. 44 ceset enkaz altından çıka
rılmış ve bunlardan yediainin hüviye
ti tcabit edilmiştir. 

Frınklsller lllr 
hükümet~i 

gemiyi yakfllar 
Londra, 3 a.a. - Dün öğleden aon

ra Kartagene adlı bir İspanyol bükü· 
metçi gemisi, bir frankiıt kruvazörün 
taarruzuna uğramrttır. Kromer adlı 
ingiliz tahlisiye gemisi, taarruzdan 
sonra içinde yangın çıkmq olan ge
minin yardımına koşmuştur. Kromer 
hadise yerinin civarına gittiği zaman, 
Kartagene'ye rasthyamamııtır. Bu, 
vapurun terkedildiği kanaatini ver -
mektedir. 

Kromer vapuru, Kartajena müret
tebatından on kitiyi almııtır. Hadise
yi İngiliz memurlarına bildirmiş olan 
Monkud vapuruna göre Kartejena'ya 
taarruz etmit olan harp gemisi, ispan 
yol cümhuriyetçilerinin elinde olan 
gemilerdendi. Mamafi, mütearrız ge
minin hakikat halde Frankistlerin 
bir gemisi olduğu söylenmektedir. 

IUadrid bombardıman edildi 
Madrid, 3 a.a. - Frankistlerin ba

taryaları, saat 21 de ve 22.15 de her 
biri yarımpr saat devam etmek üze
re tehri iki defa bombardıman etmit-" 
terdir. Zayiat hakkında henüz maH1· 
mat alınamamıştır. 

Febüs ajansı direktörü ağır surette 
yaralanmıştır. 

Daninıarluı ve Burgoa 
hükümeti 

Burp, 3 a.a. - Burgos hüküme • 
tiyle Danimarka arasında mümessil -
ler teatisi için müzakereler yapılmış
tır. Burgos, mütekabil bir seyrisefa
in serbestisi elde etmi§tir. 

Yola çıkan mülteciler 
Londra, 3 a.a. - Royter ajansının 

istihbaratına göre Madrid'deki Küba 
sefaretine iltica etmiı olan 150 kiti, 
Gandiya'ya gönderilmittir. Bu efbaa, 
yarm oradan Hood adındaki harp ge
misine bindirilerek Mareilya'ya gön
derileceklerdir. 

Halay heyeti İsta•I' da 
ı.tanbul, 3 (Tek.fonla) - tetanbul

da bulunan Hatay heyeti bugün Dol
mabahçe aaraymda defteri imraladı ve 
abide)'C çeılaı.k _,,., 

tir. 
M oa .. i . t;>n t''nt\ 7~ l:ınnTn. Çin'in 

tam zaferine kadar japonlara karşı 

mücadele edeceklerini bildirmektedir. 

Dikkat.e fQYan bir ıö::s 
Şanghay. 3 a.a. - Müphitler, Ja

ponya hariciye nezareti namına söz 
söylüyen zatın beyanatındaki "Japon
ya" komünizm lehindeki ve Japonya 
aleyhindeki hattı hareketini terketti
ği takdirde kuemintang ile tefriki me 
ıai etmeği reddetmiyecektir." fıkrası 
ile pek :Ziyade alakadar olmaktadırlar. 
Japonya Çin'e karıı değil, Çan - Kay
Şek'e kartı muharebe etmektedir. Mü 
§Bhitler, Japonya'nın bu hattı hare· 
keti kuemintang erkanı arasında tef
rika çıkarmağa matuf bir manevra ad
detmektedirler. 

M ü:ıakereler yanda kaUJ.ı 
Müşahitler, bu beyanatın Kanton'

un sukutunu takip etmi1 olan yarı 
resmi müzakereler icrası teşebbüsle -
rinin suya düşmüş olduğu manasını 
ifade etmekte bulunduğunu söylemek 
tedirler. 

Çinlilerin mukavemet azimlerinin 
kırılacağını ve Çin zimamdarları ara
unda nifak zuhur edeceğini ümit e
den japonların muhasamatın uzaması 
ihtimali kartıaında Çan - Kay - Şekin 
defedilmesi şartiyle bir tesviye sure
ti kabul edecekleri tahmin edilmekte
dir. 

I kıitıadj bir harp 
Niyork, 3 a.a. - Niyork Taymis ga

zetesi, Japonya'nın Çin'de açık kapı 
siyaaetine müteallik olan beyanatının 
bütün dünyaya ilin edilmiş iktısadi 
bir harp olduğunu yazmaktadır. Ja
ponya, sadece Amerika'nın açık kapı 
prensipinin muhafazası hakkındaki 
Amerika talebine sert bir cevap ver
mekle kalmamakta belki B. Hul'Un 
baridi ticaret milli meclisi huzurun
da prensiplerini izah etmiş olduğu ti
cari mübadelelere müteallik amerikan 
hükümeti programının esasını red
deylemektedir. 

Zapıedilen Çin şehirleri 
Tokyo, 3 aa.. - Hankcu mıntaka

sındaki japon kuvetleri aşağıdaki 4 
Çin şehrini elde etmişlerdir: 

Kant.on - Hankeu demiryolu üze
rinde Puçi, Yan.gt&c ndıri üzerinde 
Kiaku, Sicnnini.gin 28 kilometre ce
nup tarkında Şaoling, Tungşanm 18 
kilometre fİmal '3rkında Aypaşın. 

Prens Pol Bükreş' e gidiyor 
Belgrat, 3 a.a. - Krral naibi Prens 

Pol, kırat Karol'le göru.ınek üzere ba 
aqam DikrC9' c hareket etmiftir. 

Hafif bir nezleden dolayı odasın
dan çtkmıyan B. Çembcrleyn'in yok
luğu parlimento hasını inkisara uğ
ratmı§trr. Zira, parlamento, B. Ander
aon'a verilen vazifeler hakkında baş
vekilin izahatını beklemekte idi. 

Mıil.zakerenin sebebi, muhalefet ta
rafından talep edilen bir takb~h takri
ridir. Bu takrirde ezcümle "Harp teh
likesinin yakın bulunduğu bir zaman
da halkın muhafaza ve hayatını sıya
net bahsinde memleketin hazır bulun
mamasından dolayı avam kamarası en
ditelerini izhar etmektedir,, deniliyor 
du. Hükümet .bu takrire kartı bir ta
dil teklifi vermiıtir. Hükümetin bu 
tadil teklifinde, paeif müdafaa siste
minin m~vcut bozuklukları nazarı dik
kate alınma~ ve avam kamarasından 
bu işin huauıi bir nezarete verilmesi 
kararına muvafakat etmesi talep edil
mektedir. 

Şuraaı kayda §ayandır ki mu.halefe 
tin bi.r ta.kbilı takririne hükUmetin bir 
tadil teklifi yapması ingiliz parlamen
to uau1ünde şimdiye kadar görülmc
miı bir keyfiyettir. 

Bu meselede söz alan muhalefet li
derlerinden Herbet-Morrison demiş
tir ki : 

- Bu, poli.tik bir mesele değildir. 
Devlet, pa6İ.f müdafaa için bir milyon 
gönüMii kaydctıniye muvaffak olmuş
tur. Fakat bunları organize edeme
miştir. Halbuıki paaif müdafaanın e
hcmiyeti, ordunun, donanmanın ve ha
va kuvetlerinin ehcmiycti kadar fazla
dır. 

B. Morrison, burulan sonra, buhran 
eanaaında ortaya çıkan bozuklukları 
saymış ve bilhaaaa gaz maakesiyle yan
gın itfa aletlerinin azlığı üzerinde ıs
rar etmİ§tk. 

B. Morriaon SÖl:Je,rini şöyle bitir
mittir: 

"Hükümetin halka teminat vermC"&i 
ve demokratiık uauUerin totaliter usul
ler kadar müeaair olduğunu isbat ey
lcıncei lbımdır. 

Morriaon'a hükümet namına cevap 
veren dahiliye nazırı Sir Samuel ez
cümle demiştir ki: 

"Bu mesele, çok karı,ık ve bir çok 
cephesi olan bir meseledir. Bugünkü 
tepilitın bütün mesuliyetini üzerime 
alıyorum. Bu tCfkillt, Almanya hariç 
olmak üzuc, diğer bütün memleketler
deki tqk.ilat ile mukayuc kabul ede
bilir. 

Dahiliye nezareti, birkaç gün için
de 30 milyon gaz maakesi dağıtmıştır. 
Buhran canaaında kırk milyon maske 
elde mevcut bUıkınuyordu. O zaman 
maske imalltı devam eylemekte idi ve 
bütün baılılm mMkıe -.etmek ünkıinına 

!TÜRKiYE BASINll 

Büyük Şef'in nutuklar1 
,BUGON'de Bugün imzaaıyle ,;a

kan bir baıyazıda deniliyor ki: 
Kamutay, dün Atatürk'ün Bare

kil Celal Bayar tarafından okunan 
aene1ik nutuklariyle açıldı. 

Bu münueb tle meclis sıraların• 
daki millet vekillerinden radyo bat
larındaki millet fertlerine kadar. 
bütün Türkiye, dun devlet ve millet 
iıleirni bir defa daha Yüce Şef'in 
asırlar a~n görüfiyle mütalea et
mek ve bir tnraftnn bugünkü mesut 
hal ve vaziyetimizi öğrenirken, bir 
taraftan da yarın için verdikleri yük
sek emir ve iıaretlerini, yekpare bir 
tazim ile dinleyip kendine vazife e -
dinmek bahtiyarlığına erdi. 

Bu nutku dinliyen ve okuyan bü -
tün vatanda~lar, ilk tesir olarak, gC). 
ğü.sletinin bihakkin milli bir gurur 
ve iftiharla kabardığını duy:ımıtlar
dır. Atatürk'ün nutukları içind«ı 
görünen meınleket manzarası bu 
devletin tarihinde qİ görülmemif 
bir inkişaf çağının müjdeleriyle do
ludur. 

Her ~yden evel vatanm ve reji. 
min koı-uyucusu olmakla kalmayıp 
en geni§ ve hakiki mana.siyle bir aulb 
amili ve bir eğitim ve öğretim ocağı 
olan yenilmez ordwnuzwı son .&İş. 
tem &ilah vemotörlü vaaıtalarla ci
hazlandmlması yolwıdaki çall§ID&• 
lara hız verildiğini öğrenmekle bü
yük bir milli emniyet duyuyoruz. 

Onun içindir ki, dün, bütün millet. 
nutuklarının düne ve bugÜne ait la· 
sımlarmı derin bir ıilıkran ve tazim 
ile dinlerken, yarma ait emir ve ita
retlerinin her birini, ayrı ayrı kendt. 
sini mutlaka daha yükıeklere wafti
racak ana düaturlar halinde ve Ata
türk'ün eseri olan bir millete yalu
f&Cak derece büyük bir ıuur ve i.
maniyle, denebilir ki duyduğu an
dan itibaren, kendine milli ve mg. 

kaddea vazife ~inmit bulunuyor. 

Ya olsaymış 
YENi SABAH!ta . ~. imza.Myle 

yazılan bir yazıc:bnıtu aatırlar okmı
maktadır: 

Dünkü '':Yeni S.'tiah,, ta telttraf 
haberleri aiNMDda Jğii.zünüze iliflDİt" 
ae bizim giW .aiıı Ü ,aıır:mqamızdr: 
Japonya hUkiiıb*ti bir beyanname 
neırederek u •• ~ıWk aiyaaetinin .. 
au hatlarıııı ~eeekmi§. Beyanna• 
me (Uzak lŞatl.: Uz.ak Şarklılarm
dır) prenaibinden mülhem olacak ve 
Japonye.'nm Çin toprak\a.rmda. gön 
olmadığı teyit edileceikmi§L 

Gözü olmadığı halde Çin ülıkeei
nin en mamur, en zengin klıllll• ba 
gün japon istilU.. altmda. 

Maazallah ya olaaymıf? 

B. Celôl Nuri 
İleri vefat etti 

lstanbul, 3 (Telefonla) - Eski ga· 
zetecilerden ve sabık mebuslardan 
Celal Nuri Ueri, dün kısa bir hasta
lıktan sonra vefat etmiştir. Cenazesi 
bugUn Şişli'deki evinden kald~rılar~k 
merasimle Rumelihisarı'ndakı aılc 
mezarlığına gömülmüştür. 

*** 
CeHH Nuri lleri, 1882 de doğmuı ve 

memuriyeti dolayısiyle taşrada dola· 
şan babasını takiben ilk tahsilini bi
tirdikten sonra Galatasaray lisesine 
girmi§, 1902 de de Hukuk mektebini 
bitirerek hariciye nezaretinde memu· 
riyete girmiştir. 

Genç yaşından itibaren yazı yaz
mağa hevesli olan merhum, müspet 
ve ciddi ilimlerle de uğraşmış, bir 
heyet tezi dolayısiyle Avrupa i
lim cemiyetlerinden birisinden ~ 
dalya almıştı. Sonraları avukatlık et• 
meğe başlamış, meşrutiyet sıraların
da Jön Türk adlı bir fransrzca gaze
te çıkarmış, osmanlı meclisi. m~busa
nına Gelibolu'dan mebus seçılmış, İk
dam gazetesinde çalıştıktan sonra 
"lleri" yi çıkarmış, mütareked_~ ~al· 
taya sürülmüş, ana avta~a. do~~nc~ 
de, Büyük Millet Meclisı?ın bırıncı, 
ikinci ve üçüncü devrelerınde mebus 

seçilmiştir. 
Merhum bundan sonra ilmi teteb-

bulara devam etmiş ve arasıra bazı 
İstanbul gazetelerine yazılar yaz-

mıştır. ~ . . 
Kederli ailesine başsagı dılerız. 

B. Daladye fevkalade 
salahiyetleri uzathracak 

Paris, 3 a.a. - Mebusan meclisi 
mahafiline göre hükümetin hali ha
zırda iktısadi kalkınma planını tahak
kuk sahasına isal ve şimdiki fevkali
de salahiyetleri temdit etmeyi derpi1 
etmekte olduğu zannedilmektedir. 
Fevkalade salahiyetlerin temdidi me· 
selesinin siyasi mahiyette bir takım 
müşkülita sebebiyet vereceği söylen
mektedir. 

doğru yürüyordu. Umumi par:klarda 
yapılan siperler takviye edilecek ve 

mWıafaza olunacaktll'. 
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Dördüncü koğuşta hayat 
her gün nasıl geçerdi? 

B ize burada iyi ile kötüyü 

biribirinden ayırt edemez 
mesuliyetsiz çocuklar gibi muarne~ 
le ediliyordu. Burada hayatımız: 
~ Anne, işin iyisini bilir! Diye 

geçıyordu. Fakat sonunda şu ihtar 
da vardı: 

- Karışmam, sonra anne canını
zı yakar! 

İşin acayip olan tarafı içeride 
bütün bir çocuk muamelesi gören
l~rin hepsi orta yaşlı, hatta yaşlı 
kımselerdi ki dışarıda olsalardı bir 
çoklarına hükmedeceklerdi 
Hastabakıcımız Mis Pa · 'z bir-

likte gezmeğe gittiğimit.: "aman 
kerli ferli adamlara benziyorduk; 
fakat geri döndüğümüz zaman bu 
kadın, eğer içimizde dolaşırken ço: 
rabını ıslatan varsa onun çorabını 
yemeğe gitmeden önce zorla değiş
tirtiyor, diplomat ve hukukçuya 
sofrada börekten önce bütün ıspa
nağını ister istemez yediriyordu. 

Gerçekten bir ana mektebinin öğ. 
retmenini seven çocukları gibi 
idik. Arada sırada bu vaziyet hak
kında aramızda konuşuyor, vaziyet
ten memnuniyet beyan ediyorduk. 
Sahihden de öyleydi: Ne mesuli
yetimiz, ne mecburiyetlerimiz, ne 
halledeceğimiz meseleler, ne de ü
zerinde karıw vermek zorunda oldu
ğumuz vazifelerimiz v~dı. 

Hatta sabahlatıine'ı'Zaman kalka
cağımız, geceleri kaçta yatacağı
mız hakkında Dile katar vermek 
nıecburiyetinöe bile değildik. 
Şimdi iyileşıpiş olarak dışarıda 

bulunuyorum. Burada ne zaman bir 
mesele hakkında bir karar verebil
mek için sıkılsam orayı, o hiç bir 
karaT vennek ..-necbu..,iyet:ind• hıt

lunınadığım yeri hatırlar, keşke ge
ne orada bulunsam derdim. 

Oraya girmeden önce hayat bize 
pek fazla kızgın gelmişti. O çocuk 
yuvasına bizi götüren, sürükliyen 
sebep de bundan başka bir şey de
ğildi. 

S ize dördüncü koğuşta bir 
günün nasıl geçtiğini, kı

saca, anlatıvereyim: 
Sabahleyin saat yedide uyanır ve 

sekize çeyrek kala kahvaltıya otu -
rurduk. Ondan sonra saat sekiz bu-
çuğa kadar ciğara içer, kütüpane -
de öte beri okurduk. Ondan sonra 
ekseriya Derbi kıyafeti giyen bir 
adam gelir ve burnundan gelen bir 
sesle: 

- Okü peyşın t (iş başına 1) Diye 
seslenirdi. o zaman bütün burada
ki memurlar ve hastabakıcılar, bi
zim paltolarımızı giymemize yar
dım ederlerdi. Bizim bu çıkışa ha
zırlamşımız ömürdü. Bazan Bay 
Vili yatağının altına, bazan elbise 
dolabına saklanırdı. Onu oradan 

çıkarmak için uğraşırlardı. 
Ondan sonra sayılır, sıralanır ve 

Derbi kıyafetli ufak tefek odam ba
şımızda karların üzerine çıkardık. 
Çahşacağım•z yer, parktan birkaç 
yüz yarda uzakta bulunuyordu. 

Bunun antresi, içinde bizden ön
ceki hastaların yaptıkları a~yip 

şeylerle ve cam eşya ile dolu bir 
müze idi. 

Bu eşyadan bir çoğu eski üslUp
ta idi; fakat çoğunun yapılışındaki 
maharete, inceliğe ses çıkarılamaz
dı; kusursuz şeylerdi. Burada hiç 
kimse modern sanat eserleri vücu
de getirmemişti. Galiba, biz gerçek
ten deliler olduğumuz için ayrıca 
böyle delice eserler vücude getir
meğe lüzum görmüyorduk. 

8 ura da her hastanın kendi 
hoşlandığı işle u ğraşması

na müsaade olunuyordu. Bunların 
arasında sepetçilik, örücülük, fırça 
yapmak, mücellitlik, matbaacılık, 
maden işleri, marangozluk, ressam
lık gibi şeyler vardı. Biz, burada 
dokuza çeyrek kaladan on bire ka
dar çalışıyorduk. Saat on birde dü
dük çalıyordu. O zaman dışarıya çı
kıp diziliyor, tekrar karlı sahaya 
çıkıyor, fakat bu sefer jimnastikha
neye gidiyorduk. 

Burada öteki koğuşlardan gelmiş 
olan hastalarla birlikte oyunlar oy
nuyor, jimnastik yapıyorduk. Bun
ların arasında azılı deliler de var
dı. Bu sırada arka koğuşlardan vı~ 
zrldayan kuşların (hiç bir ağrı, sı

zı çekmedikleri halde feryat eden 
hastalara bu isim verilirdi) sesleııi
ni duyardık. 

Saat varımda-aksam vemeifünizi 
yerdik. Biz akşam yemeğimizi ak-
şam üzeri değil, öğleyin yerdik. Bu-
nu dışarıda böyle yapanlar pek na
dirdir. Yemekten sonra uzun müd
det uyku uyumamıza müsaade e
dilmezdi. Saat üç buçuk sularında 
Mis Payn bizi, tekrar hava almağa 
çıkarırdı. 

Saat beşe çeyrek kala gece ye
meğimizi yer, ondan sonra iskam
bil, satranç, dama, domino gibi o
yunlar oynardık ki Mis Payn ile 
öteki memurlar da arada sırada o
yunlarımıza iştirak ederlerdi. 

Saat sekiz buçukta süt içer, do
kuzda yataklarımıza gönderilirdik. 
Böylece tekrar çocukluk hayatı 

başlardı. İşte örnek .hastan~de 
tam bir günümüz böylece geçerdı. 

Her ne kadar kollejimiz, hay

di öyle tabir edelim, muh
telit tedrisat yapıyor idiyse de ka-

dınlar ve erkekler, biribirlerinden 
ayrı ayn binalarda bulundurulu
yorlar, bir yandan bir yana gidebil
mek için uzun bir mesafe katetmek 

lazım geliyordu. Yalnız cumartesi 
akşamları klise salonunda yapılan 
danslarda erkek hastalarla kadın 
hastalardan mahzurlu olmıyanlar, 
bir araya getirilirlerdi. 

Bu toplantılara bizim dört numa
rah koğuşun hastaları, Bay Dirk ve 
Bayan Payn başta olmak üzere gi
derdik. Buradaki toplantı, bir bü
yük otelin, yahut bir taşra kulübü
nün toplantılarını andırıyordu. Bu
rada güzel bir caz orkestrası vardı. 
Erkekler ve kadınlar, gece elbisesi 
giyiyorlardı. Eğlenceli konuşmalar 

oluyordu. Hastabakıcılar ve me
murlar da buraya her zamanki gibi 
beyaz gömlekleriyle gelmezlerdi. 
Onlar da akşam kılığına girerlerdi. 

Fakat çok geçmeden buradaki eğ
lencenin bir takım kayıtlara, şart
lara bağlı olduğunu öğrenmiştim. 
Kadın hastalar erkek hastabakıcı
larla, erkek hastalar da kadın has
tabakıcılarla dans ederlerdi. 

Erkek hastaların arada sırada bu 
toplantılara gelen doktorların ve 
memurların karılariyle dans ettik
leri de olurdu. 

Eğer iki hasta birbiriyle 
dansetmek hususunda faz

la israr edecek olurlarsa o zaman 
memurlar, belli etmeden bunları a
yırırlardı. Fakat bunların birbirle
rinden zorla ayrıldığım dışarıdan 

bakanlar, farkedemez]erdi. 
Bu toplantılarda her şey o kadar 

neşeli, dostane, keyifli geçerdi ki 
siz eğer dışarıdan gelmiş bir ziya
retçi iseniz, burasının trmarhaneli
ğine delalet eden tarafı neresi ol
duğunu düşünür, düşünür, bula
m:tznrnız. 

Bir gece, dansın sonlarına dogru, 
hastane memurlariyle dansettiği 

için hasta olduğunu anladığım 

genç, güzel ve cazip bir kadın gör
düm. Doktorlar bunun yanında bu
lunuyorlar, kendisiyle alakalı ala
kalı görüşüyorlardı. 

Merak edip bunun kim olduğu
nu Mis Payn'a sordum. 

Mis Payn dedi ki: 
_. Bundan dört ay önce ben, ka

dınlar tarafında çalıştığnn sıralar

da bu kadını sarmak için dört kişi 
uğraşmağa mecbur olmuştuk. O ge
ce bu kadın sabahlara kadar haykı
rıp durmuştu. Ünümüzdeki hafta, 
tamamiyle iyileşmiş olarak, hasta
nemizden çıkıp gidecek. 

Çok zaman geçmeden kendisinin 
resimlerini N evyork gazetelerinin 
sosyetelere tahsis ettikleri sütun
larda göreceksiniz. Tabii onlar, 
kendisinin bir müddetten beri Av
rupa'da bulunduğundan ve bu seya
hattan yeni döndüğünden bahsede
ceklerdir. 

Cumartesi akşamı klisenin bir 

B Al IK 
sokağın tam giriş noktasına bakıyordu, ve Sen'e 
doğru inerken, yahut şehirde yapbkları ürkek ge

zintilerden dönerken oradan geçiyorlardı. 

TUTAN 
K E D İ 

SO KAGI 
Ceviren: Nasuhi Baydar 
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Sokağın ismini onlara tercüme eden Baradişinof 

oldu. Paris'te ilk münasebeti de Baradişinof'la te • 
sis ettiler. Yahut, doğrusunu söylemek lazımsa, 

ikinci münasebetleri bu idi. Uk tanıştıkları Liif idi 
ise de hususiyetlerinde ötekine ancak biraz evel 
takaddüm etti. Bakınız bu nasıl oldu: Klari merdi
venden düşmüş, bağırıp ağlıyordu. O zaman, oda
sının kapısı doğrudan doğruya merdiven sahanlığı
na açılan Liif, kalkmasına yardıma koştu. Bu ce
hennemi feryatları iıitmiş olan Anna da yerinden 
fırladı, ve Klari'yi yabancı zatm muaveneti ile tes
kine çalı§tı. Krzcağızm hıçkırıkları dinip yavaş ya
vaş içini çekmeğe başlayınca Liif omian fransızca 
sordu: 

i.di? Arına onunla karşılaşmağı ne kad · t d" ar ıs er ı. 
- Aıdm ne? 

Sokağın yaşlılarına onu hiç görüp görmemiş olduk-
larını sormak arzu ederdi. Fakat onlarla b 1. , u sua ı 

sorabilecek kadar, münasebeti yoktu: Bunlar aksi 

ve ihtiyar adamlardı ... Kimseyi sorguya çekmezdi. 
fakat, akşamleyin, uyumadan önce, balık tutma' 
ğa g iden kediyi düşünürdü. Hulasa, onun bu kay
gılandırıcı yabancı şehirde onun sevimli bulduğu 
ilk hayal bu oldu. Çabuk çabuk, yüzlerini oynata 
oynata konuşan, biitün gördüklerinden bu derece 
ayrı olan bu garip adamları anlamaktan bu kediyi 

anlamak daha kolaydı; fakat bir pisi, bura•da bile, 

ne olsa, bir pisi idi 
O devirde onlar henüz Balık - Tutan - Kedi so

k"" ük kağmda oturmuyorlardı. Hüşet sokağında uç 
bir otelde kalıyorlardı. Fakat, peneereleri daracık 

Klari karşısındakine hiddetli ve istihfafkar bir 
tavurla baktıktan sonra, macarc::a, suratına bağıt' -

dı: 
_ Benimle doğru dürüst konuşunuz! Söylediği-

nizi anlamıyorum. 
Anna utanmıştı. O efendi macarca bilmiyordu 

ama Klari'nin yüzü kafi derecede ifa.deli idi. 
Anna gücenince, gücenikliği ender olarak deru

ni kalırdı. Bu sefer kardetini omuzlarından ya -
kalayıp nefesi kesilinciye kadar tartakladı. 

- Pis çocuk! Seninle terbiyeli terbiyeli konU§ul
duğu zaman böyle mi cevap verirsin? 

Liif, bu aile fırtınası arasında ne yapacağını bi -
lemiyordu. Bütün çocukları severdi; ihtirasla, ü
mitsizce severdi; zira kendi kızı - mavi gözlü ye 

I
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Ucuz para - pahah para 
meselesi 

Yazan: H. A. Kuyucak 
Dünkü yazıda Beynelmilel ticaret ı yükselir; çünkü para süratle çoğalıp 

odaları meclisinin, milletleri iktısadi kıymetinden kaybetmekte olduğun
sahada işbirliği siyasetine davetinden dan para ikraz edenler ikraz müddeti 
bahsolunmuştu. Meclis bu münasebet- zarfında para kıymetindeki düşüşü de 
le, ucuz paranın iktısadi faaliyet için karşılamak için daha fazla faiz ister
elzem olduğu fikrinin,, yanlış oldu- ler. 
ğunu da ileri sürmektedir. Asıl faizi tespit eden, teknik bir ta-

Ucuz para - pahalı para tabirleri bi- birle, sermayenin nihai verimliliği, 
rer tezadı ifade eder gibi görünür. daha açık bir sözle de, bir memlekette 
Çünkü biz, umumiyetle, ucuz veya pa- istihsal için kullanılan ham madde, 
halı maldan bahsederiz. Halbuki para makine bina ve saire gibi maddi ser
bakımmdan uucuzluk ve pahalılık ta- mayenin ihtiyaca nispetidir. Para için 
mamiyle başka bir şeydir. Paranın u- verilen faiz, hakikatte, o para ile ah
cuz olması demek faizinin az olması, nabilecek maddi sermayenin kirasr
pahalı olması demek de faizinin yük- dır. Para istikraz edip tohum alacak 
sek bulunması demektir. Başka bir ta- yerde doğrudan doğruya buğday is
birle ucuzluk, pahalxlrk paranın kira- tikraz olunsa gene buğday olarak ve
sına atfolunan vasıflardır. rilecek olan faiz, herhalde, bu buğda-

Bilhassa son on senedir ortaya atı- yın mahsulünden, toprak ve amele i
lan bu tabirler ,insanların asırlardan çin hisseler ayrıldıktan sonra kalacak 
beri para hakkında beslediği yanlış kısımdan fazla olamaz. Bu kısım ise 
fikirlerin yeni bir şekilde ifadesin- erazinin münbitliğiyle azalır, çoga
den başka bir şey değildir. İşsizlik ve lır. Bu sebepledir ki henüz işlenme
buhran zamanlarında ortaya bir takım miş münbit, feyizli ve geniş araziye 
fikirler atılıyor ve deniliyor ki: ve büyük tabii servetlere malik mcm
Buhran var, çünkü işsizlik var .. Hal- leketlerde sermaye faizi yüksek olur, 
kın eline para geçmiyor ki mal alabil- çünkü böyle yerlerde sermaye daha 
sin .. Fazla mal satrlmıyor ki istihsal verimlidir. Tek bir sapanın bile mün
artmlsm.. İstihsal yapılamıyor ki bit arazideki verimliliği ile münbit 
fabrikalar amele kullansın .. Müteşeb- olmıyan arazideki verimliliği bir de
bislcre az faizla para verilirse iş çoğa- ğildir. Bir memlekette sermaye ne ka
lır .. Halkın eline para geçer .. Hulasa, dar çoğalırsa, mevcut toprağa ve ame
memlekette iktısad1 faaliyet ve refah leye nisl>eti değişir ve 0 nispette de 
artar. Şu halde, buhran'dan kurtul- verimliÜgi azalır ve, tabii olarak, fa
mak için tek çare faizi indirmek, pi- iz de düşer .. 
yasaya bol kredi"bulrnaktır., , Muayyen bir depodan gelen suyun 

Bu fikirler nazariye halinde kalma- miktarını, su borularını uzatmakla ve 
mış, birçok memleketlerin mali siya- çoğaltmakla artırmak mümkün olma
setlerine hakim olmuştur. Filhakika dığı gibi, servetin elden ele geçmesin
Amerika Birleşik devletleri başta ol- de adeta su borusu vazifesini gören 
mak üzere birçok yerlerde devletin 
müdahalesiyle faiz hadleri indirilmis, 
yani, kullanılan tabirle, para ucuzl~
tılmıştır. 

Zannetmiyoruz ki, beynelmilel ti
care.t odaları meclisi, "iktısadi faali
yet için ucuz para elzem değildir,, de
mekle, normal faizin az olmasındaki 
faydayı inkar etmiş olsun. Malfundur 
ki faiz hadleri tedavülde bulunan pa
ra miktariyle alakadar değildir. Yani, 
tedavüldeki parayı artırmakla hakiki 

İNıb~M~.~p.ü"tÇoglr~ıy~haşlayi'nca 
bir müddet için faiz iner, fakat para
nın çoğalması fiatları yükseltir ve 
yüksek fiat seviyesiyle aynı işi gör
mek için daha fazla p.araya iıhtiyaç ol
duğundan faiz gene eski haddine dö
ner. Hatta enflasyon zamanlarında 

parayı çoğalttıkça faiz düşecek yerde 

dans salonu olduğunu gördükten 
sonra onun pazar günü ne hal arze
deceğini görmeği merak ettim. 

Kliseye gitmek ve yahut gitme
mek bizim yapmakta veya yapma
makta serbest olduğumuz yegane 
şeydi. Biz, ekseriya pazarları kli
seye, kadın hastaları görebilmek 
için giderdik; kadınlar da bizi gör
mek için gelirlerdi. 

Burada erkeklerin ve kadınların 
oturdukları sıralar, benim çocuklu
ğumda gittiğim kliselerde olduğu 
gibi, birbirinden esaslı surette ay
rılmıştı. Doktorlar kliseye pek na
dir gelirlerdi. Çok geçmeden bu
nun da sebebini anlamıştım. 

(Sonu var) 

paranın artması da esasen mevcut ser
mayeyi artırmaz ve binaenaleyh faiz 
haddini indiremez. 

Herkesçe malum olan bu esaslı nok
taları tekrardan maksadımız, ucuz pa
ra siyasetinin iktısadi faaliyet için el
zem olmadığı fikrindeki isabeti mey
dana çıkarmaktır. Bu siyasetin tatbi
kat sahasındaki neticelerini tespit et
mek pek güçtür. Çünkü bir memleket 
ekonomisinin vaziyeti o kadar değişik 
amillerin tesiri altındadır ki bunlar-
---- J-···- - -
siyasetinin, ne faydası veya ne zararı 
olduğunu tayin, oldukça uzun etütle
re, ve bilhassa, tamamiyle ilmi ve ob
jektif bir metoda lüzum gösterir. 

Bu hususta en ileri giden Amerika 
Birlesik devletlerinde ucuz para ta
raf ta;ları iktısadi faaliyetin bu se
beple arttığını iddia ettikleri halde 
muhalif fikirde olanlar da, bu siyaset 
olmasaydı iktısadt faaliyetin daha 
artmış bulunacıağmı ileri sürmekte
dirler. Muhaliflerin fikrince Ameri
ka'da az çok bir kalkınma olmuşsa bu 
"Roosevelt sayesinde,, değil "Roose
velt" e rağmen olmuştur. 

Ucu zpara siyasetini murabahacı

lıkla yapılan mücadele ile karıştırma
malıdır. Modern bir cemiyette devle
tin murabahacılıkla mücadelesi her 
nevi zaruri eşya ihtikariyle mücade
lesine benzer. Fakat unutmamalıdır 
ki istihsal ve istihlak va.zıiyeti itiba
riyle 10 kuruşa mal olan bir kilo ek
meği hiç bir kanun 5 kurup sattxra
mıyacağı gibi faiz hakkında konulan 
kayıtlar da, faizin normal haddine ya
kın olmadıkça, tesirsiz kalır. İşte bu 
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Ankara : 

1 
CUMA - 4.11.1938 - lZ.30 Müzik (Türk• 

çe eserler) - 13 Saat ayarı ve haberler -
13.10 Konuşma: Mo:la hakkında - 13.25 • 
14 Müzik (Kiiçi.ık orkestra - eski operet· 
!er)- Romantik uvertür (Keler Bela). - La 
fille ele Mme. Angot opcretınden potpourri 
(Ch. Lccooq). - J.Jı- LaJalu"ı-~ operetinden 
potpourri (Emmerih Kalman). 

11!.JU Muz ık 1. ı~ eşeıı - pı.ı..:1 - 19.15 Sa· 
at ayan ve haberler - 19.25 Müzik (deniı 
türküleri) - 19.40 Konuşma - 19.50 Mii· 
zik (Dag ti.ırkuleri) - 20 Muzik (Riyaseti• 
cümnur filarmonik orkestrası; şef: Prae
torius): Egmon - uvertür (Beethoven). • 
Senfoni (Cezar Franck). - Caprıcolo eı;pa• 
gnol (Rıınski Korsakovv) - 21 Arapça 
söylev - 21.10 Muzık (Şan konseri): Lie• 
ı.ler (solist Nurullah Şevket) - 21.30 Ko
nuşma: (Koca Sinan'ın birkaç esen önün• 
dcı Yazan ve soylıyen Ekrem Reşit) .-
21.45 Müzik (Sinan'ın duydugu nagmeler : 
Seyit Nuh lbri) - 22.05 Sinan'ın duyduğU 
şıirlerden - 22.10 Muzik (17 inci asır) -
22.45 Bir operanın tamamı - 23.45-24 Soıı 
.~aoerler V(: :y;uınKı program. 

Avrupa : 

O, ...,,.ı. v E OPERETLER: 14.10 Fran· 
kiurt - 20.30 Beromunster -21.30 Stra.z· 
v1.u ı. - t.:..ı . ..ıJ Luıtsemburg. 

0HKEST.RA KONSERL9R1 VE SEN
FON J K KONSERLER- 16.45 London " 
Hccyoııal - 17.25 ... trazburg - 20.10 LayP"' 
sig - 20.30 Bertin - 21 Ştutgart - 21.lS 
, a•Şu\a - L. 1..>0 .ı."oma - 0.l!ı ~aris. 

ODA MUSıKıSI: 18.10 hamburg - 19 
Ştı:tgart - 20.50 Koıonya - 22.18 Lıiksern• 
burg. 

::ıvLO KOH SERLERİ: 15 Frankfurt --
15.25 Hamburg - 16.30 Varşova - 17 Ber
lin - 18 :;itulgart - 18.20 Münib - 19.lS 
Königsberg - 19.10 Münih - 20.10 Keza 
- 22.30 .Frankfurt - 20.50 Kolonya -21.30 
Kolonya - 21.30 Stokholm - 22.20 Kopen· 
hag. 
.NEFESLİ SAZLAR (MARŞ V.S.): 6.30 

Königsberg - 12 Hamburg, Laypsig, Mü• 
niih - 18.25 Kolonya - 22 London - Rec· 
yona! - 22.15 litokholm. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 
17.5 StoKnolm - 20 Monte Ceneri - 21.15 
Breslav. 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Kolonya - 7.10 

Keza - 8.30 Frankfurt, Kolonya - l0.30 
Hamburg - 12 Alman istasyonları - 13.15 
Kolonya - 14 Laypsıg - 14.10 Kolonya ....-
14.15 Berlin - 15.30 Viyana - 16 Alınall 
istasyonları - 18 Berlin - 18.10 König&
berg - 19 Berlin - 19.30 Frankfurt - 20 
Sottens - 20.10 Breslav, Viyana - 24 Ber• 
lin, !< rankfurt. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Ştutgart - 19 
Layp~ig, Vıyana - 2'2.40 Budapelite (Sigall 
müzı{;i). ' 

lJA.NS MÜZiGl- 19 Hamburg. 
HALK MUS1K1S1: 11.30 Ştutgart - 19 
DANS MUZ1Gi: 19 Hamburg - 20.ıO 

Berlin - 22 Sofya - 22.30 Floransa, Loo; 
don - Recyonal - 23 Milano, Roma - 23..2J 
London - Recyonal - 24 l..üksemburg ~ 
o.ıs Droytviç. 

sebepledir ki bizde murabaıha nizatl)" 
namesinin tatbik olunduğu zamanw~ 

nan faiz yekunu bankalarda bile ka
nuni haddin iki misline çıkıyordu. 
Tefeciler ise daha çok ağır faizlerle 
halkı eziyorlardı. Son on beş sene e
konomi sahasında yapılan hamlelerle 
evvela istihsal artmış, saniyen de ta• 
sarruf ve sermaye hareketleri uyan· 
mış ve bu vaziyetin neticesi olarak da 
faiz inmiye yüz tutmuştur. 2279 n.u· 
maralı ve 11 haziran 1933 tarihli Ö" 

dünç para verme işleri kanunuyle, k<>-' 
misyon ve hesap masrafları da dahil 
olmak üzere, en çok faiz yüzde 12 ola• 
rak tespit edilmiş ve bundan fazla alı• 
nan faizlerin, gittikçe artan bir kısın.ı• 
nı mukrizin iade etmesi mecburiyeti 
konulmuştu. Ödünç para verme işleri 
kanununun bazı maddelerini değişti· 
ren 3399 numaralı ve 25 mayıs 1938 ta
rihli kanun ise mühim bir adım dab3 
ileri giderek ödünç para işlerinde 
yüzde 8.5 dan fazla faiz almayı yasak 
ettiği gibi "faiz tabirine ödünç para 
verme mukabilinde borçludan komis· 
yon ve hesap masrafları ve sair her nt 
nam ile olursa olsun alınan parayı,, it~ 

(Sonu 8. incı ~-aylada) 

siyah saçlı bir kızcağız - kaçarlarken ölmüştü. 
Liif Litvanyalı ve sosyalistti, ve harbin hemen aka
binde, kısa bir müddet, Liifin dostlariyle kendisi
nin işleri kendi düşüncelerine göre tanzim edecek
leri zannedilmişti. Matematik profesörü olan Liif, 
birkaç gün, büyük iaşe şefi olmuştu. 

- Bu sevimli küçük hanım da onu bundan dolay.ı 
ını paralıyordu? Anlıyorum, pek iyi anlıyorwn. Ri
ca ederim, azizim mini mini bayan, tamamiyle aile
vi bir işe karışmış olmamdan dolayı en samimi ~ 
ziirlerimi lütfen kabul ediniz. 

Sayı bildiğine göre bu makam ona uygun addo
lunuyordu. Fakat, bir müddet sonra kaçmak lazım 
geldi, zira mukabil ihtilalciler Liiffi taıkip ediyor
du, ve bu esnada kızı ile karısı öldü. Tifoyu hangi
sinin diğerinden aldığı belli olamadı. Ve şimdi Liif 
Paris'te serserice dolaşıyor ve bekar hayatrnı ne ya• 
pacağmı bilemiıYordu. Bütün çocukları seviyordu, 
Klari ile dost olmağı pek İsterdi, fakat, küçük kız 
ona dinmez bir gayzla baokmağa devam ederek, sar
salanmağa ses çrkarmıyordu. Nihayet, biri, Anna'
nm arka tarafından ani surette tuttu 

- Fakat, azizim mini mini bayan! Küçük karde
pniz bu hiddet ve şiddete istihkak etmiş olmak i
çin ne yaptı? 

Anna, bu uzun ağdalı cümleyi işitince durdu. O 
zamanlar fransızca bir kaç kelime biliyordu. Fakat, 
bir hitabe kendisi için çince kadar anlaşılmaz bir 
şeydi. Duyduğu hayret arasında koyverdiği Klari 
bir küçük tav§an gibi odalarına kaçtı. Ve üçü de, 
yani Lituanyah profesör, rusyalı banger ve macaris
tanlı küçük kız o vaziyette kialdr1ar. Klari'nin bı -
raktığı kötü intibaı hal ve tavriyle taviz arzusunda 
olan Anna krmıldanmağa cesaret edemiyordu. 

Liif hadiseleri hiki(ye etti. Anna onun de·d iklerini 

anlıyordu, zira fransızcası oldukça basitti: 
- Küçük kız merdivene d~tü ve ben kaldırdım. 

Sonra, admı sonuıea hiddetlenc:i. 

Bu gene çince idi. Anna'nm bütün anladığı bu be
yaz sakallı ihtiyar zatm kendi&ine bayan demesiydi, 
ve bu pek hoşuna gitti. Bunun Üzerine gülümseyip 
"Te§ekkür ederim" dedi, ona .neden dolayı teşek
kür ettiğini iyice tayin edemeıdiği halde ... lıte ar~ 
larmdaki dostluk da böıylece baılamış oldu. Alqam. 
Barabaş otelin küçük barma inince Bardişinof ken
disiyle konuştu. Heyecanlı ve kaT'l§ık cümlelerle, 
tanışmış olınak zevkine nail olduğu iki küçük la
zm meth ve senalarını terennüm etti, ve fransızca 
konupna temrinleri yapmalarına frrsat vererek 
kendilerine faydalı olmak ümidiyle zaman zaman 
onlarla göriipnesine müsaade olunması ricaMDCla 
bulundu. 

Bara.baş müpheın bir §eyler mırıMandı. Zannedi
yordu ki bu zevzek ve küçük sa.kallı zat kızlarmıa 
ders vermeyi teklif ediyordu. Ve bu esnada bu mak
satla u.rfedilecek PB.NU.I da yoktu. Eğer bay Bar

dişinof onun düşüncesini tahmin etseydi hararetle 
itirazda bulunurdu. Zira 1920 senesinde idi ve rus 

' 
mültecilerine henüz kafi muavenette bulunuh~or-

du. Bundan başka, menfa hayatmm da birkaç ay
dan fazda devam etmiyeceği umuluyordu. Bardiıi
nof İ§Ç-iden para almağı aklma bile getirmezdi. Yal· 
nız İç sıkıntısı, yalnızlrk ve faydalr olmak arzusu
dur ki onu bu çocuklara doğru sevkediyordu, ve 

(Sonu var) 



4 - ı l - 1938 

r---........................................................... -.......... ;:---! ı 
! HAYAT ve SIHA~ 
\.. ............................................................................................. . 

Gözden mideye 
Gözle mide arasındaki munaa&- yanların sayıaı daha çoktur ... Bu 

bctlerı herke& bilir. Güzellik duy- haller çocuklarda olunca hatıra -
gusunu her §eyden üatün tutan zevk solucanlardan batlıyan.k - türlü 
sahibi, temiz bir yemek salonunda, kötü haatalıklar gelir de çocuiun 
çiçeklerle donanmıt güzel bir sof· gözlerini mütehaasıaa muayene et
ı·anın kenarlarında dekolte roplu tirmeyi kimse dütünınez. 
bayanları gorünce yemeğe ittahı ar· İkinci bir akr.ilik: Bütün bu haller 
tar ve adetinden fazla bile ye&a gene gözlerinin bo:zukluiu hafif olanlar • 
kolayca hazmeder... Zevkini, muhi- da çıkar. Onlar g~zlerinin bozu.klu • 
tin gÜzeliğinden zi:ya•de, yemeklerin iunu kendi kendilerine düzelttıkle -
lezzetinde bulan yemek meraklısı rinden, göz tarafından rahatsızlık· 
bile bol zeytinyağı içinde nazlı nazla larının farkına varamazlar ve ancak 
yatan patlican imam bayıldıaını aa - bakmakla pek yoruldukları vakit 
dece görmekle ğzının auyu akar ve iyi göremez olurlar. Onun için mide 
ne kadar yese midcainden rahat • tarafından rahataızlıkları göze bağlı 
&ızlık duymaz. oJ.duğu hatıra gelmez. 

Buna kartılık, gözün iştahı bir- Demek oluyor ki, bundan sonra, 
denbire tıkadığı da olur. Mesela asi-ı kendinizde saydığım o rahatsızhk
de denilen o acayip yemeği yiyebi· tardan birini duyaraa~ız! y~hut ço
lenler onun pek lezzetli olduğunu cuğunuz onlardan tıkayet .. edeı:s~ 
temin ettikleri halde, büyük ittahla gözlerinizi, çocuğunuzun ıozlerı~ı 
yemek yerken asidenin sofra üzeri • muayene ettirmeyi ihmal etmemelı-

. ·1d·-· · .. " b' d b' · · Go"zler'ın astiamat olmasından ne getırı ıgını gorunce ır en ıre aınız. • d' 
tıkanarak ıünlerce her türlü ye- ıüphe etmek ~çin, _ ~er~e&İ~ ken ı 
inekten kesilenler vardır. kendine bulabılecegı, bır alamet de 

Bunlar normal ıözün mideyle mü • vardır: Öyle olan gö~. ~~r .. gazetede 
naaebetleri. Fakat, ıözlük takmıya yahut kitapta. ~Y~~ ~u~~_1ukt~ ?I~~ 
mecbur olan inıanlarm gittikçe ço- harflerin kimıaını ıyı gorur~ ~~!aını 
ğalmasından da anlaııldıiı üzer, in- iyi görmez. Mesela E har~~n.~ ıyı .~
aanlar arasında normal ıöz bulmak çer de H harfini dwnan.lı goru~, ç~
haylice güç bir ittir. Bir kere yatlı kü birinciıini ayırde~tı~~ . ç~zııler 
· · · ·· b'l k b' d bir yana ıluncıaını ayırt ınaanların yakından ıyı &'ore ı me ır yan an • 
için gözlük taktıklarını bilirsiniz. ettiren çİz&'iler yuka~ıdan aı~iı~a 
Yatlı olmıyanlann da kimisi miyop doirudur. Bu harflerıd ı;;,.ete ~r de 
olur, uzaktan göremez; kimisi iper• biribirine yakın yerler e ma a 
metrop olur _ yaşlılar gibi fakat güç olmaz. 
onlardan başka bir aebeple - ya-
kından göremez. Bir de ar.tigmat o • 
lanlar vardır Bunlar uzaktan da ya
kından da g. öremezJer, çünkü ıöz 

. tik yuvarlaklarının kutw ları her ıa •· 
metten müaavi deiildir. 

Amerikalı bekiinlerden .. bazıları 
merak etmiıler: acaba, boyl.-:_ !'~-

bozuk dedıgmuz mal aayılmıyan ve . 
gözlerle midenin münaaebetlerı na-
ıld 1 Tecrübesi de kolay: Normal 

g il' k . ·ıd· - · bir gözü gözlük ~akara ııtenı ıgı 
gibi miyop, veya ıpennetrop, yahut 
astigmat yapmak mümkündür. 

Bu hekimlerin tecrübelerinde elde 
ettikleri neticelere göre ıadece mi· 
yop yahut ipermetrop yani yakın· 
dan yahut uzaktan iyi göremiyenler 
için gözle mide araaın·daki münaae-

G.A. 

l\fcı:;)cki t<·dril'al ~ube 
müdürlüğü 

Kültür Bakanlığı mesleki tedrisat 
umum müdürlüğü şube müdürlüğü

ne Edirne mıntaka sanat okulu mü
dürü B. Ferit Sana tayin edilmiştir. 
Aynı genel direktörlUk şube müdürü 
B. Nurettin Beyman da orta tedrisat 
'ube müdürlüğüne tayin olunmuttur. 

Maaş tahsis olunan lç Bakanlık 
emekli ve öksüzleri 

!ç Bakanlık birinci teşrin ayı için
de 13 yetim ve 17 mütekaide ait ev
rakı tekemmUl ettirmiş ve bunlara 
maaş tahsis etmiştir. 

.., .... ~1""• • ·--- • - ··- -,.a..lr L!- .... ._., •r,...ı,._ -·--···-····•••••••••••••••·••••••••••• .. 
tur. 

Fakat astigmat olanlarm mide ta· 
rafından itleri pek karıtık: Onlann 
mideleri iyi takallüs edemiyor. Mi
denin işi bozulunca insanın bütün 
vücudunda da müvazene az çok bo
zulur. Onun için astigmat olanlarda 
i§tahaızlık, mide sancısı, bulantı, 
kay olduktan batka bat dönmesi, 
bat ağrısı geliyor ve bunlar devam 
ettikçe inr.an büsbütün ainirli olu
yor, zıvanadan çıkıyor. 

Aksiliğe bakınız ki gözden aıtig
rnatlık en ziya•de - kız ve erkek -
çocuklarla yetişmit bayanlardadJI'. 
Çocukların gözü mütAhuıısa ~~·
yene ettirilmek için vakit gelmedığın· 
den gözünün bozukluğu henüz mey • 
dana çıkmaz. Çocuk erkek ise, er· 
keklere gözlük biraz da kibarlık ve
rir diye tutulduğu için erk"k gözle
rini muayene ettirmekte gecikmez 
ve gözünün bozukluğunu gözlükle 
düzeltir. Halbuki bayanlarm bir ço
ğu gözlüğü kendilerine yakıştıra
mazlar ve ondan dolayı iştahsızlık· 
tan, mide sancısından, baş dönme
aindPn tikayet edenler araam-da ba-

BÜYÜK 

- -- Ankara Borsası ----- 3/11. teırin/1938 fiatları ---- ÇEKLER --

------------- -- Acı hı Kapanıı - --- --- t,ondra 6.- 6.--- Nevyork 126.07 126.07 -- Pariı 3.3575 3.3575 -- Milano 6.63 6.63 - Cenevre 28.605 28.605 -- Amıterdam 68.615 68.615 -- Berlin S0.485 50.485 -- Brükıel 21.325 21.325 --- Atina 1.0950 1.0950 -- Sof ya 1.5375 1.5375 -- Prac 4.3350 4.3350 -- Madrid 6.- 6.--- Varıova 23.7625 23.7625 -- Budapeıte 24.87 24.87 -- Bükreı 0.9125 0.9125 -- Belrrat 2.8175 2.8175 -- Yokohama 35.0275 35.0275 -- Stokholm 30.9075 30.9075 -- Moıkova 23.80 23.80 --
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Yazan: Barone• Orkzi 

Merlen, dehlizde, adamlarına Döl:ı· ı dın elinin vatandaş Dölatur'u ihbar e
tur'un etrafını çevirmelerini ve onu den ince kağıt yaprağını tutmuştu. 
çalışma odasında takip etmelerini em- Zihninde bu kağıt parçasiyle Dölatur 
retti. Bizzat kendisi de o anda oraya ailesinin misafiri diye gösterilen kız 
giriyordu ve küçük gözleri dehlizin arasında bir yakınlatma oluyordu, ve 
aydınlığından sonra daha ~uzhm gö- kaba muhakemesiyle 9u neticeye var· 
rünen yarı karanı.ığı . d.elm~ye çal~şı: dı: 
yordu. Jülyet'in 1estını gormemıştı, "TerkedilmiJ bir metreı olacak; 
fakat kanapcye otururken etekliğinin hiç şüphesiz aralarında bir sahne geç
hışırtısını duymuştu. miştir. Adam kadından bıkmış, kadın 

Gözleri genç kızı tefrik ettiğ1 za - da intikam almak için onu ihbar et • 
man müstehzi bir tavırla: miştir." 

- Görlıyorum kı yalnız değilsin. Bu taminden memnun olarak Jül -
vatandaş · mebus, dedi. yet'e karşı büyük bir sempati hissetti. 

Dölatur sükunetıni muhafazaya ça· Üstelik, valizi görmüştü, ve genç kı-
lışarak: zm nazarlarının kendisine bu istika· 

- Annemin misafiri, vatandaş Me.-- mette rehberlik ettiği hissini almış -
len, dedi. Bu gibi ahvalde, bir kadıııa tı. 
karşı hususi muamele istemenin fay- Pancurları açınız, diye emretti. Bu-
dasız oldugunu bilirim, fakat şunu ha- rası bir fırın kadar karanlık. 
tırlatmama müsaade et ki, fransızhk Adamlardan biri itaat etti ~ güneş 
sıfatımız hepimizi, analara, kıı kar - odaya akın etti. Merleıı yeniden Dö
deşlerimize ve misafirlerimize karşı latur'a döndü : 
aynı nezakete mecbur eder. - Vatandaş Dölatur, meçhul bir şa-

Merlcn alaycı bir şekilde homur - hıs tarafından senin aleyhinde bir ih
dan~ı ve Jülyet'i bir lahza müstehzi bar vaki oldu. Millete karfı ihanetini 
bir tavurla süzdü. Daha o sabah, eğri ispat edecek kağıtların burada bulun
parmakları arasında, her halde bir ka- duğunu bildiriyor. Selameti imme 
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UZAK-SARKTA SULH 
NASIL TEMiN EDİLEBiLiR ! 

Çocuk hikôyeleri 
Elime "En güzel çocuk hikayele

ri adında fraruuzca bir kitap geçti. 
" . • 1 t Bundaki hikayelerin hcpaını ezze -

Je okudum, ve çocukluğumu hatırla
dmı. in.san her yaıta çocukluğa av -
det edebiliyor; maziye yaptığı bu 
hayali seyahatten en derin zevki a • 
hyor. Çocuk hikaye) ri, çocuk ruhu
nu pek iyi anlamış, değerli muhar• 
rirlerin eaerleridir. Bunları okurken 
bir dcineği ke&ip uç tarafına bir si· 
cim bağladıktan sonra onu bir kü
heylan farzederek üzerinde tepine 
ki§nİye evinizin bahçesin:de k~tuğu• 
nuz günler; bir kırmızı balığı ele ge
çirmek için havuzun kenarından eği
lirken müvazenenizi kaybedip auya 
bat ataiı dii§tükten $0Jlra bil~~ 
hangi mucize ile kurtularak geçırdi· 
ğiniz ınethur kaza; bir yarı§la id
mana ko§ulan atların burunları ucu
na kadar sarılıp aannalanmıt, olduk• 
Jarını görerek evinize dönünce kÖf • 
ke ıu taııyan merkebi, yatağmız Ü.
tündeki battaniyeye aarıp, aklmızca 
idman ettirdiğiniz yaz mevsimi; 
Çambca'dan aabah karanlığı kalkıp 
bir öküz araba.siyle, tmgır mıngır, 
5aatler süren bir yolculuktan aonra 
nihayet Alemdağı'na varıımız; U:
kadatlarmrzla kavgalarmız; aevgı
leriniz; tercihleriniz, ilk ıstırapları
nız hep&i teker teker gözleriniz Ö-

Y eni Çin'in lideri Çan - Kay -
Şek, çok ağır bir karar ver -

menin arifesinde bulunmaktadır. 
İstifa mı etmeli, yoksa, başkuman
danlığı bırakarak, Çin'in can evine 
kadar ilerlemiş ve bu muazzam ül
kenin yarısından fazlaı bir kısmın
da mevcut bütün muvasale yolları
nı eline geçirmiş olan japonlarla 
suh akdi gibi bir i§i kuomintang'a 
mı bırakmalı? 

Japonlar, Çan - Kay Şek çekile • 
cek olursa, sulh akdi için bütün te
ferruat üzerinde Çin'le dostça mü
zakereye hazır olduklarını her ve
sile ile ileri sürdüler. 

Hiç şüphesiz ki, japonların sulha 
çok büyük ihtiyaçları vardır; hatta, 
denebilir ki, bam baıka ve göze 
çarpmıyan sebepler yüzünden, on • 
!arın bu ihtiyacı çinlilerinkinden 
de büyüktür. Ancak, son yılların 
tecrübelerine göre, japon politika
cılarının mahfillerinde de büyük öl· 
çüde taraftar bulan ordu ve donan
madaki emperyalist istikameti, her 
hangi bir Çin hükUmetinin böyle 
bir müzakereye giritmeai ve huıu
ıiyle Çang • Kay • Şek'in geri çe
kilmesi, bir daha tamirine imkan ol
mıyan bir izmihlfılin ifadesi olacağı
na hiç şüphe edilmemelidir. 

Böyle bir şey olduğu takdirde, 
Mançuri'de ve Çin'in şimal vilayet
lerinde olup biten hadiseleri göz ö
nüne getirerek bu emperyalistlerin 
japon politikasına nasıl bir istika -
met tayin edeceklerini önceden kes
tirmek güç değildir. 

H ankeu'nun tahliyesinden beri 
Çin kaynaklarından gelen 

haberlere bakılırsa, Çin mareplı, 
Hankeu'dan 1300 kilometre meaa • 
fede bulunan Cungking 9ehrine çe· 
kilmek ve Japonların pek ihtimal 
dahilinde olmıyan ileri hareketleri
ni beklemek pllnını tatbik veya bu· 
güne kadar büyük muvaf fakiyetler 
kazanmıf olan Gerilla haı hına devam 
etmek azmindedir. Ancak, Gerilla 

ferit hareketleri az çok tanzim ve 
onların siyast bel kemiğini tetkil e
decek olan bir merkezi hükümetin 
mevcudiyetine bağlıdır. 

Eskidenberi takip ve tatbik edil
mekte olan bu Çin plinının bugün 
de tatbik kabiliyeti olup olmadığı· 
na uzaktan hükmetmek milmkiln de
ğildir. Japonlara pahalıya mal ol -
muJ olan "hırpalama atratıejisi", bir 
yandan da çinlilerin mukavemet az
mine mehenk olmuJtur. 

Çin çok bilyilk zayiat vermi9tir. 
Ölü mitroarı, dört buçuk yıl ailren 
cihan harbında garp devletlerinden 
her hangi birinin vermit oldufu za· 
yiattan - belki yalnız Rusya müı
teına - çok daha muazzamdır. Si
vil halkın verdiği kurban milyonla
rı geçiyor. Pek de zengin olmıyan 
bu memleketin ekonomik ziyanı, 
saymakla bitecek ölçüde değildir. 
Ve hususiyle, büyük 9ehirlerin biri 
biri arkasından sukut etmesi, tabi
atin bir verimi olan mevzilerin mut
tasıl terkedilip boşaltılması, Çin 
milleti gibi felaketlerden yılmıyan 
bir milJet için, ihtimal ki garp mil· 

Komitesi bu kağıtları mü.aadere 
etmiye ve evinde bunların buluruna -
sından seni mcsul tutmıya beni me • 
mur etti. 
Kısa bir an, Dölatur tereddüt etti. 

Daha pancurlar açılır açılmaz çanta
nın ortadan kaybolduğunu farketmi§· 
ti, ve Jülyet'in kanape üatündeki du -
ruşundan, çantayı gizliyenin o oldu • 
ğunu tahmin ediyordu. Tereddüdü 
bundan ileri geliyordu. Sevgilisinin 
kendisini kurtarmak için gösterdiği 
asil gayret karşısında kalbi nihayetsiz 
bir minnetle dolmuttu, fakat, aynı za
manda, onun hakkında ciddi bir endi
şe duyuyordu. Tethifçiler kimaeye. 
hürmet etmiyorlardı; bir ev ara,tırıl
ması bu vazifeyle mükellef olanlara 
geniş salahiyetler bahşediyordu. Jül -
yet'in kalkmasını emredebilirlerdi. 
Bu hareketi onu ev sahibiyle tesanüt 
mevkiine koyuyordu. Etekliği altında 
çanta keşfedilirse, suç ortaklığıyle, 
veya daha az vahim olmıyan, halk a • 
daletinden bir haini kurtarmıya ça • 
lışmakla itham edilecekti. 

Merlen alay etti: 
-Ha! Vatanda§. mebus, cevap ver

miyorsun, sanırsam. 
Dölatur sükunetle cevap verdi: 
- İttihamın cevaba layık değildir, 

vatandaş. Benim cumhuriyete bağlı • 
lığım herkesin malumudur. Selameti 
amme Komitesinin sadrk bir halk ha
dimine karşı yapılan imzasız bir ihba
ra ehemiyet ftrmiyeceğini sanırdım. 

Merlen hiddetli bir tavırla: 

Çinliler çete harbine devam 
azmetmiş vaziyettedirler etmiye 
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letlerine olacağı nisbette ağır ma
nevi bir yük değildir ama, ne de ol
sa, bu tezahürler Çin'de de tesiri?i 
yapacaktır. Nitekim, memleketın 
dıf politikasında mesuliyet taşıyan
ların muhitinde de mukavemet az
minin az veya çok aarsılmı§ olduğu 
son haftalarda hi1&edilmeğe baıla • 
mıJtır. 

Japonlara gelince, onlar da Çin' • 
deki harbın mümkün mertebe çabuk 
bitirilmesi lazım geldiğine bir an 
ııüphe etmemişlerdir. Harp onlara 
da çok ağır zayiat verdirmektedir. 
Harbın uzaması, japon politikasını 
hedefinden uzaklaştırdıkça uzaklaş
tırmaktadır. 

se girişmiyecektir. Amerika cum -
hur başkanının da bu hususta bir te
mayül hissetmediği anlaşılıyor. 
Şimdilik daha başka kaygıları olan 
Britanya diplomasisinin Uzak Şark· 
ta tavassutta bulunmıya ne derece
ye kadar mütemayil olduğu henüz 
mali'ım değildir. 

1 Molörlü ~oaık arabası 
Araba mıdır 

otomobil mi ? 

Uzak - t1rk ahvalini yakından 
tanıyan ve Sovyetler Birli

ği hakkında yazmıt olduğu eseri 
büyük bir şöhret kazanmış olan ~ -
merikalı Viliam Hanri Çemberim, 
şarktaki japon hegemonyasına dair, 
1937 eylülünde Tokyo'da bir eser 
neşretmiştir. (" J apan of Asia"). 

Bir İngiliz kadını, ikizlerini bir ço
cuk arabasına koymuş, her gUnkü gi
bi Londra sokaklarında ıezdiriyor -
muş. Bir gün yolu biraz yokup sar -
mış. Kadıncağız arabayı yokuştan çı
karıncıya kadar akla karayı seçmiş. 

• ·ı~ nüne geliyor. Ben yqtaki-.~ za • 

Bu eıerde deniliyor ki: 
"Japonya, Çin'in mukavemetini 

altı ay içinde kırabilirse, girişmif 
olduğu macera, gerek askerlik ge • 
rek politika bakımından muvaffaki
yetler verebilir. Ancak, bu muvaf
fakiyetinden sonra, eıaslı bir suret
te ekonomik faydalar temini için 
lizım olan kaynakları Japonya'nın 
kendi ana yurdunda bulup bulamı
yacağı, fÜpheli bir meseledir. Di • 
ğer taraftan, Çin, pyet bu harbın 
üzerinden bir yıl geçtikten s\lnra, 
cephelerde ordu bulundurabilecek 
oluru .... Japonya'nın nihai zaferi, 
Jcolavca bir hayal olabilir. Cünkü. 
mali ve ekonomik zorluklar katmer-
le,ccek, altın ve döviz stokları tü • 
kenmeğe yüz tutacak, ve memleket, 
Çin'den daha iyi sililılannıış bir 
devletle çarpıpcak olursa, ç:>:t teh
likeli bir vaziyete dütecektir. Bun
dan baıka, çinlilerin emsalsiz olan 
Sabotaj kabiliyetleri, istilanın mey
valarını tatsızı.a9tıracaktır." 

• 
A ncak, çinlilerce niıbeten ka • 

bul edilebilecek ve devamlı 
bir ıulha çığır açacak bir sulh tek
lifi bir ıartla gerçekleıebilir. O da, 
bu ıulh teklifine tavasaut edecek o
lan devletin, muzaffer olan taraf i • 
çin de kayıtaızlıkla kar9ılanamıya • 
cak bir kudrette olmuı keyfiyeti -
dir. 

Bu husuıta, evelemirde iki ang
lo - sabon milleti ft ondan sonra 
Almanya bahsin mevzuu olabilir. 
Halbuki, Almanya, vakıtsiz bir te
şebbüste bulun!:luş olduğu için, 
mecbur kaldıkça ikinci bir teşebbü-

Karısının son derece yorulduiunu 
gören kocası Meyer, mühendis oldu • 
ğu iCiİn bir kolayını bularak karısını 
bu zor işten kurtarmayı düşünmüş, 
günlerce uğraşarak bir yol yordamını 
bulmuş, çocuk arabaıına bir motör 
takmağa muvaffak olmuş. 

İlk defa olarak bir motörlü çocuk 
arabası gören bir poliı derhal vaziye
ti komisere haber vermiı. Polis komi
seri, telefonu açmış. sokaklarda "mo
törlü bir çocuk arabası" dolaşmakta 
olduğunu belediyeye haber vermiş -
tir. 

Belediyede bir mecliı kurulmut. 
düşünmüşler, taıınmışlar, nihayet fU 
kararı vermişler: 

- Motörlü olan her araba, iıter bü
yük olsun, ister kilçUk olaun, otomo -
bil gibi belediye rüsumlarına tabi tu-

tulur . 

Fakat Meyer ailesi bu karara itiraz 
etmiı ve: 

- Sakatların bindifi motörle çalı
şan kilçilk arabalar, belediyeye \tergi 
vermiyor da, çocuk arabası niçin veri
yor? Bu işte haksızlık var, demiştir. 

Ni?ayet it. nakliye nezaretine ak -
s~tmış. fakat nezaret bu ifte belediye
yı ,haklı çıkardığı gibi, üstelik bu mo -
törlü çocuk arabasının ıenede 800 
fran~ müruriye vereceğini, çocuğu 
gezdı~cn bayan Meycr'in bu iş için 
beledı~~d~n bir ehliyet almaıı lazım 
gelec.~gı_~ı, bu.ndan bafk& kendisinin 
her turlu te-hlıkeye karfı sigortalı bu
l~n~~ağını, arabada plaka, fener, fren 
gıbı ışaret ve emniyet tertibatlarının 
n:ıutlaka lüzumu olduğunu bildirmiş -
tır. 

Kadın bakmı!i ki it sarpa sarıyor, 
kocasına: 

~~-el bu sevdadan vazgeçelim. de
~ış, sok şu motörü: Bin türlü kayıda 
gırmektense zahmet çekip yorulmak 
daha evla ... 
Kadın şimdi ikizlerini gene çocuk 

arabasında taşımaktadır. 

- Selameti amme Komitesi ne ya· Valizde de, evinden uzakta bir 
pacağını bilir, dedi. Eğer itiham bir müddet ikamet için kendiaine lüzum
iftiradan ibaretse, senın için hayırlı lu eşyalardan ba§ka bir ıey bulunmu
olur. Müstehzi bir tavırla ilave ettı, bu yordu.: ask~rlerin içinden çıkardıkla
vatandatların yardımiyle evini gez - rı elbıselerın ceplerini tenine çevir
meme muhalefet euniyeceğini sanı · meleri ve astarlarını yoklamaları na-
rım. fil eydi. 

Dölatur cevap makamında yanında Merlen pek fafkın bir haldeydi. za-
duran adama bir deate anahtar uzattı. ?1a.n zaman ~ü~ük gözleri yardımını 
Mukavemet gibi münakaşa da fayda- ıstıyormu9 gıbı Jülyet'e dönüyordu. 
sızdı. Genç kız, sebebini anlamadan Mer -

Merlen'in emri üzerine, valiz ve ya- l~~·in ~:~d.ısini bir müttefik ~ahay _ 
zihane ~çıldı ve iki adam bunları.1 yu~ ettı_gını tahmin edince, dikkate 
muhtevıyatını yere yaydılar. Yaziha -· deger hır zeka ve ıoğuk kanlılıkla _ 
ne yalnız bir kaç şahsi hesapla Döla - !ünü ifay~ başlamıştı. Şuraya veya~:
tur'un muhtelif tarihlerde Konvansi- raya atfedılen bir nazarla, adamların a
yon meclisinde aöylediği nutuklar i • raştırmaların~.i~.are eder görünüyordu 
çin alınmıf notları ihtiva ediyordu. ve a~~mlar kutupaneyi aramayı bitir
Şarlot Kordey lehindeki şehadetinin mek uzere bulunurlarken büyük deri 
batlıca noktalarını kurşun kalemle koltuklardan birine kendini atmıı olan 
tesbit eden bir müsvedde Merlen'in Ma:len,. v~~~fesinin uğradığı muvaf • 
dikkatini çekti ~ penceyi andıran es- fakıyetsızlıgın sebcbi~t verdiği ~ı 
mer elleri, kıymetli bir ganimetmiş inkisan gizlemiye muvaffak olamı • 
gibi, harisane bir tehalükle bu kağıt yordu. 
parçası üzerine kapandı. Vatandaş • mebus Dölatur iıtihfa! 

Fakat gerçekten enteresan vesika e~il~bil~cek bir §ahsiyet değildi. Ba -
namına gözlerde hiç bir şey görünmü- sıt bır şuphe, imzasız bir ihbar onu ih
yordu. Hararetli ve heyecanlı tabiati- tilal Mahke~i önüne davet için ki
ne rağmen, Dölatur da bir muteassı - fi değildi. İhanetinin müspet, redde -
bın ihtiyatsızlıklarından eser yoktu. dilemez delilleri mevcut olmadıkça, 
Kendisini tehlikeye maruz bırakma - Fukiye - Tenvil asla onun aleyhind<' 
sına rağmen, çantadaki kağıtları mu- bir ittihamname kaleme almıya ceaa -
hafaza ettiyse, onları projesinin mu • ret edemezdi; Paris halkı mümessili
vaffakiyeti için elzem addetmesi do- ni müdafaa için daha öıu:e kıyam e • 
lasiyle idi; fakat bq. kağıtlar kendisi • derdi. Halkın bu teveccühü DöLatur'
ne kartı ittihamı mucip olabilecek ye· un kuvetiydi. Hükümet merkezinin 
gine delildi. mütevazi adamları ondan görmüş ol-

man zaman çocuk hikayeleri okuma
larını tav&iye ederim. Fakat, umduk
ları kadar iyilerini bulabilirlerae ... 

Milli müeaeaelerimizden biri.nde 
bir çocuk kütüpaneai açılması ~;, -
fi böyle bir kütüpa.Mnin bangı .. 
~len ihti~a edebileceğini gösterir 
bir liate tanzimine dair mukabil bir 
teklifle karfılaımca auya düımiiftü: 
Çocuk kütüpane&i yalnız mektep kj. 

taplariyle kunılamaz. Okwnıya ba~ 
lıyan çocuğun, çocukluktan çıkmcı· 
ya kadar, muhtaç olabileceği her 

türlü kitaplan, yani pek muhtelif 
mevzular üzenne tecrübeli peda· 

1roglar tarafmdan yazrlmıt eaerlet'İ 
iht.iva etmek lazımdır. Bazı gayretli 
muallim ve muharrirlerimizce kale -
me almmıt çocuk hikayeleri yok d• 
ğildir. Fakat, bunların saym o ka· 

dar azdır ki hiç bir çocuk velisini tat
min edemez. 1atenilen vuıfları haia 

olmıyanlara gelince; onlar bir sürü
dür; Nat Pinkertoa, Şerlok HolıDM, 
ve buftlardan mülhem sözde milli 
polis hikayeleri gibi... 

Çocukların neleri okuduklarına 

dair Ulua'ta intitar etmit olan bir 
anketin neticelerini çok dikkate ta· 
yan bulmuttum: Çocuklarımız kea• 
dileri için netredilen mecmualan 
kapışıyorlar. Fakat bu mecmualarm 
muhteviyatı büyüldere mahsuıı mec> 

muaların çocuk ölçüsüne irca edil· 
mıiı muhteviyatıdır. 

Maarif Vekaleti, ki mektep kitap

larında hakikaten tükrana li.yık bir 
yenilik yapmıttır, acaba çocuk hika
yeleriyle de metıul olamaz mı? Bin 
bir mesele arasmda ondan bu mese
leyi de halle çallflllaauıı çekinmeden 
istiyebiliriz. Çünkü onu en iyi tekil • 
de halledecek olan gene kemli• 
dir. - N. Baydar 

dukları iyilikleri, hastanelere yaptı • 
ğı cömert teberruların, reisi orduda 
olan ailelerin para ve elbise olarak 
mazhar oldukları yardımların hatıra • 
sını daha kaybetmemişlerdi. 

Bütün bunları unutacakları gün, 
Dölatur'a delilsiz ve ispatsız hücum 
edilebilirdi. 

Fakat Merlen biliyordu ki o gün 
henüz gelmemişti. 

Adamlar yazıhaneyi tamamen bo -
şaltmayı ikmal etmişlerdi ve muhte-
lif eşyalar yeri kaplamı§tı. Bazı ve
sikalar, zihin aükunetiyle tetkik e • 
dilmeleri için kenara ayrılmıştı, fa -
kat ilk nazarda bunlardan hiç biri en 
küçük bir ehemiyet arzetmez görünü· 
yordu, 

Merlen, tehevvürden kudurmuşca • 
sına, ayağa fırladı. 

- Arayın üstünü, diye emir verdi. 
Dölatur hiç bir itirazda bulunma· 

dı. Dişlerini sıktı ve bu yeni haysi· 
yet kırılmasına boyun eğmek için bü
tün ruhi kuvetine müracaat etti. Mıor
lcn adice bir nükte savururken, ka· 
ba herifin suratına bir tokat indir· 
memek için o tırnaklarını avuçlarına 
batırdı ve askerlerin nasırlı elleri el
biselerinin ceplerini tersine çevirip 
ve üstünde ötekiler kadar semeresiz 
bir araştırmaya koyulurken asude bir 
tavır muhafaza etti. 

Merlen, yılan gözlerinde sessiz bir 
sualle Jülyet'e baktı. Genç kız omuz 
silkti ve: ''Bu evde başka odalar da 

(Sonu var) 
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Cümhuriyetle doğup Cümhuriyelle 
büyüyen -gen~lerimizin ihtisaslart r
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ı Yurtta Cümhuriyet Bayramı ; 
19Mayıs1919 dan 
29İlkteşrin1938e 

Cumhuriyetin 15 inci yıldönümü münasebetiyle bir çok gençlııri
mizden bu büyük gündeki ihtisaslarını anlatan çok güzel yazılar 
aldrk. 19 Mayıs 1919 da çok küçülr yaşta olduklarına göre cum
huriyetle birlikte büyÜyen bütün bu gençlerin yazılarını d ·rcede
memek imkansızlığı karşısında, bunlardan yalnız bir tanesini, hıç 
bir seçim ve tercihe tabi tutmaksrzm, karilerimize sunuyoruz: 

Bugünlerde, saadetle, yükselişle büyük mamureler baş kaldırıyor. 
fevkaladelikler le doluyum. Akıncı A ta'mız gösteriyor, biz başarıyoruz; 
ecdadımın coşkunluğunu bütün ma - Ata'mız çiziyor, biz ilerliyoruz. 
nasiyle kendimde duyuyorum. Mu . Anadolu eteklerinde "benim" diye 
hayyelem bütün kuvetiyle işliyor. u . baş kaldıran dağlar türk kuvetli ko
zaklara gidiyorum, çok uzaklara ... lu altında açılıyor. Yürüyecek pati
Şanla dolu tarihimi görüyorum. O- kaya bile malik olmryan Anadolu' -
ralarda yaşıyor gibiyim. Çağlıyarak nun bugün demir ağlarla döşenmemiş 
akan büyük ırmakları, ırmak kenarla- yeri yok, geniş asfalt yollar üzerinde 
rında sallanan dolgun başakları, ge - yükselen büyük binalar, daima hare -
niş düzlüklerde at koşturan türkleri, ket, daima çalışmak, kuvetli kolların 
feyizli ovalarda koşuşan gürbüz ço - dövdüğü demir sesleri. Yükselen 
cukları görüyorum. bankalar, her gün bir tane daha açılan, 

Muhayyelem birden bulanıyor. Ö - cumhuriyet çocuğunu ilimle besliye -
tesi '>isleniyor ve görüyorum: Çaglr- cek mektepler. 
yarak akan bi11ur ırmaklar son dam- Kafes arkasının mahkfunu kadın 
tasına kadar kurumuş. Yerlerinde bugün hüriyet arkadaşiyle beraber 
taşlarla dolu düzlükler ... Düzlüklerin milletini temsil için Kamutay'a giri
kenarında sararmış başları toprağa yor. Ordularımız bugün her zaman -
değmiş başaklar; at koşturan türk kinden kuvetli. 

1/ 
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beyleri düşünceli, gürbüz çocukların Türk köylüsü rahat, tahsildar kor
bakışlarr donuk. Görüşlerim birden kusundan uzak, çubuğunu tüttürü -
aydınlanıyor. Gelen akıncı seslerini du- yor. 
yuyorum. Öğle ezici sesler ki bunlar, Niçin olmasın? Türk ne ister de 
geçtikleri yerler önünde eğiliyor ko- başarmaz; Ata ne söyler de yapılmaz. 
ca memleketler dize geliyor ve akın- Başınızı 15 yıl geriye çevirin; gözü
cı ecdadım türkler ilerliyor. Uğrak- nüz kararır: Biz asrı yıla sığdırdık. 
lan mamure oluyor; geçtikleri yerler Yabancılar 15 yılda olan bu mucize
feyizle kalkınıyor. Sahillere çarpan yi gözledyle gördükten sonra bile 
büyük dalgalar gibi coşkun ilerliyor güç inanıyorlar. Tarihi dize getiren 

lzmit'te bayram günü Atatürk heykeli .minnet 
ve şükran çele.nkleriyle dolmu§tu 

Manisa' da çocuk bahçesinde Atatürk büstüne çelenk konuyor 

ve onlar gibi dağılıyor, yayılıyor, ge- bir savaş. 
ni~liyor. Zaferler biribirini kovalı - Tarihle zaman mefhumunu durdu-
yor: Malazgirt zaferi, Vistül kıyıla- ran bir inkılap. 
nna kadar hakim türk Altmordu hü - Bütün bunlar ıçın türk olmak ıa
kümeti, ona haraç veren koca slav a- zrmdır. Bütün bunlar için bizim A
lemi, Hindistan ve İran üzerine bi • ta'mız gibi bir Önder ister. 
le tesir eden büyük bir medeniyet ve 15 yıl daha: Nüfusumuzu 40 mil-
nihayet yakın şarkta muazzam bir yon yapacağız. 
devlet ... Viyana kapxlarına kadar şan- 15 yıl daha: Eksiğimiz kalmıya -
1ı gidişler, türklüğü bütün dünyanın cak. 
şerefle anışı, baş döndürücü bir sü - Değil mi ki bu hızı Ata'dan aldık, 
ratle yükseliş ve ilerleyiş ... Türk ale- bizi hiç bir şey durduramaz. Maniler 
minin ilim ve sanatta bütün dünyaya yıldıramaz. 
üstünlüğü akıncıların yanı başında Türkün kolu kadar imanı da kuvet-
büyük şehirler. lidir. Aldığımız bu hızla yorulma -

Muhayyelem gene birden bulanı - dan.lıer gün biraz daha ilerliyeceğiz! 

yor. Eli kanlr nefesi kan kokan hü- Nermin TÜRKMENLER 
kümdarlar görüyorum. 
Baş döndürücü bir süratle yükselen 

mamureler göz karartan bir süratle 
yıkılıyor. Baş döndürüc'l bir ı.üratle 
ilertiyen, koşan, tü~k akıncıları yüz 
kızartan bir gerileyışle Çekiliyorlar. 

Kölelere vaktiyle ihsan diye veri
len şeylerden alçakça istifade edili -
yor. 

Milli devirler bitmiştir, milli tari
he malik değiliz. Avrllf~ ilerliyor os
manlr devleti bu ilerleyışe sadece se-
yirci. 

.. " ,, 

Ankara kxz lisesi 10 uncu smıf 
talebesinden 

idare amirleri 
arasında yeni 

tayin ve nakiller 
İç Bakanlık, vali muavinleri, mek

tupçular ve kaymakamlar arasında 

bazı tayin ve nakiller yapmıştrr. Yük
sek tasdika iktiran eden bu tayin lis
tesini yazıyoruz: 

Mara§'ta ilbay halkın bayramını kutluyor 

Ve nihayet önümüzde pembe, renk
li, aydınlık bir ufuk: 19 mayıs 1919 
tarihi Samsun açıklarında sisli bir 
ııabah, köhne bir tekne yavaş yavaş 
sahile yaklaşıyor. Bu köhne tekne 
dünyanın en büyük adamını en büyük 
işleri başarsın diye sahile ulaştırıyor. 
Bundan sonra İstiklal harbı, vatan 
kavgası, hürlük davasr, koca A vru · 
pa'nın karşısında apdallaştığı kol ve 
kafa harbı. Koca tankların karşısında 
diş ve tırnağın kanlı mücadelesi, kan, 
toprak ve sis ... Döğüşen, kadın, erkek, 
ihtiyar nineler... Bunların arasında 
ve daima ön safta iman veren, kuvet 
veren bir cift mavi göz ve daima ile • 
riyi göste;en kuvetli bir kol bu kol 
istikametinde ilerliyen bütün bir mil
let biitün bir türklük. 

J' ali muavinleri : 
Seyhan vali muavinliğine Malatya 

vali muavini BB. Kudret Kantoğlu, 
Muğla vali muavinliğine Balıkesir 
vali muavini Ekrem Yalçmkaya, "Ba
lıkesir vali muavinliğine Seyhan vali 
muavini Refik Kırış. 

Matıisa'da bayramda bir temel atma töreni Aydın' da ilk okullar geçiyor Manisa'da bayramda süvmiler 

Bir ses duyuyorum: "Hedefiniz 
Akdeniz, ielri !" diyor. Co~kun bir 
sel gibi akan insanlar ve lzmır sula -
rmda boğulan düşmanlar ... 
Kağnı sesleri var: Kağnının arka

sından giden türk kadınlan ... Meh -
metcikle omuz omuza ilerliyen Meh · 
metcikle düşmana ilk kurşunu atan 
Emineler ... 

Top ve tüfekle imanın çarpışması, 
imanın galibiyeti... Türk bayrağını 
selamlıyarak memleketten çekilen 
düşmanlar. Dolmabahçe sırtlarında 
Mehmetciğin kaniyle kızarmış şanlı 
bayrak. 

Bundan sonra vatanla baş başayız. 
Buradan ötesinin içinde yaşıyorum. 

Ne mutlu bana ki cuınhuriyet ço-

cuğuyum ! . , . d'~· 
Ne mutlu bana kı Ata mm çız ıgı 

yoldan ilerliyorum! 
Ne mutlu bize ki türküz ! .. 

" " 
150 yılı ıs yıla sığdırdık. Muci~e 

denen bir şey varsa o da budur. Bır
birine yaslanmış, osmanlı devleti ~~
dar köhne şehirlerin yanında, bugun 

!Uektupçular : 
Çankırı Mektupçuluğuna Muğla 

mektupçusu BB. Hayrettin Yavuz, 
Edirne mektupçuluğuna Tokat mek
tupçusu Sadettin Sönmez, Sıvas mek
tupculuğuna Seyhan mektupçusu A
gah~ Ak kan, Seyahn mektupçuluğuna 
Eruh kaymakamı Nihat Danış. 

KaynıalwmLar : 
Avanos kaymakamlığına Çiçekdağ 

kaymakamı BB. Rahmi Onar, Süt&ü
ler kaymakamlığına Gebze kaymaka
mı Naci Ünal, Gebze kaymakamhğr -
na Şarköy kaymakamı Fazıl Uybadm, 
Geyveye Korkudelinden Sait Yücel, 
Orhaneline Fenikeden Kadri Ozka -
zancı, Ulukıştaya Petü;keden Adnan 
Aksel, Uluborlu'ya İstanbul maiyet 
memurlarından Muzaffer Kutman, 
Vezirköprüye nüfus umum müdürlü -
- ü memurlarından Tevfik Kılıçaslan, 
~eferihisara Çine'den Cevdet Cankan, 

C. e Akçeabattan Fuat Ülgener, 
ıney . S _ E-

Eruha Eceabattan Hıkmet agın, 
ceabada İstanbul maiyet ı:nemurlarm~ 
d A Büyüklü, Egıl'e Tuncelı an sım Ö . 

1 maiyet memurlarından Sakıp .. zte ~ 
Bozkıra Kamutay bütçe encun:enı 
memurlarından Lütfi Karayün, Vıze
ye Nuseybinden Necati Gökmugul, 
Ürgübe Araçtan Kemal Taşkıran, 
Arapsuna eski nahiye müdürlerinden 
Tevfik Yener, Hopaya Peshaftan N ec
mettin Üner, Pushufa Tavastan Fazıl 

Aydın'da kızlarımız geçit resminde 

HalCık, Tavasa Hacxlar nahiyesi mü -
dürü Avni Molun, Çxldıra Marmaris
ten Şefik Erol, Marmarise Çıldırdan 
Rifat Bingöl, Şirnaka Kavaktan Fa
zıl Kaptanoğlu, Kavak'a Şirnaktan 

Basri Ozer, Göle'ye Söğütten Seta -
hattin Gediğin, Söğüde Göleden Yu
suf Acar, Diyadine Hayreboludan 
Süleyman Onur, Hayreboluya Diya -
dinden Zeki Köymen, Ardahana Bay
burttan Hamit Onat, Bayburda Ho -
peden Sabri Demir, Akçeabad.a Ar?a
handan Cemal Göktan, Seyıtgazıye 
Pirlerkondu nahiye müdürü Fehmi 
Akın, Beşiriye Kandıradao. ŞekiP, 

Yurdakul, Nusaybine Somadan Ham -
di Onat, Kandıraya Bodrumdan Feh
mi Okan, Samsuna Gençten İzzettin 
Aykut, Gence Samsundan Cemal Şa
şıoğlu. 

Sağlık direktörleri arasında 

Denizli sağlık müdürü BB. Muhit· 

tin Artuner, Manisa sağlık müdürü 

Rifat Barut ile becayiş edilmişler ve 
kanuni terfi müddetini dolduran sağ
lık müfettişi Nazif Seçkin bir derece 
terfi ettirilmiştir. 

Samsun'da cümhuriyet timsali, geçit törenincie 

Samsun'da açılma törenleri 
Samsun, 3 a.a. - Dün 30 ağustos o

kulu ile belediye çiçek ve nümune fi
danlığının açılma töreni yapılmıştır. 

İç Bakanlrkta miisabaka 
imtihanı 

lç Bakanlık, muhtelif bakanlık da
irelerinde bulunan 14-20 lira asli ma
aşlı açık memuriyetler için bir müsa
baka imtihanı açmağa karar vermiş -
tir. Bakanlık bugünlerde imtihanı ga
zetelerle ilan edecektir. 

lsveç'ten bir ticaret 

heyeti geliyor 

Hükümetimizce fesholunan, lsveç 

ticaret ve kliring anlaşmasının yeri

ne kaim olmak üzere yapılacak yeni 

anlaşma etrafında hükümetimizle mü

zakerelerde bulunmak üzere şehrimi· 

ze bir lsveç ticaret heyeti gelecek -

tir. 
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Fidanlık artık bir fidanlık değil adeta bir orman olmuıtur 
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Düz ve gölgeli yollannın çatıştığı meydanlardaki 

güzel havuzları, tarhları ile nefis bir dinlenme yeri 

( DUNYADA NELER OLUYOR? ) - -----
Leylekler hakkında bir istatistik 

Fransa'da leyleklerin gittikçe 
azalmasının sebebi nedir? 

BiBLiYOGRAFYA 1 

Edebiyat tarihi dersleri 
Kıymetli edebi vat ögretmenleri -

mizden İstiklal lisesi direktörü B. A
gah Sırrı Levend, yıllarca evel başla -
mış oldugu genı~ olçude çok faydalı 
bir esere muvaffakiyetle devam et -
mektedir. Bu eser "Edebiyat tarihi 
dersleri" başlığı altında bütün türk e-

l debiyatının izah ve tefsirli tam bir 
F~ansa'":ın ~lsas eyaletinde, me~-1 . A.lsa~ mıntakasında sulama işlerinin antolojisi ve kısa bir tarihi hüviyetini 

cudıyetlerı ugur sayılan leyleklerın bır ıntızam dahilinde olması, burada taşım ... ~t;ı.ırr . 
gittikçe ":zaldığını. evelce yazrı:ıştık. barınan sinekleri ve hele kurbağaları "Edebiyat tarihi dersleri" dört bü-
Leyleklerın, . s~neden seneye, bılhas- çok azaltmıştır. yük cildden miırekkep olacak bir ha-
sa son aylar ıçınde ender d~necek de- Elektrik şebekesinin, Alsas taraf _ cimde kaleme alınmış ve şimdiye ka -
recede azalmaları bu havalıde olduk- larında çok sık olması da leyleklerin dar üç cildi intişar etmiştir. Türk e
ça endişe uyandırmaktadır. Şimdi, buraları terket.melerine mühim bir debiyatımn tanzimata kadar ve, tan
Fransa'nın bir çok yerlerinden Al. - sebep addedilmektedir. Haştat'ta ley- zimat edebiyatı kısımlarını ihtiva e -
sas taraflarına, hele Strazburg şehrı- leklerden birisi yüksek tansiyonlu den ilk iki cildden sonra "Serveti fil· 
ne uğrıyanlar, alıştıkları bu uzun ba- bir elektrik teline çarparak bir kısa nun edebiyatı" namını taşıyan üçün
caklı, uzun boyunlu kuşları göreme- devre vücude getirmiştir. Keza, He- cü cildi de intişar etmiştir. Bu cild· 
yince, hiç olmazsa hatıra olsun diye genez'de elektrik tellerinin çoğalma- de, Serveti fünun edebiyatının şiir, 
heykel dükkanlarından leyleklerin, siyle birçok leylekler telef olmuştur. nesir, roman, tiyatro, hatıra, seyahat 
çinko, kurşun ve kartondan sembolle- Birçok kuşlar gibi, leyleklerin de ve sair branşlarındaki tezahürlerini, 
rini ~lıp götürme~te~irle~. . i~~t:?e .~assalarr kuvetlidir. Onun için başlıca ediplerinin şahısları ve eser

Mulhavz sanayı şırketı, fransa vı- gurultuden pek müteessir olurlar. leri hakkında etraflı malfunat veril -
}ayetlerindeki leylek hareketleri hak- Strazburgta yapılan yeni bir hastane- mek suretiyle gözden geçirdikten 
kında bir anket açmış, tetkikler yap- de makinelerin gürültüsiyle, civar- sonra "Fecriati'' edebiyatını, ve onu 
tırmıştır. daki yuvadan leyleklerin kaçtığı tes- takip eden dört şairi (Mehmet Akif, 
Yukarı Ren vilayetlerinde 40 ley- pit edilmiştir. Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Rıza 

lek yuvası vardır. Bunların 23 tane- Bundan başka, Alsas'ta düğünler<le Tevfik) tetkik etmekte, aynı devre 
sinde leylek yaşıyordu. Halbuki 1927 tüfek atmak adeti vardır. Cihan har- rastlıyan fransız ve azeri edebiyatları 
de leylekler 26 yuvayı işgal etmişler- binden sonra bu adet daha çok almış hakkında muhtasar malumat vermek -
di. Bunlarda 74 yavru leylek doğmuş- yürümüştür. Tüfek sesinden korkan tedir. 360 sayfalık bu cildde bahsedi· 
tur. birçok leylekler de yuavlarını terket- len şair ve nasirlerin eserlerinden gü· 
Aşağı Ren mıntakasmdaki vilayet- miştir. zcl seçilmiş mebzul örnekler de ve -

)erde daha çok leylek bulunmaktadır. Leyleklerin bu bölgelerden ellerini rilmektedir. Yakında intişar edeceği 
Burada 124 yuva sayılmış ve 294 ayaklarını çekmelerine yalnız bu ha- haber verilen "Bugıinkü edebiyatı -
yavru çıkmıştır. diseler sebep olmam·ştır. Daha birçok mız" isimli dördüncü cildiyle niha • 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ıl 1912 den 1937 ye kadar 21 doğum tahli hadiseler vardır ki leylekleri yete ereceko~nbu uzun ~lukl~ ç~ 
: azalması kaydedilmiştir. Hazırlanmış kaçırmıştır. Havaların şiddetli soğuk vesikalı ve ıizerınde çok emek sarf e-

Fidanlık 
K urtuluş istasyonunda ~anliy~ tr~n!ni kaç~rdık

tan sonra aklımıza guzel bır fıkır geldı: 

- Haydi fidanlığa gidelim, dedik. 

Fidanlığı görmemiş olanlar adına bakarak mahiye 

tine mana veremezler. Orası, fidan yetiştirmek ·ıc 

dağıtmak için kurulmuş bir istasyon gibi gelir irı

aana ... Ve belki de kuruluş gayesi buydu. Ama fidan· 

hk hakikatte hiç de yalnız fidan yetiştiren bir yer 

değil; mükemmel bir park, düz ve gölgeli yollarının 

çatıştığı meydanlardaki güzel havuzları, tarhları ve 

çiçekleriyle nefis bir dinlenme yeridir. 

Bir yanında lnsecu ile beraber ta ... - adını unut· 

tuğum - bağlara kadar giden yetil bir dere boyu, 
öbür yanında Hacettepesinin istikbali parlak ağalj
lığı var. 

Öteki iki yanma gelince ... 

Birkaç sene eveline kadar iki taraf da bomboştu. 

Geçen yıllara doğru bir tarafta avuç içi kadar arsa 

bırakılmadı; son aylarda da dördüncü cephe güzelı 
bir mahalle halini aldı. 

Fidanlık güzel bir d inlenme ve rahat bir neleı 
alma yeridir 

Yenişehir'i sıhiyenin yanından 
Cebeci'ye bağlıyan asfalt yol fi
danlığı Hacettepe tarafından yalı
yarak geçer. Havuzbaşmın yanın
dan kayan öteki asfalt da Cebeci'
nin eteğinde karar kıldıktan sonra 
fi_danlığın itibarı büsbütün arttı. 
Şımdi fidanlık iki geniş yol ara
IInda geniş bir yeşilliktir. 

Tayyareden bakarsanız yollu bir 
ku~aş üstüne dökülmüş bir damla 
yeşıl mürekkebe benzer; mürekkep 
t~şı~ca İncesu deresi, bir kuyruk 
gıbı uzamış görünür ve bir yerde 
mürekkeple birlikte dere de kurur, 
yok olur. 

lçine girerseniz şehir içinde or
man hissini verir. Bekçinin saffe
tinden istifade eder, bir yolunu 
bulup fidanlığa dalabilirseniz göz -
den kaybolursunuz. 

Ve işte bunun içindir ki. .. 
Fakat daha evel yollarını metet

ttıeliyim. Ortaçağın hisarlı şehirle
rinde ekseriya dört kapı vardır. 
Dört cephede dört demir kapı ki 
onlar kilitlenince şehirdekiler ra
hatça uykuya dalabilir, şehri kuşa
tan düpnan bu kapıların önüne da
yanınca içeriyi telaş alırdı. Bu ta
rihi malfunata şunun için lüzum 

1 Y~zan: Kemal Zeki Gencosman 1 

Fidanlık yolunda gezintiler 
görüldü: Fidanlığın da böylece 
dört cepheye açık dört kapısı var
dır. Sur yerine dört tarafa tahta 

parmaklık çekilmiş, kapılar da gene 
tahtadan imal olunmuştur. Tazyike 
ae derece mukavim bulunduğu ve 
parmaklıkların üstünden aşmanın 

kabil olup olmadığı tarafımızdan 

tecrübe edilmediği için maliım de
ğil; fakat kabil olsa bile bekçiler 
tetikte, cezası ağırdır ... 

T abii bütün bu anlattıklllrım 

bahçenin kapanma saatin
den sonra mevzuubahistir. Gündüz, 
parmaklıklı kapılar ardına kadar 
açıkken hiç kimsenin hileli yollara 
tevessül etmeğe kalkışmıyacağını 

tahmin etmek de kolaydır. 

Uzun ve iki yanındaki akasyala
rın koyuca gölgelediği bu yolun 
düzlüğü iki üç yerde arızaya uğ

rar; fakat onları kaldırırsanız ti 
karşıki kapıyı görebilirsiniz. 
Arızayı yapan yerler, havuz baş

larıdır. Fıskiyeler açıksa suların 

iki üç adam boyu yükselip, dağıl
dığı etrafına biriken çocukların su 
serpintisiyle şakalaştıkları görülür. 

Fakat fıskiyelerin tadını asıl ka· 

napedekiler çıkarırlar. Hemen he

men bütün havuzlu meydanı gölge

sinden istifade ettiren bir salkım 
söğüdün dibindeki kanapede otu
ran şu gözlüklı.i zata bakın. Kimbi
lir kaç saatten beri bu fıskiyeyi 
seyrediyor, kendini bırakmış, ö
nünden gelip geçenler, yanına o
turup kalkanlar oluyor .. Fakat be
rikinin o taraflı olduğu yok ki... 

Bir aralık gözleri mi yoruldu ne 
oldu, caketinin iç cebinden sekiz 
büklüm bir gazete çıkardı, ve derin 
bir mütalaaya daldı. 

Fidanlık civarında yeni yaP..ılan mahalle 

Havuzun şehre bakan tarafında 
uzanan bir çiçekliğin iki yanında
ki kanapeler dopdolu .. Çocuklarını 
gezmeye getiren anneler, yalnız 
başlarına gezmiye gelen çocuklar, 
~e ... Ye sevgililer .. Oyle ya bundan 

l
' olan bir rapora göre, leyleklerin bu ve sıcak yapması ve fırtınalar bu se- dilmiş eser, milli kütüpanemizin bü • 
mıntakada gitgide azalmasının birçok bepler arasındadır. Fırtınadan birkaç yıik bir eksigini tamamlamaktadır. 

; sebepleri vardır· yuvanın harap oldug~u go"ru"lmu"ştür. Müellifini tebrik etmeyi bir vazife 
1 . Hatta bir gün şiddetli bir dolu bom· biliriz. Kanaat kitabevi tarafından. 

bardımanına tutulan yuvada, bir anne neşredilen eserin fiyatı 130 kuruş -
daha şairane yer olur mu? leyleğin, kanatlarını açarak yavrula- tur. 

rına siper olduğu fakat bir müddet 

1 htiyar bir kadının bir köşe- d Yabancı göziiyle 
Cümhuriyet I'iirk.i)e"i 

sonra yorgun üşerek yuvanın bir ta-
sine iliştiği bir kanapenin rafına çöktüğü ve yavrularının da do

beri kenarına da biz oturuverdik. !unun şiddetinden hurdahaş oldukları 
Uç dört yaşlarında bir yavru ihti- görülmüştür. Keza bir gün, yüksek 
yarın ayaklarının arasında çakıl yuvalardan birisine yıldırım düşmüş, 
taşlariyle oyn uyor, sekiz dokuz yaş- yavruların hepsini yakmıştır. 
larında bir kız çocuğu da açık ağzı- Leyleklere birçok kuşlar musallat 
nı ihtiyarın buruşuk çenesine dik- olur. Kolmar kilisesinde eskidenberi 
miş: kurulmuş, ve her yıl yeniden işgal e-

- Haydi sonunu anlatsana Ba- dilmiş olan bir leylek yuvası vardır. 
baanne ... Neye sustun peki? Diye Son aylarda leylekler bu yuvayı da 
:ukıştırıp duruyordu. terketmişlerdir. Bu hal, halkın derhal 

lhtiyar, küçüğe gözünün kuyru- dikkatini celbetmiştir. Hatta Kolmar 
ğiyle bb.i i~ı:et etli. Hani. nnki.~ 'li' ""t · tarı ı tauı ye cemıyeti reisi bunun 

- Bunlar geldi de onun için la- sebebini tetkik etmiştir. Meğer, ley
fımı kestim, sıkıştırma, demek is- )eklerin bu yuvayı terketmelerinin 
tiyordu. Biz bunu görmemezlige sebebi, ala karga ile olan mücadelele
geldik, kendi aramızda konuşmaga ri imiş. Bu karganın da kilise çatr
oaşladık. İhtiyar, kendilerini dinle- sında yuvası varmış. 
mediğimizi hissedince hikayesine I.eylekler, hazan birbirlerinin taar-
devam etti. Duyduklarımız: ruzuna da uğramaktadır. Bazı müs-

- Sonra evlatcağızıma söyliye - l' 'f ı tev ı çı t er, bütün yuva halkını baş
yim. Sıra üç oğlandan en küçüğüne 1 arma toplıyarak başka bir leyleğin 
gelmiş. Babası onu çağırmış: yuvasına hücum etmekte ve burada 

- Sen kimi istersin, diye sor-
oturanları kovarak, kendisi yerleş

muş. Delikanlı utanmış, sıkılmış. mektedir. 
Bir şey söyliyememiş. Fakat israr F 
edince: akat bu öyle zannedildiği gibi ko-

lay olmaz. Yurdundan yuvasından 
- Altın topum kime dokunursa, k . 

. endısini çıkarmag· a gelen mütecaviz 
dıye cevap vermiş. 

Ç leylekle, yuva halkı arasında ekseri-ocuk, altın topun manasını kav-
rıyamadı. Aklınca tashih etmek is- ya şiddetli çarpışmalar olur. 
tedi: Birakç seneye kadar Alsas bölge-

- Yani lastik topuma, değil mi ~inde leylek kalıp kalmıyacağı endişe 
B b ıle sorulmaktadır. Fakat leylekleri a aanne... k ~ 

Fakat ihtiyar, sanki altın topu a~ırma_ga saik olan şeylerin bertaraf 

1• ı h 1 k edılmesıyle leyleklerin tekrar burala-e ıy e tutmuş, ya ut atı ır en göz-
leriyle görmüş gibi israr etti: ra gelceği, normal bir şekilde çoğala-

cağı ümit edilmektedir. - Yok evtatcağızım yok, bildi-
ğin ( !) gibi som altından top... Bunun için de, gürültüden uzak 

E mahallelerde suni yuvalar yapacaklar, vet, ne demişti, altın topum 
kime dokunursa... sineklerin, haşeratın ve kurbağaların 

İhtiyar gene sustu. Çünkü biz de çoğalması için boş tarlalar sulanacak 
ve otlandırılacakdır. 

susmuş onu dinliyorduk. Biraz kız- l 
şte bu suretle, Alsaslıların guru

gın bir tavurla torununa: 
ru, ve Alsas'ın ziyneti ve bereketi te

- Sonrasını gece uyurken anlatı-
rım, dedi, altın top hikayesini tat- Iakki edilen leylekler buralarda tutu -

lıya bağladı. 

Bize bu istiskal karşısında huzu -
rumuzla rahatsız olan nine torunun 
kanapesini terketmek düştü. 

M eğer epeyce kalmışız biz fi
danlıkta... Vakit öyle ça

buk geçiyor ki ... Eğer misafirliğe 
giden hanımların dönüşünü görme· 
seydik belki biraz daha dolaşacak, 
havuz başında biraz daha dinlenc
cektik. 

Hangi hanımlar mı diyeceksiniz? 

Biz fidanlığa gelirken önümüzde 

iki hanım güzel yolu boydan hoya 

geçtider. Karşıki kapıdan çıktılar. 

o civarda bir eve misafirliğe gitti

ler. Elbette oturdular, kahve içtiler 
ve kimbilir neler neler konuştular. 

Biz daha oralarda iken bayanla
rın girdikleri kapıdan çıktıklarını 
bu sefer ters yüzüne, Yenişehir'e 
doğru yürüdüklerini gördük. Bu 
bize vaktin geçtiğine dair bir ih
bar oldu. 

nacaklardır. 

Ja ponya'da kadınlann 

kazancı çok fazla 
Japon kadınlar birliğinin neşrettiği 

t>:r istatistiğe göre japon kadınları a

·rasında bir ~ok erkeklerden fazla pa
Ta kazananlar vardır. 

Japon kac.ın doktor Yahui Yoşiyo

'ka on milyon yen kadar bir servet sa
•hibidir. Meşhur roman-;ı kadın Nobu
'k, Yoşiya telif ha.kkı olarak senede 
'yarım milyon yen kazanmaktadır. Çin 
'harbi, erkeklerin yerine kadınları i -
kame etmış olduğu için, kadınlar bu
'gün daha fazla kazanmaktadırlar. 

Yükselme rekoru 
İtalyan tayyarecilerinden Maryo 

'Pezzi, bun.dan bir kaç gün eve] tay -
yare ile 17.074 metre irtifaa yüksele
'rek dünya yükselme rekorunu kır -
~l~I~ 

1 

Basın genel direktörlügü on bef 
sene zarfında yabancı memleketlerde 
Türkiye hakkında yapılan neşriyat 
hakkında bir fikir vermek maksadiy
le bu neşriyatın hülasa ve parçaların
dan mürekkep olmak üzere "'Yabancı 
göziylc Cumhuriyet Türkiy.e'si" baş
lıklı bir eser neşretmiştir. On beş yıl
lık cumhuriyet devrinde hakkımızda 
muhtelif memleketlerde yazılanları 
kısaca ihtiva eden bu eser inkılabımı
zın ve büyük Atatürk'ün hariçte ne 
derin bir hayranlık uyandırdığı kafi 
bir vuzuhla göstermektedir. 300 say· 
falık metin kısmından sonra esere mo
dern Türkiye'nin çehresini aksetti • 
ren bir çok güzel fotoğraflar eklen .. 
miştir. 

Sümer Bank Bülteni 
Sümerbank tarafından üç seneden -

beri muntazaman neşredilen üç aylık 
ekonomik bültenin nisan ilci haziran 
aylarına ait 14 üncü sayısı çıkmıştıı. 
Bu sayının ön yazısı vergilerde son 
yapılan tenzilleri metodik bir şekilde 
tetki kve mütaleaya hasredilmiştir. 

Hayvan vergisi, muvazene vergisi, is
tihlak vergisi, kazanç vergisi, sinema 
ve tiyatrolardan alınan vergiler üze -
rinde yapılan tenzilat hakkındaki hü· 
kümler etraflı ve mukayeseli bir şe -
kilde izah olunduktan sonra vergi 
tenzillerinin ifade ettiği ekonomik 
mana, konjoktör temevvüçleri ve fi -
nans kaynakları, bir de bu tenzilleria. 
pratik neticeleri bakımından incelen
mekte ve yapılmış olan tenzilatın eko
nomik hayatımızda intaç edeceği ha -
yırlı ve müşevvik tesirler anlatılmak
tadır. 

15 büyük sayfa tutan bu etüddea. 
sonra, bültenin ikinci kısmında, mu· 
tat veçhiyle milli mahsullerimizi ve 
endüstrimizi alakadar eden piyasa fi
yatlarının iç ve dış hareketlerine ait 

istatistiklere tahsis olunmuştur. Bu 
kısımda fiyat istatistikleri görülen. 

maddeler şeker, pamuk, yün, ipek, de· 
ri, kagıt ve diger mühim ticaret mad· 
deleridir. Bundan sonra Türkiye id -
halat ve ihracatı hakkında istatistik -
ler, Türkıye piyasalarında pamuk fi· 
yatları, Sümerbank toptan emtia fi
ya tıarı enaı: ... s, turk ıırasının altun ve 
doviz kıymetini gösteren istatistikler 

gelmektedir. 
Bu muhteviyatiyle Sümerbank bül

teni 7ürkiye ekonomisiyle alakalı o -
!anlara büyük faydalar ve kolaylık -
lar temin eden ilmi neşri yatımız ara -

sında mümtaz bir mevki işgal etmek
tedir. 

motoriyle mücehhez Kaproni tipinde 
'bir tayyareye binmiş, havada sıfırın 
altında 59 derecelik bir soğukla kar
şılaşarak 11.35 de hava meydanına in
miştir. 

Uzun yola "Aşıklar yolu" diyor
larmış .. Bunu da gene uzun yol Ü· 

zerinde öğrendik. Bu yolda istik
bale dair planlar kurulur, ve güzel 
güzel gezilirmiş. 

Fakat ne olursa olsun, belediye 

~ Üdanlı~ epc)'!Ce uzaktadır. 

Tayyare yüksek irtifa rekoru bun
'dan evel ingiliz hava teğmeni Adam'
da bulunmakta idi. Adam. geçen se -
'ne temmuzunda 16.440 metreye yük -
'1ielmitti. 
' Yarbay Puzi, .aat 9.50 de Piaçiyo 

Pezzi bundan eve) yapmış olduğu 

'bir tecrübe yükselişinde 16.400 metre 
·ye kadar çıkmıştı • 



Viyana anlaşmasından 
sonra Macaristan'ın 

elde ettikleri : 
(Başı 1. inci sayfada) 

Ba1vekil, heyecanlı bir sesle yüz
binlerce macar, slovak, rüten ve alma
tıın Macaristan'a iade edilmiş olduğu
nu haber vermiştir. 

B. lmredi, yirmi sene ıstırap çek
tikten sonra tekrar Macaristan'a rücu 
eden mühim şehirlerin ve mevkilerin 
isimlerini saymıştır. 

Macari~tan'ın ilk sevinç günü 
Mumaileyh, ihtilaf hakkında ha· 

kemlik etmek gibi nazik bir vazifeyi 
deruhte etmiş olan büyük devletlere 
tefekkür etmiş ve bu hakemliğin ga
yesi, Avrupa'nın Çekoslovakya'nın 
yeni bünyesi yüzünden sarsılmış olan 
bu kısmında muslihane işbirliği şart
ları vücuda getirmek olduğunu söyle
mittir. 

Başvekil, Macaristan'ın sırf delail 
ıilihı ile ve Almanya, İtalya ve Po
lonya'nın müzaharetiyle haklı davası
nı kazanmış olduğundan gurur ve if
tiharla bahsetmiştir. 

Mumaileyh, demiştir ki: 
"- Macariıtan, yirmi seneden son

ra daha büyük olmuştur. Bugün, Ma
cariatan'ın ilk sevi.nç günüdür.,. 

Budapeıte, de mua:z:;am 
te:sahürler 

hissediyoruz.,. 
Gazete, şöyle yazıyor: 

"Macaristan ile müşterek hudut me
selesinde pek acı bir hayal inkisarı.,. 

Polizni List, şöyle demektedir: 
"Milli facianın son noktası." 

Alman işleri müıteıarlığı mı P 
Prag, 3 a.a. - Geçenlerde .Prag hü

kümeti nezdinde alman işleri için bir 
müsteşarlık ihdası meselesi mevzuu 
bahis olmuştur. 

Gazetelere göre bu müsteşarlık, es
ki südet mebuslardan Ernest Kund'a 
verilecektir. Bu münasebetle mumai
leyhin katibi, gazetelere şu tebliği 
vermiştir: 

"- B. Kund ile general Sirovi ve B. 
Şvalkovski ve B. Cemi arasında ya
pılan görüşmeler dolayısiyle artık al
man işleri müsteşarlığı ihdası mesele
si mevzuu bahis değildir. Mebus Kund 
hali hazırda siyasi bir fırka teşkili ta
savvurunda değildir. Mumaileyh, sa
dece Bohemya ve Moravya'da kalmış 
olan alınanların hayatlarını mümkün 
mertebe süratle teshil etmek imkanla
rını tetkik etmiştir.,. 

Nazırlar döndüler 
Viyana, 3 a.a. - Şvalkovski, bu sa

bah Prag'a gitmek üzere Viyana'dan 
bareket etmiıtir. 

Diğer taraftan B. ~nya, Buda
peşte'ye gitmek üzere Viyana'dan ay
rılmıştır. 

Çekoslovakya heyecanda 

BasyekilC .. Bayarla Orta Avrupa 
hükümet reisleri 

arasında telgraflar ve Akdeniz 
( Başı 1. inci sayfada ) 

telgraftan ziyadesiyle mütehassis ola
rak, en hararetli teşekkürlerimin ka
bulünü rica ederim. 

CELAL BAYAR 
Ekaelans B. Celil Bayar 

Bat vekil 
ANKARA 

Türkiye Cümhuriyetinin on beşin
ci yıldönümü milnasebetiyle, dost ve 
müttefik asil türk milletinin ikbali ve 
refahı ve gayretlerinizin barış ülküsü
ne sadık bir surette bağlı bulunan dost 
ve müttefik iki memleketin büyük ne
fine olarak tetevvüç etmesi hakkında 
kıraliyet hükümeti ve elen milletiyle 
birlikte beslediğim en samimi temen
nilerimi ekselansınıza arzetmek be· 
nim için bilhassa zevkli bir şeydir. 

METAKSAS 
Ekselans Gener~ Metakaas 

Baıvekil 
ATINA 

Cümhuriyet ilanının on beşinci yıl 
dönümü münasebetiyle irsal buyurdu· 
ğunuz tebrikteki ifadeden pek ziyade 
mütehassis olarak gerek benim ve ge
rek cümhuriyet hükümetinin en hara
retli teşekkürlerimizin kabulünü ek· 
selansrnızdan rica ederim. 

Türk milleti, hükümetiyle birlikte, 
dost ve müttefik asil elen milletinin 
refah ve ikbali için en samimi temen
nileri izhar etmektedir. 

Başladığınız ve yüksek bit otorite 
ile başarmakta olduğunuz işler için 
tam ve kati bir muvaffakiyeti iki mem· 
leketin en büyük neli nalına hararet
le temenni ederim. 

CELAL BAYAR 

<Ba~ı 1.inci sayfada) 

Musolini ve Kont Ciano ile gö -
rüttü. Nihayet bildiğimiz gibi, 
iki hariciye nazın Viyana' da bu
luıtular ve müzakerelerden son
ra hakem kararını iki tarafa teb
liğ ettiler: Bu karar, bir taraftan, 
Slovakya'dan Macaristan'a veri
lecek araziyi tayin etmekte, di -
ğer taraftan, Karpatlaraltr Rus
yası meseleaini halletmektedir. 
Karpatlaraltr Ruayaıı, artık ye
ni Çekoslovakya'nın üçüncü müs
takil devleti olmut ve "Karpat • 
lar Ukranyası" adını almııtrr. 

Orta Avrupa buhranının Bal -
kan antantı hudutlanna en ya
kından temas eden mütkül saf • 
hası, bu suretle, nihayet bulmak
tadır. Tabii hal ve istikran tesiı 
eden bu neticenin, Balkan antan
tı devletlerini bilhassa memnun 
ettiğini söylemeğe lüzum yoktur. 
Viyana hakem konferansı, ka
rarlarını verirken, devamlı bir 
sükunun en iyi §artlarını bulmuf
tur. 

Budapefte, 3 a.a. - Viyana'da ve
rilmit olan hakem kararı alındıktan 
lıOma muhtelif cemiyetler, muazzam 
bir nümayif tertip etmişlerdir. On 
binlerce kişi, hürriyet meydanında 
memleketin fimal, tark, cenup ve gar
bandan koparılıp alııımıt olan eraziyi 
tem.il eden !bideler önünde toplan
DUftır. Müteakiben halk, ellerinde 
mcıaleler olduğu halde Triyanon mu
ahedeıinden beri yarı çekilmiş bulu
nan milli sa.ocağın önüne gitmişler ve 
bundan sonra halk, İtalya, Almanya'
ve Polonya sefaretleri ve nihayet ba§
.ekilet dairesi önünde toplanmıf ve 
IC'Vinç tezahürlerinde bulunmuştur. 

Ekselans Celal Bayar 
Pariı ,3 a.a. - Figaro gazetesi fU Batvekil 

haberi veriyor: 

İngiliz - İtalyan anlaımaıına 
gelince, bu itilaf daha ilk imza 
edildiği zaman, dört Balkan dev
leti namına daimi konsey re
isi tarafından iki taraf tebrik e
dilmitti. Balkan antantı devlet
lerini ve Türkiye'yi, Akdeniz is
tikrarı ve hususiyle, bu istikrarın 
baılrca teminatlarından biri o • 
lan, İngiliz - İtalyan ihtilafları
nın halli ne kadar yakından ala
kadar ettiğini aöylemeğe lüzum 
yoktur. En büyük sulh tehlikesi, 
herhangi bir ihtilaf ve itimatsız
lık halinin müzminleıerek devam 
etmeıindedir. Bu h~l münaıip 
bir tesviye tarzı ile bir defa orta
dan kalktıktan sonra, haatahğı 
daha eauh tedavi etmek fırsat 
ve imkanları da elde edilmit o -
lur. 

Ahali, bundan sonra kıral sarayının 
&ıilnde toplanmıt ve naibi hükümet 
Amiral Horti'yi tiddetle alkışlamış
tır. 

Belediye reisinin bir emirnamesine 
nazaran Budapefte tehri 3 teşrinisani
den 10 teıriniuniye kadar bax?klar
la ıüılenecektir. 

Macar gcuetelerinin •evinci 
Gueteler, batmakalelerinde, ma

carların Almanya, İtalya ve Polonya
)'& kartı olan minnettarlığını tebarüz 
ettirmekte ve sözlerine şöyle devam 
eylemektedir: 
HMacariıtan'daki sevinç büyüktür. 

Herkeı bu ıevince ittirlk etmektedir. 
Fakat Viyana taıhkimnameai ile ba.L 
mWıim macar tchirlerinia Çekoslo
wakya tarafında kalması ve mütterek 
bir macar • Polonya hududu bahıin
deki macar imalinin muvaffak olma
muı bu aevinci bir miktar azaltmak
tadır.,. 

Macar heyet.i döndü 
B. de Kanya'nın riyasetindeki ma

car heyeti, Viyana'dan dönmüş ve 
bayraklarla ıüslenmiş olan istasyon
da büyük bir kalabalık tarafından tid
dctli alkışlarla karşılanmıştır. 

B. de Kanya, tezahürlere teşekkür 
etmit ve dost büyük devletlerin işbir
liii ile alınan mesut neticeden mem
nuniyetini bildirmittir. 

.4.daleı ve ıulhun :acı/eri 
Roma, 3 a.a. - İtalyan gazeteleri

nin macar - çekoslovak ihtilafını hal
ledm alman· İtalyan tahkimn.amesi 
hakkındaki fikirleri §Öyle hulasa edi
lebilir: bu, adalet ve sulhun bir zafe
ridir. 

Gayda, Viyana kararlarından aşağı
daki neticeleri çıkarmaktadır: 

1 - Bu kararlar, milletler cemiyetin
den bir daha girmemek üzere çıkan ikı 
büyük devlet tarafından Milletler ce
miyeti haricinde Triyanon mua~de
ıinin sulh yolu ile tadil edilmesi de-
mektir. 

2 - Viyana anlaşmalarından sonra, 
Çekoılovakya ve Macaristan, tam em· 
niyetle ifbirliği yapacak ve ~.o~.
Berli.n mihverine dost bir pohtıka u
acrinde birleşebileceklerdir. . . • 

3 • Roma - Berlin mihverı, hakıkı 
ıulh yapıcılığı sahasında manevi oto
ritesini ve müspet kabiliyetlerini gös
termittir. 

Slovaklara göre 
Bratislava , 3 a.a. - Viyana'dan 

avdetinde radyoda bir nutuk söyliyen 
B. Tiıso bilhassa şöyle demiştir: 

Slovaklar, Münib itilaflarına bir 
çok feyler mcdyundurlar. Eğer bu iti
llflar olmaaaydı bütün Slovakya, bu 
ıUn lrnmşu devletler arasında taksim 
edilmi• olaeaktr, 

Milli /flrinnın ~on nokımı 
Prag. 3 C'l .a. - Gazeteler, Viyana 

teblilini hiiyük bqlıklar altında ne§
retmektedirler. 

Necerm Çeıko Slovo, töyle diyor: 
.. Slovaklarla bidibe aynı kederleri 

Çekoslovakya, pek ziyade heyecan 
içindedir, ve Viyana konferansı ka
rarlarından müteessirdir. B. Tiuo'nun 
B. Ribbentrop ile yapacağı görüşme 

neticesinde tahassul edeceği tahmin 
olunan bütün ümitler boşa çıkmıştır. 

Çekoslovakya, Münih itilaflarmı.n 
akti ııraaında olduğu gibi, kendi zara
rı.na olarak diğer memleketler imali -
nin tatmin edilmit olduğunu hiaset
mektedir. Bilhassa dört mühim mer
kez, kendisinden alınmak iıttenilmit

tir ki ıunlardır: 

iela Nitra, Koaice ve Luae-
ee. 1114tllaeı am rapnen 

dört tehirden yalıuz ikiai Çekoslo
vakya'ya kalmıştır. Rütenya'da tees
sür daha fazladır. 

Hiıler'in yeni bir m/eri 
Buuar, Lö Jurnal'de tunları yazı

yor: 
"Viyana'da ittihu cdilmit olan 

karar, Hitler'ln yeni bir ~afcridir. 
Şimdi Almanya'nın doatu olan Çek06-
lovakya'nın bir eyaleti haline gelen 
Karpatlar altı Ukranyaaı, merkezi Av· 
rupa'nın hakiki bir taraçaaıdır.n 

Adalet yerini buldu 
Roma, 3 a.L - İtalyan gazeteleri, 

B. Musolini ve onun siyaseti için biı 
zafer telakki etmekte oldukları Viya
na mülakatına uzun aayfalllr tahsis et
mektedirler. Gueteler, 1919 senesin
denberi Musolini'nin "Macaristan i -
çin adalet,. iatemit olduğunu hatırlat
maktadırlar. 

Gazeteler diyor ki: 

"Bugün adalet taınamiyle yerini 
bulmuştur. Ve hakem kararı, Çekoslo
vakya'nın memnuniyetsizliğine biis 
olmadan Macaristan'ı tatmin etmiye 
muvaffak olmuştur.,, 

Gazeteler, Çekoslovakya hakkında 

dostane hisler izhar etmektedirler. 
.Filvakı, Çekoslovakya, Popolo di Ro

ma gazetesine göre, şimdi yenilepiş 
bir vifak ve iş birliği havası içinde 
kendisine müreffeh ve emin bir istik
bal hazırlıyacak olan yeni hayatına 

oaılamak imkanını bulacaktır. 

Mesaagero, itin henüz ikmal edil
memiı olduğunu, halledilecek daha 
bir takım meseleler bulunduğu müta • 
leaaındadır. 

Lvovr mıntakasında 

örfi idare var ! 
Prag, 3 a.L - Çeketa ajansına ıöre 

Karpatlar altı Rusyaaı hükümeti, ec -
nebi memleketlerden ıelen tahrikitçı
ların §imal hudut mıntakaaında çıkar· 
makta oldukları karıaf&lıklal' mlina· 
sebetiyle Lvov mıntakaamda örfi ida· 

re ilan ctmiftir. . 
Alınan haberlere göre bundan üç 

.. el polonyalı tethig.çilerle çe-gun ev . 
koalovak jandarmaları araaında bır 
çarpıpna olmuf ve çarpıf1D& .~ında 
iki jandarma ile birçok tethıtÇı mak • 

ANKARA 
Yükıek, muhterem ve sevgili devlet 

rcisiniz Kemal Atatürk'ün kiyasetli 
ve basiretli baıkanlığı altında bütün 
sahalarda terakki ve muvaffakiyetler 
kaydetmiş olan Türkiye Cümhuriyeti
nin on be§inci yıldönümü münasebe
betiyle, dostluk hissiyatımla birlikte, 
gerek benim ve gerek bulgar hükümet 
ve milletinin on hararetli tebriklerimi 
zi ve mümtaz cümhur başkanının sıhat 
ve saadetiyle asil türk milletinin refa
bı ve komşu ve dost cümhuriyetin iti
laaı hakkında beslediğimiz temennile
ri ekselansınıza arzetmckle bilhaaaa 

itryanm:; 
KÖSElVANOF 

Başvekil 

Ekaelam B. Köıeivanof 
BafvekiJ ve Hariciye Nazın 

SOFYA 
Cümhuriyetin on beşinci yıldönü· 

mü münasebetiyle gönderdiği naziki· 
ne telgraftan dolayı ekselansınıza ha
raretle teşekkür ederim. Bu telgrafta
ki ifadeden pek ziyade mütehassis o
larak, tilrk millet ve hükilmetinin ken
disine komşu ve dost milletten gelen 
temennileri bütiln kıymetiyle his ve 
takdir ve bu millet ve hükümetin de 
asil bu/gar milletinin saadet ve refahı 
için en samimi temenniler izhar et• 
mekte bulunduğunu ekselansınıza te· 
min ederim. 

CELAL BAYAR 

Dr. Arasta ecnebi 
hariciye nazırları 
arasında telgraflar 

<Başı 1.incı sayfada) 
yıldönümünü kutlıyan tür~ milletinin 
sevincine iştirak eder, ve sıze dostluk 
hiuiyatımı teyit eylemekle . ~e~aber 
aynı zamanda yüce devlet reısınız ~~ 
memleketlerinizin refah ve teabsı 
hakkındaki samimi temenniler!mi bil-
diririm. 

Baıvekil 
KOSElVANOF 

Ekaelana B. Köaeivanof 
Batvekil ve Hariciye Nazm 

SOFYA 
Nl.zik mesajlarından ve bilyük 

Şef'imiz hakkında bütün türklerin ti 
kalblerinden mütehassis oldukları te· 
mennilerinden dolayı ekselansınıza en 
hararetli te~ekkürlerimi bildirir ve 
dostluk hissiyatımla beraber dos~ 
memleketin teVi ve relahz lıakkındakı 
çok samimi temennilerimi kabul etme• 
niııi rica ederim. 

ARAS 
Ekselans Teftik Rüttü Aru 

Hariciye Vekili 
ANKARA 

Doat türk milletinin bugün kutla
makta olduğu cümhuriyet rejiminin 
on betinci yıldön~m~ m~betiyle 
hararetli tebriklerımı ve en ıyı temen-
nilerimi ıize bildirmekle bahiyarnn. 

LITVINOF 
Ekeelanı B. Litvinof 

Hariciye Halk Komiseri 
MOSKOVA 

yeni camhuriyetin on beşinci yıldönü-
tul dilpnüttik. 

Karpatlar altı UkraynM•DID 
pa)'tlıbtı a.. olaıcllııbr • mial ~ (ÖOlltlllllÜ. liid--h 

Herhalde, rerek Orta Avrupa
nın Balkanlara en yakın bölge • 
ıine, rerek, Balkanlar ve Türki
ye için, cofrafi alakası ve bütün 
meselelerinin Jle;aketi söz 2ötür
MtJen Akdenız e SiiltUD ve ıtı-
mat havası getirecek olan bu ha
b~rler, hayırlı tesirlerini yapa -
caıklardır. 

F.R.ATAr ---
Filistin'de yeni 

hôdiseler 
Beyrut, 3 a.a. - Balfur beyanname

sinin yıldönümü münasebetiyle Suri
ye ve Lübnan'da hasmane nümayitler 
icra edilmiıtir. 

Otuz kadar yaralı vardır ve otuz ki
ti tevkif edilmittir. 

Grev eınmındaki hadiseler 

Kudüs, 3 a.a. - Dün arap grevi es
nasında birçok hadiseler olmuştur. On 
altı arap maktul dütmüş ve yirmi ka
dar arap yaralanm19tır. Bir ya'.udi öl
dürülmüştürr. 

' En büyük hidise, Şarkiş'te vukua 
gelen çarpışmadır. Bu çarpışma esna
sında on isi maktul düşmüştür. 

Yüze yakın tevkifat vardır. 

bulunduğunuz telgrafınız mafadından 
derin surette mütehassis olarak hara· 
retli tebriklerimi ve komşu dost bü· 
yük memleket hakkındaki en samimi 
temennilerimi kabul etmenizi rica e
derim. 

Ekselans B. Tevfik Rüttü Araa 
Hariciye Vekili 

ARAS 

ANKARA 
Türk milli bayramı münasebetiyle 

gerek Romanya kıraliyet hükümeti
nin ve gerek §ahıen benim en samimi 
refah ~ ıaadet temennilerimizi kabul 
etmenizi ve cümhuıriyet hükUmetine 
bildirmek lütfunda bulunmanızı ekse
linamızdan rica eylerim. 

COMNENE 

EkeelansB.Conw 
Hariciye Nam 

Nam 

BOKREŞ 

Elcselinsınızın kendi tebriklerini ve 
kıraliyet hükümetinin tebriklerini i
fade edea telgrafınız mefadından zi
yadesiyle mütehassis olarak en hara
retli teşekkürlerimi bildirir ve kırali
yet hükümeti nezdinde, dost ve mütte
fik. memleketin refah ve tealisi için en 
samimi temennilerde bulunan cümhu
riyet hükümetinin minnettarlık hissi· 
yatım tercümnı oHaaDızı rica ederim. 

A.RAS 

Cemberlayn tekrar 
Hitlerle görüsecek 

( I:Jaıı ı. ınci sayfada) 
rar Almanya'ya gideceğine dair dün 
akşam ingiliz gazetelerinde intitar 
etmiş olan haberi tekzip etmektedir. 

Bayan Tabui ilave ediyor: 
B. Çemberlayn'in bugünlerde Ber

lin'deki İngiliz sefiri B. Henderaon'a 
alman hükümetine tevdi edilmek üze
re, müspet teklifler göndereceği mu
hakkaktır. Bu teklifler açık şehirle· 
rin bombardıman edilmesine karşı mi· 
saklar akti ve bütün meseleler hak· 
kında iki memleket arasında istişare
ler yapılması şeklinde olacaktır. 

Maten gazetesi, Londra'dan istih
bar ediyor: 

Çemberlayn ile Hitler aruındaki 

görüımelerin Noel'den evci yapılaca
ğı tahmin edilmektedir. Eğer bu gö • 
rüımeler, beklenilen neticeleri vere -
cek olursa dört devlet yani Almanya, 
Fransa, İngiltere ve İtalya arasında 
müzakereler icrasına imkin hasıl o
lacaktır. 

Lordlar Kamarasında 
Londra, 3 a.a. - Lordlar kamarası, 

altı muhalif reye karşı 55 reyle hü -
kümetin İngiliz - italyan anlaşmasını 
meriyet mevkiine koymak kararını 

tasvip etmiştir. 

Avam Kamarası 
lngili:z - lıalyan anlafmasının 
meriyete girdiğini kabul etti 
Londra, 3 a.a. - Avam Kamarası, 

hükümetin İngiliz - İtalyan itilafının 
meriyet mevkiine konulmasına dair 
olan takririni 138 reye karşı 345 rey
le kabul etmiştir. 
Aralarında B. Çörçil, B. Eden, B. 

Harold, B. Nişolson ve B. Adama bu
lunan hükümet taraftarlarından bir -
çoğu ingiliz - italyan itilifının meri • 
yet mevkiine girmesine müteallik 
teklifin reye konulması sırasında 

müstenkif kalmışlardır. 

B. Eden Avam Kamarası müzakere
si esnasında söz alarak demiştir ki: 

Hükümet bu sene başında lapanya
da daha kati bir hattı hareket ittihaz 
etmesini bilse idi, ondan sonra vui
yet daha vahim bir şekil almıyacaktı. 

Hatip, bundan sonra karıpazlığın 
tatbiki için yaptığı gayretleri ve İn· 
giltere ile müzakereleri batlamıf ol· 
maaına rağmen italyan müdahalesi· 
nin, karı,mazlık anlaşmasına muhalif 
olarak, fasılasız bir ıekilde devam --··--- ·- .. . -
besinde tayyarelerin her zamandan 
daha mühim rol oynıyacağını halbu
ki ltalya'nın yalnız 10.500 göniillU 
çekmeğe karar vermiı bulunduğunu 
kaydederek: 

"İngiltere böyle bir taraflı tavizle
re devam ettiği takdirde, her zaman
kinden daha büyük bir enternuyonal 
mesele karşısında bulunacağını., söy
lemi§ ve reyini hükilmet aleyhinde 
kullanacağını bildirmittir. 

ltalya'nın Pariı Büyük Elçiliği 
Pariı, 3 a.a. - Hükümet, İtalya'nın 

Faris büyük elçiliğine B. Guariglia • 
nın tayinine agremanını vermiştir. 

Halkevi galerisi 
Ankara Halkevi Bqkanhğından: 

. 
EKONOMi 

(Bqı 4 üncü sayfada) 
hal eylemekle bu haddi tecavüz imkl
nıııı da bırakmamıttır. Yalnız açık 
kredi teklindeki muamelelerde yüzdt 
12 ye kadar (12 dahil) faiz almıya mü
saade etmittir. 
Alınan bu tedbirler yukarıda izah 

ettiğimiz 'ekilde ucuz para siyaseti 
değil, belki Büyük Millet Meclisin• 
Reiaicümhur tarafından verilen di
rektifte de işaret olunduğu veçhil• 
"kredinin normal tartlar altında ucu,. 
latılmaaıdır.,. Şu halde memleketimi.I 
bakımından, Ticaret odaları meclisi"' 
nin dU.üncesi, esasen tatbik yeri bul
maktadır. Çünkü mali siyasetimiz ik
tıaadi faaliyeti artırmak için ucuz pa• 
ranın elzem olduğu fikrine değil "nor• 
mal şartlar altında ucuzlatılmış., bit 
kredinin mevcudiyeti lüzumuna d~ 
yanmaktadır. 

Dünya iktısadi düzenini altüst edeO.: 
umumi harpten sonra bu düzeni doğ· 
rultmak ve milletlerarası işbirliği te
min etmek makaadiyle toplanan mail 
ve iktısadi konferanslarda, ve bilhas
sa, Milletler cemiyeti komitelerinde 
alınan kararların hemen hepsi kağıt 
üzerinde kalmıştır. Bunların yanın

da, Ticaret odaları meclisinin mütale
alarını, tabii, daha kuvetli göremeyiz. 
Bu tahminler, ve bilhassa bugün tet
kik ettiğimiz ucuz para hakkındaki 
mütalea, bizi iki noktadan alakadar o
der; bunlar da: eve la, her türlü te
rakkilere rağmen, bazı ileri memle
ketlerde para hakkında batıl fikirlo
rin henUz mevcut olduğunu, milletlet 
arası bir teşekkülün ilan etmesi ikinci 
olarak da Türkiye para ve kredi siya
setinin bu fikirlerden münezzeh bu
lunmasıdır. 

H. A. KUYUCAK 

Balıtm kamından 

çıkan insan kolu 
Kanada'nın şark sahillerinden Golf

strim cereyanı geçer. Sıcak ve soğuk 
ıu cereyanlarının birleştiği bir yer o
lan Atlas Okyanus'unun bu noktasın• 
da, dünyanın hiç bir denizinde me\f• 
cut olmıyan bir balık bolluğu vardır • 

Bundan bir kaç gün evel buralar• 
avlanmağa çıkan bir balıkçı gemisi. 
ıon derece enteresan bir av yakala"' 
mı,tır: Köpek balığı. 

Fakat bu balık, köpek bahklarındl 
ve hemen bütün deniz mahluklaruıııı 
en hunharı olarak tanınan ve Pars .. 
köpek balığı denen bir cins köDek ~ ··&· .. ··· 

Bu hayvanları, yalnız küçük batık· 
tarım kırıp geçirdiği için değil, fakaC 
iç yağından çıkarılan ve tıpta son de
rece ite yarıyan bir nevi yağ için .,.. 
larlar. 

Gemi tayfalarından biri bu balığı 
vurarak gemiye almıt ve karnını det' 
mittir. Fakat, balığın karnından bit 
insan kolu çıktığını hayretle görmUr 
tür. Meğer bu balık, tutulmazdan bit 
müddet evci bir insan parçalamıttır. 

Bu adamın bir cinayete kurban git• 
tiği tahmin edilmi,tir. Fakat bu ko • 
lun gövdesi ne bulunabilmif, ne d• 
kimin nesi olduğu tesbit edilebilmit • 
tir. 

.J•·····································-
" " 

ULKU i 
Ar ıubesinin açtığı Belediyeler 

Bankası altındaki resim ve heykel 
galerisinin ikinci devresinde eser tet

hir edecek aanatklrlann eserlerini son • 
gün olan 7-11-938 e kadar makbuz mu
kabilinde ıaterideki memuruna tea • 
lim etmeleri rica olunur. 

IALKEVLERI DERGISif 

İkinci tetrin aayısı 
: 
i 
" Atatürk'ten Ordu'ya mesaj. : 

Atatürk'ün ikinciteşrin 1938 i 
" Kamutay nutukları B. Şükrü Ka· : 
" ya'nın XV inci yıl nutku, " 

Hukuk mezunlannm 
tayinleri 

Hukuk mezunlarının tayinlerine 
ait hazırlıklara batlanmııtır. Bu yıl 
münhaller gazetelerle ilin olunacak 
ve bu münhallere talip olanların ta· 
yin kararnameleri hazırlanacaktır. 

Münhallere talip olmıyan Hukuk me
zunları için gene kur'a usulüne mü
racaat olunacaktır. 

Sorgu hakimliği imtihanı 

Adliye Bakanlığı sorgu bakim ve -
killeri arasında ıorgu hlkimliği için 
bir imtihan açacağını evelce yumıı • 
tık. Bakanlık bu imtihana ıinnek i· 
tiyen sorıu hikim vekillerine tebli • • 
pt yapmııtır. imtihan bu ayın on 
betine dotru Hukuk Fakültesi salon· 
larında yapılacaktır. 

XV yılda iç ve dl§ politikamız ! 
(Necibali Küçüka), Halkevleri • : 

" miz (Nafi Atuf Kansu), Türk va· : 
tanı ve dinamik ilim (Şevket A- : 
ziz Kanıu), Cümhuriyetin on " 
bet yılında ekonomi (Kemal Un
at). Onbeş yıl ve türk sporu " 
(Rahmi Apak), Cümhuriyet dev· : 
rinde Musiki (M. R. Kösemihal· : 
oğlu), Cümhuriyet yıllarında dil İ 
çalıtmaları (1. N. Dilmen), 1923 " 
den ı 938 e kadar plastik sanat ! 
(Elif Naci), Tarih Kurumu ça • ! 

" lı§maları. : 
Cümhuriyet devrinde türk e • 

debiyatı (Nahit Sırrı). 
Ruten E,ref'in Boğaziçisi "E

debi tenkit". (Yapr Nabi) ! 
Şiirler: İ 
Onbetinci Durakta (Behçet ! 

Kemal Çağlar), -Bu vatan kimin· ! 
(Orhan Şaik Göker), Derebeyle- ! 
ri (Hikmet Turhan Dağlıoğlu), : 
• Bir yazın romanı • (Sıtkı Ako- ! 
zan, Bayrağa sarılmı' bir kız i· ! 
dn (Hakkı Kılıcoğlu) ! 

" Kültür habC'l'leri • Halkevleri : 
Denizhank'm Avnıpa'ya 
göndereceği talebelerin 

aybklan 
" • çalıtmaları • Halkevleri haberle- : 

ri ve neıriyatı. ! 
l.ıanbul, 3 (Telefonla) - Denis

bank tarafından Avrupa'ya gönderile
cek talebenin ıtajları esnaıında iaıe 
ve ibatelerinin banka taraf mdan temi
ni, ayrıca talebeye elli lira aylık tedi
)'Cei kacar laftırıkmft1r. 

" Fikir Hayatı: : 
" Bibliyografya - : 

Ulkü'nün bu sayısına Atatürk· ! 
ün kute kiğıt UzeriM basılmış ! 
bir resmi konmu•tur. : . ~ . 

• I' 
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Macar hikayesi 

İki artist 
Yazan: Joz.sel Bekelli 

Rejö, yirmi dört yaşındra idi. Taşra 
tiyatrolarında küçük roller yapan He
len ise yirmisinde ancak vardı. He -
len'in bütün arzusu büyük ve meşhur 
bir tiyatro yıldızı olmaktı. Rejö, ya
vaş, yavaş muhitinde tıanmmağa baş
lamış bir ressamdı. Bilhassa portrele
ri çok beğeniliyordu. Şehrin, aşağı 
yukarı bütün ileri gelenlerinin por
trelerini yapmıştı. Herkes Rejö'nün 
istidatlı bir genç olduğunda müttefik
ti.. 

Helen, henüz tiyatro hayatında bir 
muvaffakiyet gösterememişti. Fakat, 
fevkalade güzel olduğunu bildiği için 
parlak bir istikbale kavuşacağı günün 
pek yakın olduğuna inanıyordu. Re
jö, ~enç kızın bir portresini yaptı. Be
le-dıye salonlarında açılan resim ser -
gisinde teşJıir edilen bu portre He -
len'in güzelliği hakkında etrafa bir fi
kir verdi. Kızın, güzel olduğunu bü _ 
tü.a şehir biliyordu. Ancak bu derece . . ' 
mce v~ cazıb~li bir güzelliğe sahip bu-
lundugunu şımdiye kadar kimse anlı
y~aını~tı. Bu portre Helen için ümit 
e~ılmedık bir reklam oldu. Çalıştığı 
t~yatronun rejisörü bile hayretler i -
çınde kaldı. Bir akşam kulüpte tiyat
ro müdüriyle konuşurlarken rejisör: 

- Helen'in, bu kadar güzel bir kız 
olduğunu iki senedir anlıyamamıştım. 
Ressamın yüksek sanatı, bizim göre
mediğimiz bir çok mühim noktaları 
bulup çıkarmış. Ne olurdu, bu kızın 
güzell.iği kadar tiyatro sanatına da is
tidadı olsaydı. O, zaman macar tiyatro 
aleminin iftihar edeceği yıldızlar de
recesine yükselirdi. 

Tiyatro müdürü gözlüğünü düzelt
ti. Rejisörün yüzüne dikkatle baktı. 
Ciddi bir tavırla fikrini söyledi: 

- Bence bu kızın tiyatro sanatına 
karşı kabiliyeti vardır. Kendisine _bi_
raz ehemiyetli roller vererek yetıştı
rilmelidir. 

Helen, bugünden sonra kendisine 
verilmeğe başlanan değerli rollerde 
hiç beklenmedik bir tarzda muvaffak 
oluyordu. Artık küçük şehrin, biricik 
tiyatrosunda baş rolleri oynamağa 

başlam.!Jtr. 

Krz, bütün bu muvaffakiyetlerini 
Rejö'ye borçlu olduğunu biliyordu. 
Aralarrnda derin ve samimi bir a~k 
doğ-d-... 

Hel~n'in, portresi ressamın atelye
sinin dıvarında asılı duruyordu. Rejö, 
bu resmi satmamağa karar vermişti. 
Kız, kendi portresini kendi odasının 
drvarında görmek istediğini söyliye -
rek resmi vermesini ressamdan birçok 
defalar yalvardı. 

Rejö, buna şiddetle itiraz etti: 
:---- İmkanı yok sevgilim, dedi. Res

mı sana veremem. Çünkü; bu resim 
senin olmakla beraber benim yarattı
ğım bir eserdir. Bundan ayrılamam. 

Kız, kendisine ait olan bu resmi 
ressamın elinden kurtaramıyacağmı 
a:klı kesti. Bu sevdadan vaz geçti. .. 

u ,, 

Helen, Budapeşte'nin büyük tiyat
rolarından biri tarafından angaje e -
dildi. Budapeşte halkının çılgınca al
kışları arasında oyunlarına devam e -
diyordu. Hayattaki en büyük arzusu 
olmuştu. Şimdi, Budapeşte'nin büyük 
vıe tanınmış bir tiyatro yıldızıydı . 

Aradan seneler geçti. Rejö de Buda
peşte'ye yerleşti. Her yerde, kızın is
mi etrafında yapılan reklamlarla kar
ş Llaşıy ordu. 

Bir çok oyunlarını seyretti. Kızın, 
müthiş inkişafını gözleriyle gördü. 
Hay.ı:an kaldı. Birıaz da gurur duyu -
yordu. Öyle ya, Helen'in bugünkü, 
mevkie yükselmesinde kendisinin de 
mühim bir hissesi vardı. Helen, belki 
de onu unutmuştu artık. Bunu düşü
nünce kalbine ince bir sızı saplandı -
ğını hissetti. Atelycsindeki portre ba
tırma geldi. Onu kıza hediye etmeğe 
karar verdi. 

"'"'* 
Ziyaret etmek üzere tiyatroya git-

ti. Kabul olunmadı. Evine iki defa 
baş vurdu. Birinci defasında büyük 

yıldızın banyoda olduğunu söylediler. 
İkinci defasında da, başı çok ağrıdı -
ğından yatakta olduğunu bildirdiler. 
Üçüncü gidişinde portreyi de beraber 
götürdü. Kapıyı aç.an hizmetçi kıza: 

- Bu resmi, büyük yıldıza eski 
günlerin tatlı hatıralarını canlandır -
mak için takdim ettiğimi söylemeni • 
zi rica ederim, dedi. 

Hizmetçi kız, bir iki dakika sonra 
elinde resimle geri döndü. Çerçeveyi 
uzatarak soğuk bir sesle söyledi: 

- Büyük yıldız, teşekkür ediyor -
lıar. Evde resmi asacak yer bulunma -
dığmdan iade ediyorlar. 

Rejö, ummadı'ğı bu hakaret karşı -
eında beyninden vurulmuşa döndü. 
Sendeliyerek evi terketti. 

*** 
Ressam cenubl Amerika'ya gitti. 

Helen, Budap.eşte'deki hayatına de • 

Çeviren: F. Zahir Törümkiiney 

vam ediyordu. Artık biribirlerini dü
şünmüyorlardı. İ.kisi de geçmiş gün
leri unutmuş1ardı. 

Rejö, Amerika'da kısa bir zaman i · 
çinde büyük bir şöhret yaptı. Yüzler· 
ce genç ve güzel kadın ona resimle
rini ısmarladılar. Dehşetli para ka • 
zandı. Buna rağmen hesabını bilerek 
yaşadı. Kırk yaşına geldiği vakııt, ha
tırı sayılır zengin adamlar arasına ka
rıştı. Fakat, cenubi Amerika'dan ça • 
buk usandı. Memleket hasretiyle ya • 
nıp tutuşuyordu. 

*** 
Güzel bir ilkbahar günü, şık ve ol • 

gun bir adam olarak, cebinde bir kaç 
yüz bin dolarla Budapeşte'ye dönd?· 
Şehrin en kibar muhitinde büyük bı.r 
villa satın aldı. Gayet güzel döşedı. 
Villanın geniş salonlarından birini a
telye haline koydu. Budapeşte'de pa
ra kazanmak için ça.lışmıyacaktı. İh
tiyacı yoktu. Zevki ve sanatı uğruna, 
arzu ettiği kimselerin resimlerini ya
pacaktı. Fakat, bu düşüncesi iflas et
ti. Gazetecilerin elinden yakasını 

kurtaramadı. Cenubi Amerika'da bil -
yük muvaffakiyetler elde eden macar 
ressamı hakkında her gün sütun, sü
tun yazılar çıkıyordu. Budapeşte'nin 
monden tabakasına mensup kadınlar 
akın halinde Rejö'nün atelyesine ko
şuyorlardı. Meşhur ressam Rejö'ye 
portre yaptırmak salgın bir moda ha
lini almıştı. 

Rejö'nün avdetini Helen de duydu. 
İsmi etrafında yapılan dedi koduları 
alakayla dinledi. Merak etti. Ressamı 
görmek için atelyesine gitti. 

Ressam, Budapeşte tiyatrolarının 

tanınmış yıldızını soğuk bir nezaket· 
le karşıladL Helen bu kabul tarzına 
hayret etti. O, bu buluşmayı büsbütün 
başka türlü tahayyül etmişti. 

Rejö, kibar ve alakasız bir tavırla 
eski sevgilisini selamladı: 

- Beni aramak lütfunda bulundu -
ğunuza !;Ok minnettarım. Emirlerini
zi sorabilir miyim? 

Helen, şaşırdı. O, karşısında siyah 
saçlı, derin bakışlı eski sılgın aşıkmı 
bulacağını sanmıştı. Yirmi sene eve.1 ol
duğu gibi, gene bu erkeğin dizlerine 
kapanarak göz yaşları arasında elle
rini öpeceğini ve kulaklarına bitmez, 
tükenmez ask naemele:ı:i fısıldıyaca -
ğını ummuştu. Halbuki; bu adam şim
di ona karşı tamıamiyle bir yabancı 
tavrı takmıyordu. Kadmhk gururunu 
kurtarmak için ziyaretinin hakiki se
bebini gizledi: 

- Sizden bir portremi yapmanızı 

ricaya geldim, dedi. 
Rejö, tek gözlüğünü düzeltti. Sa -

kin ve tabii bir sesle cevap verdi: 
- Hay, hay. Yalnız, istiyeceğim üc

ret biraz fazla gelmezse? 
Yıldız kaşlarını çattı :. 
- Paranın ehemiyeti yok. Bunun ü

zerinde konuşmağa değmez. Elverir 
ki; .resim istediğim gibi olsun. 

Ressam, tasavvur edilemiyecek ka
dar yüksek bir para söyledi. Yıldız 
hayretinden dondu kaldı. Fakat, belli 
etmedi. 

*. * * 
Portreye başlandı. Resmin yapıldı-

ğı müddet zarfında maziden hief bah · 
setmediler. Rejö, portre tamamlanın
caya kadar hiç bak.rruımasını Helen' -
den rica etti. Henüz kati şeklini alma
mış hatlar üzerinde yapılacak her 
hangi bir tenkidin kendisini şaşırta -
bileceğini söyledi. 

Helen, atelyeye tam dört hafta de
vam etti. Bu z.aman içinde, yapılan 
resmini bir defacık olsun göremedi. 
Ressam, işi biter bitmez sehpanın ü
zerini kalın bir örtü ile kapatıyordu . 

Biıyük yıldız, yapılan resminin fev
kalade bir şey olacağını biliyordu. Bu 
itibarla bir an evel bitmesini sabırsız
lıkla bekliyordu. O zaman belki; ba· 
r ışacaklardı . 

Rejö, gene senelerle evel olduğu gi
bi dizlerine kapanacak, ona nihayet -
siz aşkından tatlı sesiyle uzun, uzun 
bahsedecekti. 

Ressam, büyük bir gayretle çalışı -
yordu. Hayatında şimdiye kadar hiç 
bir işe bu kadar kendini vermemişti. 
En büyük eserini meydana getirmek 
üzere olduğunu hissediyordu . 

Beşinci haftanın sonunda resim bit
ti. Rejö elindeki fırçayı fırlattı. Yıl
dıza döndü: 

- Tamam, dedi. Artık gi'irebilirsi -
niz . 

Helen, heyecanla yerinden fırladı • 
Koştu. Portrenin karşısına geçti. Bir 
anda hiddetten kıp kırmızı kesildi . 
Boğuk bir sesle haykırdı: 

- Bu en büyük alçaklıktır 1 En çir
kin yalancılıktır 1... Ben bu kadar yaş
lı 1eğilim! ... Bu resimde kadın cazi
besinden eser yok t. .... 
Sehpanın yanındaki küçük masa -

dan, boyaları kazımağa mahsus sivri 
br~ağx kavradı. Kolunu kaldırdı. Res
mi parçalıyacaktı. 

Ressam, çevik bi:ı: hareketle kadı • 

[::::~::::~::::~::::~::::§.:::::] 
(HA VA SEFERLERi) 

Ankara - lstanbul arasmda 
Pazardan maada hergün: 
Yeııilköy'den hareket : 
Ankara'dan hareket : 

8.30 
8.30 

Nöbetçi Eczaneler 
Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 
Perııembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Sebat ve Yenişehir Ecz.leri 
: İstanbul Eczanesi 
- Merkez Eczanesi 
: Ankara Eczanesi 
: Yeni ve Cebeci Eczaneleri 
: Halle ve Sakarya Eczaneleri 
: ~e ve Çankaya Eczaneleri 

ACELE iMDAT 
Bir yaralama, bir kaza, fevkalade bir 

hastalık vukuunda acele imdat istemek 
için belediyeler has~ı1:nesine (2257) 
numara ile telefon edilır, 

Lüzumlu Telefon Numaralan 
Yangın ihbarı: (1521). - Telefon müra

caat şehir: (1023-1024). - $ehirlerara
sı: C2341-'Z342). - ~lektrik v~ Hava
gazt irıza memurlui\l: (1&46). - Me
sajeri Şehir anbarı: (3705). - Taksi 
telefon numaraları: Zincirlicanıi civa
n: (2645-1050-ll!i6). - Samanpazarı ci
varı: (2806-3259). - Yenişehir, Havuz. 
ba:ıı Bizim taksi: (2323). - Havuzbaşı, 
Güven taksi: (3848). • Birlik taksi: 
(2333). - Çankırı caddesi, Ulus taksi: 
(1291). - İstanbul taksisi: (3997) 

Otobüslerin ilk ve 
son seferleri 

Sabah 
İlk 

sefer 
Ulus M. dan K. dere'.) e 6.45 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 

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

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

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7 .00 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 

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

Akşam 
Son 
sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

2'0.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

Yeni§ehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.10 23.00 

S. pazarından Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akköprü'den S. pazan'na 7.30 9.45 

~ U. Meydanı'yle İstasyon arasında her 
beıı dakikada bir sefer olup tren za
manları aeferler daha sıktır. 

-ı U. Meydam'yle Yeni§ehir, Bakanlık
lar, Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasatt her beıı daki· 
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 eve 21den23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

S ~\a.:x Ul"• Moy<l...-ı'n.ckft ....... ~ 21 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
danı'na dönüşleri sinemaların dağılı§ 
saatlerine tabidirler. 

Posta Saatleri 
Teahhiitlü saat (18) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar İstanbul ciheti
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpap'ya : Her sabah 8.20. Her 

akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi, Per
şembe, Cumartesi 
Toros sürat.) 

Samsun hattına : Herırün 9.35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergün 9.35 
Zonguldak battı : " 15.00 

Gündelik: 

Hicri - 1357 
Rama:ıan: 11 

S. D . 
Güneş: 5 33 

Rumi - 1354 
İlkte:ırin: 22 

s. 1J 
Ak5am- 17 OZ 

nm bileğini yakaladı. Elinden bıçağı 
aldı. Sakin bir sesle söyledi: 

- Şimdiye kadar yaptığım portre • 
!erin hiç birinde, modele bu kadar sa• 
dık kalmadım. Bu resim. hayatımın 
en samimi bir eseridir. 

Büyük yıldız asabi buhranlar geçi -
riyordu. Öfkeyle, selam bile verme · 
den atelyeyi terketti. 

Ertesi günü ressama yazdığı uzun 
ve sitemli ıbir mektubun sonunda port
reyi alınıyacağını ve beş para tediye 
etmiyeceğini bildiriyordu . 

Budapeşte'de açılan, son bahar re -
sim sergisinin biriru;i mükafatını Re
jö kazandı. 

"Buyük yrldız" isimli portresi, mü
tehassıslar tarafından derin bir hay • 
ret ve takdirle karşılandı. Jüri heyeti 
senelerdenberi açılan resim sergileri
nin hiç birinde bu kadar sanatkarane 
yapılmış bir tablo görmediklerini 
müttefikan beyan ettiler . 

Budapeşte'nin, muhtelif sınıflarına 
mensup halk kütleleri portredeki ka
uınx tanıdılar • 

Her kes biribirine soruyordu: 

- Yahu, ne kadar da yaşlanmış? 
Nasıl oldu da şimdiye kadar bunu."1 

farkına varamadık? 

••• 
Bir kaç gün sonra, sahneye her çı-

krşında çılgın alkışlarla :karşılan.mağa 
alışmış olan Helen, seyircilerin alay

lı bağrrrşmalanna ve ıslıklarına hedef 
oldu. 

Büyük yıldızın, artık yıldızı sön.· 
müştü. 

Resimli · dünya hadiseleri 

"Çin'in Şikagoıu" adiyle anılan Hankov, 25 ilkteırinde japonlar tarafından zaptolunmıq. 
tur. Resmimiz, ıehrin en büyük caddelerinden birini ı.ıe limandaki faaliyeti göstermektedir. • 

Solda: Hankov'un büyük binalar ve mağazalcnla dolu ticaret mahallelerinden biri-Sa.ğda: 
Hankov'Jaki ecnebiler mahallesinde modern bir cadde 

Solda: Şüpheli araplar üz~r!eri aranmak i~in karakola götürülüyor. Sağda: Firarlara mank 
ol.mak ı~ın kapıların kapalı olup olmadığını yoklıyan muhafızlar 

BI BLIYOGRAFYA 

Maliye mecmuası 
Maliye vekaletince her üç ayda bir 

neşredilen bu değerli mecmuanın se
kizinci sayısı aşağıdaki münderecat
la çıkmıştır: 

Etüd ve tercüme kısmında : 
1938 mali yılı bütçesi hakkında ma-

liye ve.kili B. Fuad Ağralı'nın Kamu
tay'da söyle-diği nutuk, 

Macaristan devlet maliyesi (Millet
ler Cemiyeti iktısadi tetkikler servi
sinin neşriyatından tercüme) 

Maliyenin para ihtiyaçları ıçın 

krediden istifade edilmesi (Prof. Dr. 
Stucken•den ter~üme.) 

Yugoslavya vergi sistemi (Dr. Otto 
Laufer'den tercüme.) 

Devletler arası ticaret manialarının 
azaltılması hakkında M. Van Ze-
eland'ın raporu. 

]ürisprüdans kısmında : 
Devlet Şurası, Divanı Muhasebat, 

Temyiz komisyonu kararları. 
istatistik kısmında : 
Masraf, vergi, borsa, v.s. 
Mevzuat kısmında : 
Bütçeler ve bütçeleri alakadar e

den kanun, karar ve hesabı katiler. 
Mali kanunlar, kararlar ve kararna

meler . 
Mall itilaflar ve saire . 
Talimatnameler, umumi tebliğler. 

Ma/1 ha.herler kısmında : 
Dış ve ıç maliye haberleri. 

. Maliye_ mecmuasının bu sayısına 
ılave halınde şu dört alman kanunu
n~n t.ercüm.el.eri konulmuştur: En
dustrı ver~ısı kanunu, poliçe vergisi 
kanunu, eglence vergisi hakkında ka
rarname, zephiye vergisi kanunu. 

Maliye mecmuasının bu nushasx da 
büyük hacimde 250 sayfayı aşmakta
dır. Her biri günün mühim meselele
rine temas eden etüd kısmı herkes 
için faydalıdır. 
Mevzuatı, haberleri, istatistikleri 

ihtiva eden kısımlar ise herkesle bir
likte bilhassa maliye mesle;;.inde o
lanlar için daima istifade 

0

edilecek 
toplu bir mehazdır 

Maliye mecmuasını okuyucularımı
za tavsiye ederiz. 

..11ıııııııııııııııııııııııııı11111111111L. 

E ASRI EVLİLER § 
: Betty Stookfeld : 

':111111111111111111111111111111111111111;:' 

< Kiralık--
Y enitehir' de Memurlar Ko
operatifi arkasmdaki ev ki
ralıktır. Kooperatife müra-
caat edilmesi. 8250 

G O•• z Mütehassısı 
Dr. Hecip Yasar 

Yenişehir Atatürk Bulvarı Kı· 
zılay bitişiği Sönmez apartmanı 
No: 8 de hastalarını kabul eder. 

Cumartesi günleri saat 14-20 di-
ğer günler 17 ,5 - 20 7989 

Tirfon yatağı allnacôk 
O. D. Yolları Satın Alına Komis

yonundan : 

Muhammen bedeli 13500 lira olan 
90000 adet meşeden mamul tirfon ya
tağı 21-11-938 pazartesi günü saat 15 
de kapalı zarf usulü ile Ankara'da İ
dare binasında satın alınacaktır . 

Bu işe girmek istiyenlerin 1012,5 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden Haydarpaşa. 
da tesellüm ve sevk şefliğinden da -
ğıtılmaktad ır. 

Bunlara ait niimuneler aynı servis
lerde görülebilir. (4622) 
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RESMİ İLANLAR 1 Ankara Levazım Amirliği ·ı 

Arpa ahnacak 

Gümrük ve in. B. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti 
Müf efliJ Muavinliği müsabaka 

imtiham 
Cü.mrük ve inhisarlar Vekaletin

Clen : 

Vekalet teftiş heyetine 35 lira asli 
maaşlı müfettiş muavini müsabaka ile 
alınacaktır. 

1 - Bu müsabakaya gireb\Jmek 
için: 

A) Memurlar kanununun 4 üncü 
maddesinde yazılı vasıfları haiz ol -
mak, 

B) I. ikinci kanun 1938 tarihinde 
yaşı otuzdan fazla olmamak, 

C) Askerlik vazifesini bitirmış :,u
lunmak, 

Ç) Siyasal bilgiler okuluı hukuk 
fakültesi, yüksek iktisat ve tiı...aret 
mektebinden veya bunlara mümasi. 
aynı derecedeki ecnebi bir mektepten 
mezun bulunmak, 

D) Fransızca, Almanca, İn6i.izce 
lisanlarından birini bilmek, 

E) Ahlak ve seciye itibariyle ken
disine güvenilir olduğu anldşılmak, 

F) Sihati her türlü iklime ve her 
nevi seyahate müsait olduğu tam te -
§ekküllü bir resmi hastaneden al:na -
cak raporla tevsik edilmek, 

Gerektir. 
2 - İstekli olanlar, nihayet onu · 

müzdeki ikinciteşrinin yirmisi:ıe ka
dar vekalet teftiş heyeti reisli~ine 
dilekçe ile müracaat edip oradan ve 
rilecek tercümei hal beyannamesını 
ekleriyle birlikte ve üzerinde aııla 
tıldığı gibi eksiksiz olarak doldur 
duktan sonra en geç ikincikam.mun 
5 inci gününe kadar vekalet tcftij he
yeti reisliğine ulaştırmış bulunacak-
lardır. 

3 - İsteklilerden evsafı uygun gö • 
rülenlerı ı. inci kanunun 27 inci salı 
günü arzularına göre Ankara veya 
lstanbul'da mali, iktisadi ve hı:kuki 

mevzular dahilinde yazılı bir imtiha
na çekilecekler ve ayrıca, bi11ikleri 
lisandan da imtihan edileceklerdır. 

4 - 'l'c\u-i'l'i i._,.a ...... .ı.. ı..-o.n:..nla~ 
2 inci kanunun 4 üncü çarşamba &il -
nü Ankara'da aynca bir de sözlü im 
tihan vereceklerdir. 

S - Her iki imtihanın yapılacağı 
yerlerle başlangıç saatları, teftiş he -
yeti reisliğince, isteklilerin dilekçe -
lerinde gösterecekleri adreslere ya • 
zı ile bildirilecektir. ( 4446) 7976 

Tuz ombar1 ve müdürlük 

apartlmanı yaphrılacak 

İnhiaarlar Umum Müdürlüğünden: 

l - Şartname ve projesi mucibin • 
cc Adana'da yaptırılacak tuz ambarı 
ve baş müdürlük apartnnam inşaatı 
20-x-938 tarihinde ihale edilemediğin
den yeniden pazarlık usuliyle eksilt • 
ıneye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 22917 lira 15 
kuruş ve muvakkat teminatı 1718.79 
liradır. 

lll - Eksiltme 11-xı-938 tarihine 
rastlıyan cuma günü saat 14 de Kaba
taş'ta levazım ve mübayaat şubesinde
ki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 11 S ku
ruş bedel mukabilinde İnhisarlar U . 
mum müdürlüğü lcvazrm ve müba • 
yaat şubesiyle Adana ve Ankara baş -
müdürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek is. 
tiyenlerin fenni evrak ve vesaikini iha· 
le gününden 3 gün eveline kadar tn _ 
hisarlar Umum Müdürlüğü inşaat şu
besine ibraz ederek ayrıca fenni ehli . 
yet vesikası almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için ta
yin edilen gün ve saatte % 7 ,5 güven
me paralariyle birlikte yukarıda adı 

gesen komisyona gelmeleri ilan olu -
nur. (7904 • 4555) 8064 

Tamir yaptırılacak 
Ankara inhisarlar Ba,müdürlüğün

den: 

1 - Akça koyunlu tuzlasında 272 li
ra 90 kuruştan ibaret keşif varakasına 
göre idare binasının tamiri. 

2 - Akça koyunlu tuzlasında 628 
lira 65 kuruşluk keşif varakasına göre 
tuz anbarının tamiri. 

3 - Her iki işin şartnameleri veç.hi
le ayrı ayrı yapılacak açık eksiltme i
le talibine ihalesi icra edileceğinden 
isteklilerin ilk teminat paralariyle 
!Jirlikte 16.11.1938 tarihinde saat 16 da 
başmüdürlüğümüzde toplanacak ko
misyona müracaatları. 

4 - tık teminat parası bir numara
lı iş için 20 lira 48 kuruş iki numaralr 
i..s için 47 lira 18 kuruştur. (4582) 8116 

Ekonomi BakanhOı 

Kiralık lokanta mahalli 
lktısat Vekaletinden : 

Vekalet binasının alt katında bulu
nan ve lokanta olarak kullanılmakta 
olan üç oda ile mutfak ve müştemila
tı Uç sene müddetle kiraya verilmek 
üzere artırmıya konulmuştur. 

1 - Artırma İktısat vekaleti satın
alma komisyonunda 11.11.1938 tarihi
ne tesadüf eden cuma günü saat (10) 
da yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen icar bedeli be· 
her sene ( 432) lira hesa:biyle üç sene
lik mu.1ammen bedeli (1296) lira olup 
muvakkat teminatı (97) lira (20) ku
ruştur. 

3 - Taliplerin muvakkat teminat 
paralarını yatırmak ve şartnameyi 
görmek üzere Levazım müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. ( 4513) 7943 

Bayınd1rlik Bakanhğİ .. 

Diyarbakrr ve Cizre hattında 

inıaat 
Nafıa Vekaletinden : 

Diyarbakır • Cizre hattının yüz al
tıncı kilometresiyle yüz otuz birinci 
kilometresi arasındaki altıncı kısım 
inşaat ve ray ferşiyatı kapalı zarf u
suliyle münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa on bir ikinci teşrin 
938 tarihine müsadif cuma günü saat 
on beşte vekaletimiz demiryollar iı 
şaat dairesindeki münakasa komisy~ 
nu odasında yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli bir 
milyon sekiz yüz bin liradır. 

3 - Muvakkat teminatı altmış yedi 
bin yedi yüz elli liradır. 

4 - Mukavele projesi, eksiltme 
şartnamesi, Bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fenni şartname, vahidi 
kıyasii fiat cetveli, · ahşap traversle 
ferşiyat talimatnamesi, çimento nor
mu, telgraf hattı şartnamesi, plan ve 
profilden mürekkep bir takım müna~ 
kasa evrakı elli lira mukabilinae e
miryollar inşaat dairesinden tedarik 
olunabilir. 

5 - Taliplerin bir defada en az üç 
yüz bin liralık bir yol ve yahut de
miryol işini müteahhit sıfatiyle yap· 
mış olmaları. 

Bu işe girmek istiyenler referans 
ve diğer vesikalarını bir istidaya bağ
lıyarak münakasa tarihinden en az 
sekiz gün evel vekalete vermek sure
tiyle bu iş için ehliyet vesikası isti
yecekler ve bu ehliyet vesikasını mü· 
nakasa komisyonuna ibraz edecekler
dir. Münakasa tarihinden sekiz gün 
evel yapılmamış olan müracaatlar na
zarı itibare alınmıyacaktır. 

6 - Münakasaya iştirak edecekler, 
2490 numaralı arttırma, eksiltme ve 
ihale kanunu mucibince ibrazına mec
bur oldukları evrak ve vesaiki, mu -
vakkat teminatlarını ve fiat teklifini 
havi kapalı ve mühürlü zarflarını mez 
kur kanunun ve eksiltme şartnamesi
nin tarifatı dairesinde hazırlıyarak 
11-11-938 tarihinde saat on dörde ka
dar numaralı makbuz mukabilinde de
miryollar inşaat dairesi münakasa ko
misyonu reisliğine teslim etmiş olma· 
tarı lfizımdır. (4374) 7827 

Telgraf ve bağ teli ahnacak 
Nafıa Vekaletinden : 

9-12-938 cuma günü saat 15 de An -
kara'da Nafıa Vekaleti binasında mal
zeme müdürlüğü odasında toplanan 
malzeme eksiltme komisyonunca 
gümrüklü Avrupa malı için ceman 
7530 lira muhammen bedelli 50 ton 
telgraf teli ile 200 kilo bağ telinin ka
palı zarf usuliyle eksiltmesi yarıla 
caktır. (Yerli malı için de teklif+e bu 
lunulabilir). 

Muvakkat teminat 564,75 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

Ankara'da Nafıa Vekaleti malzeme 
müdürlüğünden parasız olarak alına
bilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarım mu
vakkat teminat ve şartnamesinoe yazı
lı vesikalarla birlikte aynı gün saat 
14 e kadar komisyona vermeleri la
zımdır. 

4469) 7977 

Demir travers ve kü(ük yol 

malzemesi ahnacak 
Nafıa Vekaletinden : 

19 ikinciteşrin 938 cumartesi günü 
saat 10 da Ankara'da vekalet binasın
daki malzeme müdürlüğü odasında 

toplanan malzeme eksiltme komfayo
nunda 1395.000 lira muhammen be
delli 270.000 demir travers ile küçük 
yol malzemesinin pazarlık suretiyle 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
50 lira bedel mukabilinde vekalet 
malzeme müdürlüğünde alınabilir. 

Muvakkat teminat 55.600 liradır. 
isteklilerin şartnamesinde yazılı 

vesaik ile birlikte aynı gün saat 10 
da mezkur komisyon reisliğinde ha
zır bulunulması lazımdır. 

(4543) 8084 

; A. ·· Slhat ·_ Bakanhôı · 
...... - .. . ~ 

Muhtelit hbbi ecza ahnacak 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mü

essesi Satm Alma Ko:nisyonu Reisli
ğinden: 

1 - Müessese ihtiyacı olan 398 ka
lem muhtelif eczayı tıbbiye on beş 
gün müddetle kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel 6120 lira o · 
lup ilk teminat tutarı 459 liradır. 

3 - Eksiltme 16.11.938 çarşamba 
günü saat 11 de müessesede toplanan 
satın alma komisyonunca yapılacak · 
tır. 

4 - Şartname müesseseden parasız 
her gün temin edilir. 

5 - Muvakkat teminat akçesi ola· 
rak nakit ve nakit mahiyetindeki ev · 
rak kabul edilmiyeccğinden taliple · 
rin daha evel komisyona müracaatla 
hirer irsaliye almaları ve bu irsaliye 
ile sıhiye vekaleti muhasebe müdür . 
lüğüne müracaatları ilan olunur. 

(4589) 8131 

Satılık otomobil 
C. H. P. Genel Sekreterliğinden : 

Partiye ait açık (Kraysler) marka 
otomobil açık arttırmaya konulmuş· 

tur. 
1 - Muhammen bedeli 250 lira · 

dır. 
2 - Otomobili görmek istiyenler 

b.• glln-l>~ lulnrifer mf'murn Ka -
zım Yay'a müracaat etmeleri. 

3 - İhale 8.11.1938 salı günü saat 
16 da Parti Genel Sekreterlik binasın
daki komisyonda yapılacaktır. 

4 - İhaleye iştirak etmek istiyen· 
!erin belli gün ve saatte on dokuz li · 
ralık muvakakt teminatlariyle komis • 
yonda hazır bulunmaları. 7784 

Tapu ve Kadastro 

Tapu tesçili 
Çankaya Tapu Sicil Muhafızlı

ğın·rlan : 
Ankaranın Karakosunlar köyün • 

de Sapan kıran ve Bağlar altı mev
kilerinde verginin 10/10 ve 20/168 
numaralarında mukayyet ve Efkir oğ
lu Kirkordan metruk gayri menkul
ler Ankara defterdarlığınca hazine 
namına tescili talebedilmiş ve yapı -
lan tetkikatta bu gayri menkullerin 
tapuda kaydına rastlanmadığından 
senetsiz tasarrufattan hazine namına 
tescillerinin yapılması i5in ciheti ta
sarruflarının tetkiki zımnında 17 .11. 
938 pazartesi günü mahallinde tetki
kat yaptırılacağmdan bu yerlerde ka
nuni bir hak iddia edenler varsa bu 
tarihe kadar ya tahkikat gününde 
mahallinde bulundurulacak tahkik 
memuruna ve yahut da daha evel 
938/311 No. ile muhafrzlığımıza mü
racaatları lüzumu ilan olunur. 

(4637) 8263 

-- .~ Enstitüler ,... 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonwıdan : 

1 - D. Bakır garnizon birlikleri 
hayvanlarının senelik ihtiyacı olan 
660.000 kilo arpanın 12. 10. 938 çar
şamba günü saat onda kapalı zarfla 
ihale edileceği ilan edilmiş isede mu
ayyen gün ve saaate istekli çıkmadı
ğından 2490 sayılı kanunun 40 mcı 
maddesine tevfikan bir ay zarfında 
pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 26400 lira mu
vakkat teminatı 1980 liradır. 

3 - Her gün mesai saatlerinde is
tekliler evsaf ve şartnamelerini D. 
Bakır Lv. amirliği satın alma komis
•onunda görebilirler. 

4 - İstekliler muayyen müddet 
ıarfında teminatlariyle birlikte D. 
Bakır Lv. amirliği satın alma komis
yonuna müracaat etmeleri ilan olu· 
nur. (4386) 7791 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - lzmir müstahkem mevki mer· 

kez kıtaatının 27700 kilo sade yağı ih
tiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - İhalesi 7 /2. ci teşrin 1938 pa
zartesi günü saat 15 buçukta kışlada 
Izmir müstahkem mevki satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 26315 li
radır. 

4 - Teminatı muvakkate akçesı 

1974 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyon

da görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında k2· 

yıtlı olduklarına dair göstermek mec
buriyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü mad
lelerinde ve şartnamesinde yazılı ve
.ikalariyle teminat ve teklif mektup· 
tarını ihale saatinden en az bir ~aat 
evel komisyona vermiş bulunacaktır. 

(4415) 7803 

Et alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - İzmir müstahkem mevki mer

kez kıtaatının 107000 kilo kesilmiş ı;ı
ğır eti ve yahut koyun eti veya burul
muş keçi eti ihtiyacı kapalı zarf usu-
uy •c CAt>llUn<::yt: AVllUJU9Lu:1. 

2 - İhalesi 8/2. ci teşrin/938 salı 
günü saat 16 da İzmir müstahkem 
mevki satınalma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 28890 li
radır. 

4 - Teminatı muvakkate akçesi 
2167 liradır. 

5 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

6 - İstekliler ticaret odasında ka
yıtlı olduklarına dair vesika göster
mek mecburiyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde ve şartnamesinde yazılı ve
sikalariyle teminat ve teklif mektup
larını ihale saatinden en az bir saat 
evvel komisyona vermiş bulunacat-t· r. 

(4416) 7804 

Tel şehriye alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri için 18000 kilo tel şehriye
nin kapalı zarfla eksiltmesi 21 2. ci 
teş. 1938 saat 15 de Ankara Lv. amir
liği satın alma komisyonunda yapıla · 

caktır. 

2 - Muhammen bedeli 5400 lira, ilk 
teminatı 405 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülür. Kanuni vesikalar
da bulunan teklif mektuplarının saat 
14 e kadar komisyona verilmesi. 

(4451) 7929 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

·ı.ıa Komisyonundan : 
1 - Kor merkez birlikleri senelik 

.htiyacı için 11000 kilo sade yağı ka
palı zarfla alınacaktır. 

Sömi kok altnacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Rektörlüğünden : 

2 - İhalesi 10-11-938 perşembe gü
nü saat 16 da Çorlu'da kor satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

1 - Kurumumuzun teshini için 800 
illi 1000 ton sömikok kömürü kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş

tur. 
2 - Muhammen bedel (26000) mu

vakkat teminat (1950) liradır. 
3 - !halesi Yüksek Ziraat enstitü

sü rektörlük binasında müteşekkil 
komisyon tarafından 10. 11. 938 per
şembe günü saat 10 da yapılacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının ihale sa
atinden bir saat eveline kadar komis
yon reisliğine vermeleri. 

S - Daha fazla izahat ve parasız 
şartname almak istiyenlerin Enstitü 
daire müdürlüğüne müracaatları. 

(4525) 8021 

3 - tık pey parası 825 lira olup 
evsaf ve şartnamesini görmek istiyen
ler her gün Çorlu'da kor satınalma 
komisyonunda görebilirler. 

4 - Talipler kanunun ikinci ve Ü· 
çüncü maddelerindeki belgeleriyle 
birlikte belli gün ve saatten bir saat 
evvel teklif mektuplarını komisyona 
vermiş bulunmaları. (4532) 8033 

Zayi - Samsun lisesinden aldığım 
27-7-937 tarihli ve 76 numaralı liseyi 
bitirme ve 29-7-937 tarihli 32 numa -
ralı olgunluk diplomalarımın asrlları • 
nx diğer evrakımla birlikte zayi etti -
ğimden hükümleri olmıyacağını ilan e
derim. Mecdi Aiun 

1 Milli Müclaf aa Bakanlığı .................................................... 
Hangar yaptırılacak 

M. M. V ekiıleti Sabn Alma Komis
yonundan : 

1 - Kayseri tayyare fabrikasında 

yapılacak hangara 14.10.938 günü ta . 
lip çıkmadığından yeniden kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu· 
hammen bedeli (87369) lira (20) ku
ruş olup ilk teminat mikdarı 5618 li
ra 50 kuruştur. 

2 - İhalesi 7.11.938 pazartesi günü 
saat 15 de vekalet satın alma komis . 
yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 438 kuruş mukabi -
linde alınabilir. 

4 - İsteklilerin ihale saatından bir 
saat eveline kadar kanunun emrettiği 
vesaikle teklif mektuplarını ve ilk te
minat mektup veya makbuzlarını ko· 
misyona vermeleri lazımdır. 

(4344) 7764 

Kayıı yular başhğı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

fiatı (275) kuruş olan 400 adet kayış 
yular başlığı açık eksiltme suretiyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - 14/ ikinci teşrin/938 pazartesı 
günü saat on birdedir. 

3 - Ilk teminatı (82) kuruştur. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

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

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve te -
11inatiyle birlikte ihale saatında M. 
M. V. satın alma komisyonuna gel-
meleri ( 4531) 13032 

Sis ve alev cihazı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko 

misyonundan 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

6000 altı bin lira olan dört adet hava 
tazyikli, dört adet kartuşlu sis ciha
zı ile üç adet alev cihazı ve bunlara 
ait işletme malzemesi kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 23-12-938 cuma günü 
saat 11 de Ankara'da M. M. V. Satın
alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün öğleden 

sonra M. M. V. satın alma Ko. da gö
rülür veya istekliler tarafından kop
yası alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 savılı kanunun iki ve 
uçuncu maaaeıerırı.uc Yil~uı ucıı;eıeı-
le birlikte teklif mektuplarını eksilt
me saatinden behemehal bir saat ev
veline kadar M. M. V. satınalma ko. 
na vermeleri. ( 4618) 8256 

1 O adet otoklav ah nacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

650 lira olan yerli mamuiatı on adet 
otoklav açık eksiltme suretiyle ve 
21 ikinci teşrin 1938 pazartesi günü 
saat 10 da M. M. V. satınalma Ko. da 
satın alınacaktır. 

2 - İlk teminat 48 lira 75 kuruş o
lup şartnamesi her gün öğleden ı;onra 
M.M.V. satın alma Ko. da görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler temi· 
natlariyle birlikte eksiltme gün ve sa
atinde M. M. V. satın alma Ko. da 
bulunmaları. (4619) 8257 

Hayvan satışı 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan 
ı - Çürüğe çıkarılan iki beygir ile 

bir katır artırma suretiyle ve 14 ikin
ci teşrin 938 pazartesi günü saat 10 da 
M. M. V. satın alma Ko. da satılacak
tır. 

2 - Artırmaya girecekler satış gü
nü ve saatinde M. M. V. satın alma 
Ko. na ve hayvanları görecekler her 
gün genel Kur. D. Md. ne ve Asker 
kona gına müracaatları. ( 4620) 825 

120 fon mazot ahnacak 

saat eveline kadar ilk teminat w 
lif mektuplarını komisyona v 
ri lazımdır. (4633) 8260 

Fotoğraf makineleri tadili 
M. M. Vekaleti Satın Alma 

misyonundan 
1 - 10 adet Eagl IV. Fotograf 

kinalarının mevcut fenni şartname 
ne göre tadili kapalı zarfla eksilt 
ye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 25000 1 
olup ilk teminat miktarı (1875) lİ 
dır. 

2 - Eksiltmesi 22-11-938 sah .. 
saat 15 de Vekalet satın alma k 
yonunda yapılacaktır. 

3 - Fenni şartnamesi 125 kv 
mukabilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin ihale saatinden 
saat evetine kadar ilk teminat ve te 
lif mektuplarını komisyona 
leri lazımdır. (4634) 8261 

Yol yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satm Alına 

misyonundan 
1 - Keşif bedeli 5737 lira 32 kur 

olan harp okulu yolundan ayrılar 
mızıka kışlasına kadar olan yol 
Genel Kurmay binasiyle garajı ar 
na yapılacak yollar pazarlıkla eksi 
meye konmuştur. 

2 - Pazarlığı 7-11-938 
günü saat 11 dedir. 

3 - Teminatı: 860 lira 60 kuruş 
Keşif ve şartname 28 kuruş muk 
linde komisyondan alınır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin k 
nuni teminat ve 2490 sayılı kanun 
2, 3. maddelerinde yazılı belgele! 
birlikte muayyen gün ve vakitte 
M. V. satın alma komisyonuna 
racaatları. ( 4656) 8271 

"··;.,Askeri Fabrikalar .. 
Almanca mütercim 

aranıyor 

Askeri Fabrikalar Umum Müd 
lüğünden: 

Almancadan türkçeye ve türkçe 
almancaya mükemmelen tercümef 
muktedir bir mütercim alınacakt~ 
Almanca ile beraber fransızcayı ~ 
aynı derecede bilenler tercih oıuıı' 
caktır. 

İsteklilerin şartları öğrenmek ü# 
re birer istida ile umum müdürlilğ 
müracaatları. '1590) R1pz 

Mahkemeler 
Ankara 3. cü Sulh Hukuk Mab 

mesinden: 

Ankara'nın Yalçınkaya mahalle' 
Eşme sokak 41 nolu hanede muk' 
iken vefat eden Hasan kızı Eıni 
nin terekesine mahkemece vaziyet t 
dilmiş olduğundan mirasçılara ve Jı:t 
faleti hasebiyle alacaklı ve borçlu11 

rının vesaiki resmiyeleriyle berabC~ 
bir ay zarfında Ankara 3 üncü su 
hukuk mahkemesine müracaatları 
alacaklarını vaktiyle kayıt ettirt1J 
yenlerin mirasçıya ne şahsen ve 
de terekeye izafeten takip edemi}': 
cekleri ve ibraz edecekleri vesika iç• 
makbuz istiyebilecekleri lüzumu il 
olunur. 8252 

Zayi - Ankara belediyesinin husır 
si otomobilime ait olan 7 33 numa 
ön pilakasını 30-10-938 tarihinde J{J~ 
zılcahamam yolunda kaybettim. Ye 
numaralı piliika alacağımdan, eski 73 
No.lu pilakanın hükmü olmadığı il' 
olunur. Ankara, Yenişehir, Kazım Öıd 
alp cad. Okula sokak No. 5 Hara 

6 Menge g26 

.. An~ara Belediyesi 
M. M. Vekaleti Satın Alma Kı.. 

misyonundan Şoför alınacak 
1 - 120 ton mazot satın alınacaktır. s 

Ankara Belediye Riyasetinden 
Tahmin bedeli 7920 lira olup ilk te- Otobiıs İdaresi için Şoför alına~)' 
minat miktarı (594) liradır. · · h · ~ 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 23-11-
tır. Ankara ehliyetnamesını aız 

mak şarttır. 
938 çar!:.amba günü saat 15 de Veka- 1 dof 

- ıır Evvelce istida vermiş olan arın 
let satın alma komisyonunda yapıla- ı tlı rudan mezkur idareye müracaat a 
caktır. d""" yeniden talip olacakların Bele 11 

3 - Fenni şartnamesi her gün ko • · ·ı~ 
Reisliğine birer istida vermelerı ı 

_m_i_sy_o_n_d_a_g_o_·r_u_ıe_b_i_H_r_. ---·----· ol un ur. ( 4623) 8196 

Ozalit kôğıdı ahnacak 
Belediye İmar Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli: Muvakkat teminatı: !hale tarihi: 
Cinsi Lira: Kuruş Lira: Kuruş ______ _.,,,_ 

Ozalit kağıdı 462 35 
llaçlı Ose kağıdı 63 s 

Yukarda cinsi ve muhammen bedeli yazılr şartnamesinde tafsilen iıall 
edildiği üzere (220) top ozalit kağıdı ile (30) top ilaçlı ose kağıdı ınuıı•· 
kasa sureti ile alınacaktır. Taliplerin muvakkat teminatları ile birlil<te 

9-11-938 çarşamba günü saat 15 de imar müdürlüğünde müteşekkil ko01tf' 
yona müracaatları. (4521) 8001 



41. ıı . 1938 

font boru Ye telerrüah ahna<ak 
İ&tanbul Telefon Direktörlüğün

den : 

1 - İdare ihtiyacı için muhtelif 
ebatta 10 kalem font boru ve teferrua
tı kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmış -
tu. 

2 - Muhammen bedel 48209 lira 
20 kuruştur. Muvakkat teminat 3616 
lira olup eksiltme 24-11-938 perşem -
be günü saat 16 da Direktörlük bina
sındaki satın alma komisyonunda ya • 
pılacaktır. 

3 - Talipler muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubiyle kanu
ni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o 
gün saat 15 e kadar mezkur kt'misyo
na vereceklerdir. 

.. 4 - Şartnamesi 241 kuruş muka · 
bıhnde her gün levazım amirlii!imiz · 
den alınabilir. ( 4246) 7 464 

Muhtelif inşaat 
Bur~ Nafıa Müdürlüf'ünden : 

.ı - Eksıltmey.! konuıan ıg: Hurscı 
Zıraat mektebı methalinde hangar, 
ambar ve ahır ınşaatı olup eksıltm~ 
şannamesınde yazılı ehlıyet vesıkcı· 
sının alma yeri değışmış olmasmda.ı 
e~elkı ılan yok sayılaraK yenıden ek· 
ııltmeye konmuştur. 

Keşif bedeli 22. 718 lira 94 kuruştuı. 
.. 2 .- b.ks.ltme 10.11.1938 peışembc 

gunu saat 16 da Bursa Nafıa müdürlü· 
gu eksiltme komisyonu ooawnda ka· 
palı zarf usuliyle yapılacaktıı. 

3 - Bu işe ait metraJ, ke~ıı. pıoıe 
feımı ve hususi, baymdırlıı.. 6ene:i, ya· 
J.ıı ışlc:rı umumı ve ten.ıı, kapalı • arf 
usuııyıe eksıJtme şartnamclerı. muka· 
vele prOJesı Natıa dairesi.1de 6briıle· 
ceğ ' gıbı istiyenler 114 kuı uv muka· 
bilinde birer nüshasını alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın is· 
teklilerin 1703 lira 92 kurnı muvakkctt 
teminat vermeleri, üçünciı maddede 
yazılı evrakı kabul ve imza etmelen, 
bu inşaatı yapabilcceklerıne dair eh· 
liyet vesikasını (bu vesika eksıltme 
yapılacağı günden en az sekiz gün e· 
vel bir istida ile vilayet makamına 
müracaat edilerek alınacaktır.) Talip
ler şirket olursa 2490 sayılı kanunun 
üçüncü maddesinin (A) ve (B) fıkra
sında yazılı vesaiki ve 938 yılında a
lınmış Ticaret odası belgesini göster
meleri lazımdır. 

S - İsteklilerin dış zarfı mühür 
mu-u ile iyi kapatılmı, teklif mek
tuplarını 10.11.1938 perıembe günıi 
saat 16 ya kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri icap 
ed~r. Postada vuku bulacak gecikme· 
ler kabul edilmez. ( 4312) 

7619 

Hüiümel konağı yaplınlatak 
Mardin Defterdarlığından: 

1 - Geçen sene 97 50 liralık tahsi -
·~.tl~. inşasına başlanan Gercuş kazası 
hukumet konağının 938 mali yılı zar
fında inşa edilecek ikinci kısmı ketif 
bedeli olan 19694 lira 60 kuruş üzerin
den 2490 sayılı kanunun 31 inci mad
desi mucibince 20-10-938 tarihinden 
itibaren 21-11-938 tarihine kadar 15 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmu§tur. İhale 21 
lkinciteşrin 938 tarihine müsadif pa· 
zartesi günü saat .11 de yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat nıiktarı 1477 
lira 10 kuruştur. 

3 - Bu işe ait fenni şartname ke
şifname, model ve proje gibi e~rakı 
müsbite bedelsiz olarak Mardin def
terdarlığı ile nafıa dairesinden ara. 
nacaktır. 

4 - İsteklilerin mimar veya mü. 
hendis olmaları veya resmi ceride ile 
ilan olunan talimatnamede yazılı eh
liyet vesikalarını ibraz etmeleri mec
buridir. Ehliyet vesikası alacakların 
eksiltmenin yapılacağı günden erı az 
sekiz gün evel bir istida ile vilayet 
makamına müraı:aatla ehliyet vesika
larını almaları mecburi olup alm•yan. 
lar eksiltmeye iştirak ettirilmiyecek· 
tir. 

5 - Mukavele tanziminden sonra 
1050 sayılı muhasebei umumiye kanu
nunun 83 üncü maddesinin "H" fıkra
sına tevfikan bedeli ihale miktarının 
sülüsü teminat mukabiline müteahhi· 
de avans olarak verilebilecektir. 

6 - thale defterdarlık dairesinde 
yapılacak ve isteklilerin teklif mek • 
tuplarrnı ihale gununde saat 10 a ka
dar defterdarlık makamında toplanan 
komisyon riyasetine behemehal ver · 
meğe mecbur oldukları ital"' olunur. 

(7917-4570) 
8169 

Memur evi yaptı nlacak 

Kayaeri Tayyare Fabrikaın Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Kayseri Tayyare Fabrikasına 
birinci keşif, proje ve şartnamesi da· 
bilinde kapalı zarf usulü ile betonar
me iki çift memur evi yaptırılacak -
tır. Eksiltme günü 24 İkinciteşrin 938 
perfembe günü saat (14) de Fabrika-

da aatm alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

Bu iki evin in§aatı için 31.008.
( otuz bir bin sekiz) lira 90 (Doban) 
kurut muhammen bedel konmuştur. 

Taliplerin; kanuni ikametgah ve ek
siltme artırma kanununun (2) ve (3)
üncü maddelerinde yazılı prtlarla 
beraber, 

A) Ticaret odasında müseccel ol -
duklarına dair vesika. 

B) Evelce bu gibi inşaat yaptıkla
rına dair vesika (Bu vesika Kayseri 
Bayındırlık Direktörlüğünden tasdik 
edilecektir. Tasdik muamelesi için en 
az bir hafta evel müracaat etmek la-· 
zımdır.) 

C) İnşaatın fenni mesııliyetini ü -
zerine alacak bir mühendis olduğu, 
mühendis olmadığı takdirde bu mesu
li yeti deruhte edecek bir mühendis 
göstermesi, 

Yukarda sayılan vesikalarla bera -
ber Kayseri Maliyesine yatırılacak 
2.325.- (İki bin üç yüz yirmi beş) 
lira 67 (Altmış yedi) kuruş muvak -
kat teminat makbuziyle veya resmen 
kabul edilmiş bankalardan alacakları 
teminat mektubu ile ekıiltmeye ait 
mühürlü teklif mektuplariyle Fahri -
ka Satın Alma Komisyonuna mUra -
caatları. 

2 - Hariçten posta vasıtasiyle ek-
siltmeye iştirak edecek isteklilerin 
gönderecekleri bütün vesika ve. tek· 
lif mektuplarının teahhütlü ve ıhale
nin yapılacağı saatten bir saat evel 
komisyonda bulunacak şekilde gön · 
derilmesi, 

3 - Yukarda sözü geçen iki çift 
memur evinin inşaatına ait birinci ke
şif, proje ve planlar 155 kuruş muka
bilinde Kayseri Fabrikası Satın Al -
ma Komisyonundan almaları ilan o-
lunur. 8274 

. 

. Demiryollar.- · 

Devlet Demiryolları Yedinci ı,. 
ı tme Müdürlüğiinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Afyon 
ana istasyonunda yapılacak üç lojman 
ınşaatıdır. Umumi keşif bedeli 24.500 
liradır. 

2 - E'.csiltme 14.11.1938 pazartesi 
günü saat on beşte Afyon'da yedincı 
işletme binasındaki eksiltme komiı· 
yonunda kapalı zarf usuliyle yapıla· 
caktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ile muka· 
vele projesi ve bu işe ait mütcferri 
avrak 122 le.uru! h•ciel -ukabilinde_ 

Afyon yedinci itletme veznesinden a
lınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1837.SO liralık muvakkat te· 
minat vermeleri ve bu teminatı Afyon 
veznesine yatırmaları ve Nafıa Hka
letinden bu it için alınmış ehliyet ve
sikası göstermeleri lazımdır. Bu vesı 
kayı almak için ksiltmenin yapılaca 
ğı günden en az sekiz gün evel bir iı· 
tida ile isteklilerin Nafıa vekaletine 
müracaatları ve istidalarma bu i9e 
benzer iş yaptığına dait işi yaptıran 
dairelrden alınmış vesikayı ılittir· 
meleri muktazidir. Bu müddet zarfın· 
da veıika talebinde bulunmıyanlar ek· 
~iltmeye girt'mezler. 

s - İstekliler teklif mektuplannı 
2490 numaralı kanunun 31 ve 32 ıncı 
maddelerine tevfikan hazırlıyarak ı· 
halt' günü olan !4.11.1938 pazartesı 

günü saat ı 4 de kadar eksiltme k~~is 
yonu reisliğine makbuz mukabılındr 
teslim etmeleri lazımdır. Postalarda 
vaki olacak gecikmeler kabul edilmez 

(4554) 8088 

Lastik malreme Ye lastik 
borular ahnacak 

D. D. Yolları Satın A lma Komia
yonundan : 

Muhammen bedeli yerli olduğu tak· 
dırde 48.445 lira ve ecnebi olduğu tak· 
dirdt' de 22.220 lira olan 79 kalem !as· 
tik malzeme ve lastik borular 16.12. 
1938 cuma aünü saat lS.30 da kapalı 
zarf usuli ile Ankara'da idare bina • 
aında aatın alınacaktır. 

Bu iıe -'ırmek ıatiyenlerin yerli 
malzeme için 3.633,38 lira ve ecne • 
bı malzeme ıç.ın l.666,50 lıralık mu · 
vakkat teminat ile kanunun tayin et· 
tiği veıikaları ve tekliflerini aynı 
~ün saat i4.30 a kadar komiıyon re
isliğine vermeleri liznndır. -_J 

Şartnameler pan..ıız olarak Anlla • 
rada malzeme dairesinden, HaydK • 
paşada tesellüm ve sevk 'ef)iğinden 
dağıtılacaktır. (4544) 8129 

Küçük yol malzemesi 

ah nacak 
D. D. Yollan Satln Alma Kmaie.

yonundan: 

Muhammen bedelıi 204776,10 lira o
lan 9 kalem küçük yol malzemui 
15.12.938 pertembe günü saat 15.30 da 
kapalı zarf uıulü ile Ankara'da idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 11488,80 
liralık muvakkat teminat ile konunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerin~ 
aynı gün sa.at 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 1024 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
dır. (4495) 8132 

Kayaı buveli kiraya. Yerile<ek 
Devlet Demiryolları ikinci lılet -

me Müdürlüğiinden : 

ihalenin feshi münasebetiyle 
ı - Yeni açılan Kayaş büfesi ve 

bahçesi 3 sene müddetle ve pazarlıkla 
kiraya verilecektir. 

2 - Senelik muhammen fiyatı 120 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat 27 liradır. 
4 - Pazarlık 17. 11. 938 perşembe 

saat 15 de Ankara'da ikinci işletme 
müdürlüğünde toplanacak komisyon
da yapılacaktır. 

5 - Şartnameler Ankara'da ikinci 
işletme müdürlüğünden ve Kayaş is
tasyonunda parasız verilir. 

6 - Pazarlığa iştirak için aranacak 
vesikalar: 

a) Nüfus cüzdanı 
b) Zabıtaca musaddak hüsnühal 

varakası. 

7 - İsteklilerin, teminatlarını An
kara merkez veznesine yatırarak iha
le saatında komisyonda bulunmaları 
ilan olunur. (4592) 8149 

Yeni banliyö trenleri tarifesi 

U.•i ilire billısa iafulı 
D. D. Yo&&.n SMm Alma K.omie

yonundan : 
Ankara ista.)"Ollunda yapılacak dev

let demiryoUarı umumi idare binası 
inıfıUtı yeniden kapalı zarf usuliyle 
ve vahidi fiat üzerinden eksiltmeye 
koomuftur. 

1 - Bu inpatm muhammen bedeli 
(1 000 000) liradır. 

2 - latekliler bu ite ait tartname 
ve sair evrakı devlet demiryollarının 
Ankara ve Sirkeci veznelerinden (50) 
lira mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 16.11.938 tarihinde 
çarşamba günü saat 15 de Aokarada 
D. D. yolları yol dairesinde toplana -
cak merkez birinci komisyonunca ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektubu ile birlik
te aşağıda yazılı teminat vesaiki aynı 
gün saat 14 e kadar komisyon reisli -
ğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy · 
gun 43750 liralık muvakkat teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika· 
lar, 

c) Bu gibi inşaat işlerinden en az 
400 000 lira kıymetinde bir inşaatı mu
vaffakiyetle başarmış olduğuna dair 
vesika, 

d) Nafıa vekaletinden musaddak 
ehliyet vesikası. 

Ehliyet vesikası için vakit zayı et· 
meden tahriren nafıa vekaletine mü· 
racaat olunması. (4607) 8185 

Kiremit satış ı 

Devlet Demiryolları 2.ci lıletme 
Müdürlüğünden : 

ldareye ait yıkılan binalardan çı -
kan nısıf mahruti J5000 adet kiremit 
18.11.938 tarihine rastlıyan cuma gü
nü saat 15 de Ankara'da ikinci işlet
me binasında toplanan komisyonda 
pazarlıkla satılacaktır. 

Muhammen bedeli 56.25 liradır. İs
teklilerin 4.21 liralık muvakkat temi
natlarını idarenin Ankara merkez 
veznesine yatırarak muayyen gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (4652) 

8270 

D. D. Yolları Ummn Müclürlüiün- Zayi _ Ankara belediyesinden al -
d~n: dığım 982 nwnaralı biaiklet pilikası~ı 

5.11.1938 tarihinden itibaren Anka- kaybettim. Yenisini alacağımdan eskı· 
ra - Kayaş _ Etimesğut kısmında ye· sinin hükmü olmadığı ilan olunur. An
ni banliyö trenleri tarifesinin tatbik kara Etipala.s otelinde Aıir Erkutlu • 
olunacağı sefyın halka ilan olunur. ı 8245 

(4613) 8255 . 

Tuğla, kiremit, kireç ahnacak 
Devlet Demiryollan ikinci ltlet me Müdürlüğünden : 

Şartnamesinin tadili dolayısiyle eksiltmesi tehir edilen aşağıda yazılı 
malzeme bu kere yeniden açık eksiltmeye konulmuıtur. 

İhalesi 8.11.938 tarihine rastlayan aalı ıünü saat ıs de Ankara'da ikin· 
ci igletme binasında toplanacak komisyonda ayrı ayrı yapılacaktır. 

isteklilerin hizalarında yazılı muvakkat teminatlariyle kanunun tayin 
ettiği vesikalarını hamilen muayyen olan gün ve saatte komisyonda hazır 
bulunmaları ilin olunur. 

Şartnameler ikinci itletme kaleminde parasız verilmektedir. 
(4371) 77SO 

Muhammen 
bedeli 

Muvakkat 
teminat 

Lira kuruş Cinai 

Yozgat kireci topaç 
Marsilya tipi kiremit 

Mahyalık kiremit 

Birinci nevi tuğla 

6 Grup 

Miktarı Lira 

22S Ton 2700 
23500 adet) 

1600 " ) 1522 

95000 " ) 1140 

maki na 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan 

202 sd 

114 15 

85 50 

ah nacak 

Muhammen bedelleri muvakkat teminatları aşağıda yazılı 6 gurup maki· 
na ayrı ayrı ihale edilmek gartiyle 16-12-1938 cuma günü saat ıs de kapalı 
zart usuliyle Ankara'da idare binasında satın alınacakt:r. 

Bu işe gırmek istiyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayın ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar ko · 
mısyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, Haydarpci 

şa'da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

Gurup 

1 
il 

111 
iV 
v 

VI 

17 
7 
1 
1 
1 
1 

Tezgahın cinsi ve miktarı 

adet Muhtelif makap tezgahı 
.. Muhtelif zımpara tezgahı 
,, Üniversal freze tezgihı 
,, Vida dişi açma tezgahı 
,. Hava phmerdanı 
,, Seyyar kaynak cihazı 

(4528) 

Muhammen Muvailkaı 

Bedel Tcmınat 

Lira Lira 

14.000 1.050 
6.500 487,50 
8.500 637,S 
2.500 187,50 
9.000 675 
2.160 162 

8127 

• 2 Nevi kiremit ah nacak 
D. D. Yolları Satın 1.Jma Komısyonundan : 

Devlet demiryolları Malatya işletmesi için aşağıda cins, miktar ve muhammen bedeli ile muvakkat teminatı 
yazl.ı Marsilya tipi kiremit ve Mahya kiremidi ihale tarihinden itibaren on bet gün zarfında teslim edilmek 
~artıy~e açık eksiltmeye çıkarıfmıştır. 
Eksıltme 16. 11. 938 çarşamba günu saat 11 de Haydarpaşa gar binası dahilinde birinci itletme komisyonunca 

yapılacaktır. 

İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat ile eksiltme saatında komiıyon reısliğine müra
caat etmeleri lazımdır. 

Eksiltme şartnameleri Haydarpaşa yol başmüfettigliğinden parasız ~tarak alınır. (7961/4600) 

Kabul edilecek Nüınuneye göre 

Marsilya tipi kiremit 
Mahyalık kiremit 

Teslim Miktarı Fiatı Muhammen 
müddeti adet Ku. Bedeli 

Gün 
15 
15 

31500 
900 

8 
8 

Lira Kr. 
2592 

8153 

Muvakkat 
Teminat 
Lira Kr. 

194.40 

KOCOK iLANLAR 
llllllltlll lllllllllllllllllllllttllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllll 

Satıllk: 

Satılık - Bahçeli e•lerden ulalta 
en yakın yerlerde muhtelif tiplerde 
uygun fiat. H. Dilman. Koç apartıma -
ru No: 4 Tl: 2181 8163 

Sablık - Yenişchir'de jandarma 
mektebi civannda istasyon arkaların
da ve Ankara'nın her tarafında i0§3ata 
elverişli arsalar, tel: 2406 Neıet Şe • 
ren. 8176 

Sablık - Ankara'nın her tarafında 
irat getirir beton ahşap ev ve apartı -
mantar ve bahçeli evler yapı koopera· 
tifi hisseleri. Tel: 2406 Neşet Şeren. 

8177 

Satılık - Ankara'nın her tarafında 
apartıman ev arsa almak ve satmak is
tiyenlere tavassut. Tel: 2406 Neıet 
Seren. 817e 

Acele aablık arsa - istasyon arka
sında 593 M. Maltepe'de 644 M. arsa 
acele ve uygun fiyatla satılıktır Tl: 
1538 Hayri Alıcıoğlu. 8187 

Kelepir Apartırnan - İsmetpafB 
mahallesinde bol güneşli üç daireli 
kargir büyük bahçeli. H. Dilman Koç 
Ap. Tl:2181 8208 

Satılık araalar - Maltepe iatasy~n 
jandarma okul civarı Cebeci Karanfil 
sokak blok ve "erbest. H. Dilman Koç 
Ap. 4 Tl: 2181 8209 

Satılık Arsa - Çankaya caddesinde 
yeni yapılacak B. M. M. ne gidecek 
50 metroluk caddenin karşısında ki:işe 
başı. Tel: 2884 8268 

Kur .. lar : 

Daktilo kursu - S2 inci devresine 
teşrinisaninin ilk haftasında ba,lıya • 
caktır. 2 ayda diploma verilir. Koope • 
ratif üstünde Tel: 3714 8167 

1 ı;ı v.-r.-n 1.-r : 

Dol&'UD ma1l4la hizmetçi aranıyor 
- Ev halkı 3 kişidir, yemek ev biz -
meti ve ufak çamaşır yapacaktır. Ulus 
meydanında Koçak han kapıcısına mü· 
racaaL 8026 

Aranıyor - Orta mektep mezunu 
askerliğini yapnuı bir gence ve ga -
yet seri yazan bir daktiloya ihtiyaç 
vardır. Telefon: 1152 8243 

ı~ anvanlar ı 

Dam Deni - Dans öfrenmek isti· 
yenlere iyi bir fırsat; 20 ıünde mü -
kemmel dana öğrenmek iatiyor.aanı~ 
Ulua'ta B. G. rumuzuna mektupla mü
racaat ediniz. Ders evlerinizde verilir .. 

7852 
Mühendis - Diplomalı (Su, yol, 

demıryol, köprü intutı) için it ara
maktadır. Mühendis W. D. Ankara 
Yenigehır Birlik oteli 8160 

Tecrübeli bir banka muhuiW _ 
Akşamları bir tüccar yanında veya hu
susi bir müeaaesenin muhasebesini tut
mak istiyor. Ulusta (A. K) rummu -
na müracaat. 8180 

ÇOCUK ve HASTA. BAKICISI -
Evlerde iş arayan 'rveater Rou Osta
dal Secgasse 9. Wien IX 8221 

\ramvor : 

Aranıyor - 2 bayan Tqhan, Sıhi
ye bakanlığı ve Havuzbqı semtlerin -
de banyo ve konforlu bot bir oda ara· 
maktadırlar. Ulus'ta R. A. rumuzuna 
mektupla müracaat. 8206 

Garaj aranıyor - Hususi ıpor fort 
otomobili için tenviratı ve suyu bu -
lunması lizımdır. Yenigehir mühen -
dialer birliği yanında Muhlis Bey a
partman No: 9 Hogu Herman Tel : 
1656 Poeta kutuıu: 24 de müracaat. 

8249 

Kirahk : 

Kirlık kaloriferli daire - 4 od a, 
bir bol, tam konfor. Yenıtehiı Çifthk 
satı§ mağaaaaı lcal'JISı Erkut apartı -
manı, kapıcıya miiracaat. 8024 

Kiralık apartqnq - Yenitehir'dc 
Atatür kbulvannda Tuna Ap. Kalori . 
rerli daireler Reımi dairelere de elve-
rişlidir. 8048 

Kiralık - Bahçeli evler kooperatı· 
fi mahallesinde 123 No. be• odalı ikı 
kat müstakil B. 4 tipi ev kırahktıı 
Merkez Bankaıında R. BoleYin'e mü 
racaat. 80SO 

Yeni kaloriferli apartnnan - 5 oda 
aynca lıi&mctçi. aandık odalan seni• 
bol, ofis 1 5. iL tepinden kiralıktır 
Yenişehir İzmir Cad. No. 10 8057 

Kiralık kat - 4 oda, l bol Yeni 
şehir Dikmen köprilıil yanında Ayla 
sokak No. 3. K. Oğlan (Uluı mayda 
:u) Kuyumcu bay &eref'e milracaat 

8075 

Küçük ilôn şartlar1 
Dört satırlık kiıçiık ilanlardan : 

Bir defa için 30 Kuruı 
lki defa için 50 Kuruı 
Uç defa için 70 Kuruı 
Dort defa için 80 Kuruı 

Devamlı kuçuk ilanlardan her defası 
için 10 kurut alınır. Mcıell on defa 
neşredilecek bir ilin için 140 kurut 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
her satır, kelime aralarındaki boıluk
lar müstesna, 30 harf itibar edilmiı
tir. Bir kiıçiık ilan 120 harften ibaret 
olmalıdır. 
Dort nurdan fazla her satır için ay
rıca on kuruı alınır. ................................ 
Kiralık - 5 geniı oda, hol, banyo. 

balkon, havagazı hizmetçi odaaı 2 tu • 
valet bahçeli 80 lira. Yenişehir Selinik 
cad. No. 51 Ti: 1347 • 2953 8077 

Kiralık - Kcx:atepe'de Meteoroloji 
karşısında yeni yapılan Uraz apartr• 
manmda 5 odalı, kaloriferli, sıcak su • 
lu ve her türlü konforu haiz kiralık 

daireler vardır Telefon 3223 e müra • 
caaL 8080 

Kirahk daire - Emniyet ibidesi 
karşısında gayet nezaretli üç oda, b~ 
hol, alafranga, alaturka hela, mizmetçi 
odası, her türlü konforu haiz. Çelikka-
le So. No. 12. Tümer ap. 8110 

Kiralık - Yenişehir Meırutiyct 

caddesi Türe sokak No. 6 da 3 oda 1 
hol. 50 lira. Çatı katında ev sahibine 
müracaat 8157 

Kiralık kaloriferli katlar - İsmet 
İnönü caddesinde Lozan meydanı ya • 
kınında yenı apartımanın beşer oda ve 
birer holü havı katları için Yeniıehir • 
de Karanfil sokağında (12) numaraya 
müracaat veya 2698 numraya telefon. 

8164 

Kiralık - İsmetpaşa ve Yüksel cad
delerinin birleştiği yerde 4 oda, 1 hol, 
1 sandık odası ve 1 kilerli konforlu 
daireler Bitişiğinde 24 numaralı eve 
müracaat. T. 3334 8188 

Kiralık apartıman - Kaloriferli 6 
oda mupmbalı Çankaya caddesi No. 
49 görmek için ikinci kata, görüpnek 
için tekerci Hacı Bekir'e müracaat 
Tel: 3050 8190 

Kiralık daire - Ferah, taksimatı 
modem 5 oda. bir bot Havagazı, ban. 
yo, alaturka, alafranga 2 hela. 2 bal • 
kon biri arkada oda kadar genig, mu • 
hafazalı, mükemmel nezaretli. Zarif 
cephe, bahçe. Alhnda bakkal. Bakan -
lrklarm, asfaltın yanı hafı. Yenifchir, 
Demirtepe, sefaret kartısı Akbay s. 9 

8191 
Kiralık oda - Bir bayan için 2 ba

yandan mürekkep aile yanında güzel 
manzaralı. Yeniıehir Selanik caddesi 
No. 40 da 3 cü kat. 8202 

Kiralık oda - Sıhiye Vekileti 
karpaında Çağatay aokaktan Annaıı 
l/A apartımanda elektrik, banyo, me-• 
aai harici kapıcıya dahili içindekilere. 

8205 

Kiralık - Meşrutiyet ve Selinik 
caddelerinin birleıtiği kötede Ergene 
apartımaru. 6 odalı geni§ daire. Daimi 
ııca.k su. Kapıcıya veya Tel: 3114 e 

8214 

Kiralık - Havuzbaıı Nccatibey 
cad. No. 7 de su, gaz, elektrikli odalar 
küçük aile veya bayanlara kiralıktır. 

Tercihan öğleye kadar görülmesi. 
8218 

Kiralık - Demirtepe'de Havw:ba
§ına 5 dakikada mobilyalı bir oda. 
Postane cad. No. 53 de üçüncü kat da
ire 5 akp.m 7-8 arası müracaat. 8224 

Kiralık Ev - Yenişehir'in mutenl 
yerinde lamet lnönü ve Kazım Özalp 
asfalt caddelerinin birle~ği noktada 
7 oda mutfak banyolu ka.lorifc!'den 
batka her türlü konforlu ev hemen 
kiralıktır. 1162 numaraya telefonla 
müracaat. 8246 

Kiralık Oda - ı,ıklar caddesi Yük
sek apartman 8 numaraya müracaat e
dilmesi. 8248 

Kiralık - Kooperatif arkası Yusuf 
Esendemir apartmanı 1 No:lu daire -
de 1 oda kiralıktır. Öğleden sonra i -
çindekilere müracaat. 8251 

Kiralık Oda - Atatürk caddesi Or
duevi karşısı Sevim apartıman kat. 3 
müracaat edilmesi. 8253 

Kiralık Düklcin ve Daire - Yeni -
ıehir'de Dikmet asfaltı üzerinde Şu • 
rayı Devlet arkasında iki dükkan, Uç 
odalı bir. hollü ve biıtün konforlu iki 
daire kiralıktır. Kapıcıya müracaat. 

8254 

Kiralık - Havuzbaşı Karanfil so • 
kak Adalar apartman 2-3-4-5 odalı ve 
konforlu daireler. Kapıcıya müracaat. 

8267 

Kiralık - Orta Ayrancı'da Harbiye 
okulu karşısında bakanlıklara yakın i
çecek suyu bulunan havadar bir ba.li 
ve evi kiralıktır. Ulus Basımeviooe 
mücellit §inui Özbcğe müracaat. 8269 
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Etibank nakliye ihalesi . 
Etibank Umum Müdürlüğünden : 

1 - Murgul'da tesis edilecek bakır izabehanesine lazım 
o~an takriben 20.000 ton malzemenin Hopa' dan, Borçka 
~ıvarınd~n kan_ıyonlarla Murgul'a nakli işi bir müteahhide 
ıhale edılecektır. 

2 - Mu~akka! teminat (5.000) beş bin liradır. 
~ -:-- Bu ışe talıp olanlar tahriri tekliflerini 30. 11. 1938 

tarıhınde saat 18 e kadar Ankara'da Etibank genel direk
törlüğüne vermiş olmalıdırlar. 

4 - Bu _hu~usta tanzim edilen şartnamesi ile ihale mu· 
kavele proJest her gün Ankara'da Etibank ticaret servisin
den, fstanbul' da Etibank bürosundan Kuvarshan' da Eti
bank Bakır madeninden ve Hopa'da 'Etibank irtibat me-
murluğundan alınabilir. 8056 

T aşdelen ve Defneli 
, suları fiyatı 

Vakıflar Umum Müdürlüğü Menba Suları işletme Müdürlüğünden : 

Vakıflar idaresinin Taşdelen ve DefneJj sularmın Ankara bayii An 
kara'da Hal karşısında 3 No. da Aziz Teze'dir. Menbamda fenni ve sıhh1 
şerait altında otomatik makinalarla el dokunmadan dold11rulmuş olan şişe. 
galon ve damacanaların depoda satış fiyatile evlere teslim fiyatı ·::ı.şağıda 

gösterilmiştir. 

Taşdelen 

Kuruş 

4 

4,75 

16,00 

95,00 

105,00 

Defneli 
Kuruş 

4,50 

S,25 

16,SP 

100,00 

110,0(l 

Şişe 0,30 Litrelik 

•• o.so 
Gaton 3,00 

Damacana 30,00 

Depoda 

Damacana 30.00 
Evlere teslim 

.. 

.. 

.. 
Galonlar umum bakkal dtikkanlarında 17,50 kuruşa satılacaktır. Bu fi

yatlardan fazlasına alınmaması, fazla talep edildiği takdirde Vakıflar U· 
mum Müdürlüğüne veya İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde sular işlet· 
mesi Müdürlüğüne malfimat verilmesi rica olunur. (4201) 7403 

1111111 L. ---
.......... Çankaya Eczanesine --
: Taze Balık ya~ı 2'eldi. Sark malt hulasasiyle çok kolay içilir. Y. Şe- : - -: bir Bakanlıklar karşısı Meşrutiyet caddesi. 8023 :: 

'=tırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

4! 111ı111111111111111111111111111111ı11nm11111111111111111111111111n1111111 l!:. --
-------

-
§ TÜRK HAVA KURUMU -§ 26 cı Tertip ------
-= BÜYÜK PİYANGOSU -~Birinci keşide 11 İkinciteşrin 938 dedir. :: - -- --
~ Büyük ikramiy O liradır. ~ - Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- ~ --- lerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır... =: 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal et- -= meyiniz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına := 
:= girmiş olursunuz... .= 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfr=' 

.. . . ~ - . --· ' •f , 
. . ·-· --- ------ . ..-. . ------

uı.:us " - 11 • 1938 

· Ankara, Valiliği · 

Bina yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli 7815 lira 54 kuruştan 

ibaret bulunan Etimesgutta meteoro -
loji istasyon binasrnm inşası, 5.11.1938 
cumartesi günü saat 10 da Vilayet bi
nasında toplanan nafia komisyonunda 
ihalesi yapılmak üzere açık eksiltme -
ye konmuştur. 

Bu inşaatın 4800 liralık kısmı 938 
mali yılı bütçesinden ve geri kalan 
krsmı da 939 mali yrlı bütçesinden' ö
denecektir. 

Muvakkat teminat miktarı 656 li
ra 17 kuruştur. İstekliler muvakkat te
minat mektubu veya makbuzu v~ ti -
caret odası vesikası ile birlikte sözü 
geçen gün ve saatte Nafia komisyonu
na gelmeleri. 

Buna ait keşif ve şartname her gün 
Nafia Müdürlüğünde görebilirler. 

(4395) 7776 

Camekôn yaptıralacak 
Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli (900) liradan ibaret bu

lunan Hipodromdan Riyaseticümhur 
tribünü yanlarının camekanla kapatıl· 

ması işi 14.11.1938 pazartesi günü saat 
15 de vilayet daimi encümeninde iha
lesi yapılmak üzere pazarlığa konul · 
muştur. 

Muvakkat teminat (62) lira (50) ku
ruştur. İsteklilerin ticaret odası vesi
kası teminat mektup veya makbuzuy
le Nafıa müdürlüğünden alacakları 

ehliyet vesikasiyle birlikte adr geçen 
gün ve saatte encümene gelmeleri. 

Buna ait şartname ve keşif evrakı 

hergün Nafıa müdürlüğünde görüle· 
bilir. ( 4573) 8100 

Matbaacılara 
Ankara Valiliğinden: 

Muhammen bedeli 550 liradan iba
ret bulunan 100 adet hususi idare 938 
büdcesiyle 100 adet umumi meclis za
bıtJarmın basılması 21.11.938 pazarte
si günü ihale edilmek üzere açık ek-
siltmeye konulmuştur. • 

Taliplerin muhammen bedelin % 
7 buçuğu nisbetinde teminatlariyle 
birlikte encümene müracaatları i -
tan olunur. (4636) 8262 

Yar öğretmen Ahmet hakkında 
Ankara Valiliğinden: 
Vilayetimizin Ayaş kazası Güdül 

nahiyesi merkez okulu yar öğretmeni 
Ahmedin 8.9.938 tarihinden bugüne 
kadar vazifesine izinsiz ve mazeret -
siz devam etmediği anlaşıldığmdan 

vilayet kültür yasal komisyonunun 

20. 10. 938 gün ve 296 sayılı karariyle 
mumaileyh 8.9.938 gününden itiba • 
ren istifa etmiş sayılmıştır. Sarih ad
resi ve ikametgahı ma!Um olmadı -
ğmdan tebliğ makamına kaim olmak 
üzere keyfiyet ilan olunur. 

(4645) 8264 

Odun ve (Ha ahnacak 
Ankara Valiliğinden: 

1 Hususi idare ihtiyacı için satın a
lmacak 35 ton gürgen odunu ile 1500 
kilo çıra 21.11.938 tarihinde ihale e -
dilmek üzere açık eksiltmeye koul -
muştur. Muhammen bedeli 820 lira -
dır. 

Taliplerin ihale günü % 7.5 temi • 
natları ile birlikte vilayet daimi en -
cümenine müracaatları ilan olunur. 

(4649) 8265 

Türbe tamir ettirilecek 
Ankara Valiliğinden: 

l Keşif bedeli 3133 lira 80 kuruştan 
ibaret bulunan Cenap Ahmet Paşa 
türbesinin tamirat işine talip çıkmadı 
ğından dolayı mezkı'.'ır tamirat işi bir 
ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 
Şartnamede yazılı evsafı haiz olan 

isteklilerin her pazartesi ve perşem· 
be günleri• saat ıs de 234 lira 96 ku
ruşluk muvakkat teminat mektubu ve
ya makbuzu ile beraber vilayet bina· 
sında Nafıa Müdürlüğü odasmda top· 
lanaq komisyona gelmeleri ve bu işe 
ait keşif ve şartname her gün Nafıa 
Müdürlüğünde görebilecekleri ilan 
olunur. (4660) 8272 

Sahhk odun, kömür ve kereste 

BUNU BiLiYOR MUSUNUZ? 
Et ve s~bzelerin iyice pişmemesinden, meyvaların güzelce yıkanmamasından, içilen su

ların temız ve saf olmamasından hasıl olan solucan dediğimiz barsak kurdları en muzır 
hayvanlardır. Bunlar; İnce barsağm İç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. 
Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 
Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağrıları, karın şişmeleri, burun, makat kaşınması, 
ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akm~sı, sar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, 

görmede, işitmede bozukluk hep Solucanın tesiridir. 

iSMET LUC N BiSKOVITI 
bu kurdların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet ve itimadla verilir. Her 
çocuk seve seve yer. Çocuklarınıza senede birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktoru
nuza danışınız. 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı İstimali kutuların içinde yazılıdır. 
Fiatı her eczanede 20 kuruştur. ( 1 S M E T ) ismine dikkat. 

: ,. • • • • : ": ·~ ,;. •• 4,. ,. ·-: '"~· ·: • .: ~ı. ~·· ·">.. -f ·• -'";· ~" ... ; :~' •· r:~· · .. ·:.~~-. y-' ~ t" ,-.·~ •• , .. 

Bedia Terzihanesi 
:mm:ın::: :: : m:::::::m:ı::m::m:::ı:m:m:: 1 

ıııalk Bakteriyoloji ve Kimya D 1 

1 
Laboratuvarı in 

Belediye sırası, Talas apartıman 
ı No. ya nakletmiştir. Tel: 2972 

:mu:mı:mıuııım::4..:m=ııımm::mmm 

939 Paris modellerinden mürekkep zengin kolleksiyonu ile işe 
başladrğını muhterem müşterilerine bildirir. Yenişehir Havuzbaşı 
Kınacı Ap. No: 3 Ti: 3837 7892 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 

Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Te1: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartımanı No. 9 D .5. 8242 

Hayvan velensesi ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlrğı An· 

kara Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Bir tanesine on buçuk lira 

kıymet tahmin edilen vasıf ve örneği
ne uygun 800 hayvan velensesi 21.11. 
938 pazartesi günü saat 10.5 da kapa
lı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Zayi - Ankara Erkek lisesinden 
927-928 ders yılında aldığım tasdik • 
namerni kaybetim. Yenisini alacağım -
dan hükmü olmadığı ilan olunur. Ne -
cati Yetişken 8244 

--•Peşin ve Taksitle--• 

Odun kömür 
tstasyon silo karşısmda 

YENİ YAKACAK PAZARI 

Tel: 1475 8045 
. 

Fransızca bilen bir satlş 

memuru aranıyor 
Almanca da bilenler tercih edi
lir. AKBA'ya müracaat. 

Tel: 33 77 8?.04 
~ııııııııııııııııııııırııııııııııııııııa._ 

2 - Şartnamesi parasız olarak ko- _ -
misyondan alınabilecek olan bu ek - : 
siltmeye girmek istiyenlerin altı yüz : 
otuz liralık teminat mektup veya : 
sandık makbuziyle şartnamede yazılı : 
belgeleri muhtevi teklif zarflarının : 
belli gün içinde vaktinden bir S'!at e- : 
velisine \<:adar l<'omtsyona vcrmış ol- -

-5 odalı daire --------Bahçe içi 2. ti kat. Yeni, mu- : 

şambah, tekmil konforlu. Yenişe- : 
' ! ~..,, .......... ö _ _ ... r .... - _, ., . " - : -luk sokak. 8 Behiç Tümer 2 ile 5 : -malan. (4624) 8254 

Subay binek eğeri ahnacak 
8168 = : arası gezilir. 

Jandarma Genel Komutanlığı An· 
kara Satın Alma Komisyonundan: 

- -- -"111111111111111111111111111111111111111,.. 

Dr. Nejat Kulakçı 
Harbiye hastanesi kulak, &urun 
ve boğaz hastalıkları mütehassısı 
Paris kliniklerinde uzun müd
det yaptığı tetkikten dönerek 

1 Atatürk Bulvan Kızılay biti -
şiği Sönmez Ap. 5 No: de hasta
larını kabule baslamıstır. 7838 

Zayi - Ankara belediyesinden aldı· 
ğım 1571 numaralı bisiklet pilaka!'111 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es • 
kisinin hükmü olmadığı itan olunut• 
Sait Türkgücü 8275 

U L U S - 19. uncu ytl. - No. : 6202 
İmtiyaz Sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

ıvtttıni1:1Fai~F['~ik 
ULUS Basınıevi : ANKARA 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

Taahhüdünü ifa etmiyen mliteah · 
hit nam hesabına olarak vasıf ve örne · 
ğine uygun ve bir takımı yetmiş lira 
tahmin bedelli yüz subay binek eğe· 
ri pazarlıkla 11-11-938 cuma günü sa
at on buçukta satın alınacaktır. 

Eşya Piyangosu 
Türk Maarif Cemiyeti Umumi Merkezinden 

Cemiyetimizin eşya piyangosu 5-11-938 cumartesi günü 
saat 15 de Cemiyetin Kollej binasında çekilecektir. ikinci 
Noter bulunacaktır. fstiyenler de gelebilir. (4643) 8233 

Şartnamesi parasız olarak almabi -
lecek olan bu eksiltmeye girmek isti
yenlerin 525 liralık teminat mektup 
veya sandık makbuzunu ve şartname -
de yazılı belgelerle birlikte belli gün 
saat dokuz buçukta komisyona baş· j 
vur~~rL (4488) 7978 L.~~~~--~~~--~~~~~~--~-~-~~----~~ 

10 kalem palaska takımı ahnacak 
Jandarma Genel Kom~tanlığı Ankara Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Aşağıda cins ve miktarı yazılı ve muhammen bedeli yazılı on kalem palaska takımı kapalı zarf eksilt• 
mesinde teklif edilen fiyat pahalı görüldüğünden toptan ve beher kalem ayrı ayrı en az fiyat verene ihalesi 
yapılmak üzere 10. 11. 1938 tarih ve perşembe günü saat (10) da pazarlıkla almacaktır. 

2 - Şartnamesi (128) kuruş karşılı ğmda komisyondan alınabilecek olan bu eksiltmeye girmek istiyenleritl 
hizalarında gösterilen ilk teminat ve şartnamede yazılı vesikalariyle birlikte belli saatte komisyonda bulunma• 
sı. (4489) 7979 

Miktarı ClNSt 
600 Altı kütüklü palaska takımı 

3100 Altı kütüklü omuz kayışı 
950 Altı kütüklü bel kayışı 
150 Altı kütüklü süngülüğü 
900 Üçlü bir kütük 

2000 Nevresim palaska takımı 
1000 Nevresim palaska bel kayışı 
1000 Nevresim palaska omuz ka

yışı 

1000 Nevresim palaska süngülüğü 
6200 Tüfek kayışı 

YEKUN 

Ilk teminat 
Lira Ku. 

247 50 
302 25 

85 50 
5 62 

81 00 
675 00 
105 00 

123 75 
26 25 

255 75 
1097 62 

Tahmin bedeli 
Lira Ku. 

5 50 
l 30 
1 20 
o 50 
1 20 
4 50 
1 40 

1 65 
o 35 
o 55 

Tutarı 

Lira Ku. 
3300 00 
4030 00 
1140 00 

75 00 
1080 00 
9000 00 
1400 00 

1650 00 
350 00 

3410 00 
25435 00 

Eksiltme günU 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara vilayet orman müdürlüğü .:!J il lllJ llllll il llJ l llllll lllll J IJl il l lll IJ l lll il l lll J lll lll l llJ l llllll l llJll l lll lll lllll lll 11111111111111111111111111111111~ 

depolarında ve yedeminlerde mevcut = ::::; 
müsadereli emvalden 86500 kilo karı- =: • s:; 
şık odunun beher kilosu 1 kuruştan - y • SIN EM ALA R S :::::; 
ve 2710 kilo meşe kömürünün beher e n ı u s ~ 
kilosu 3 kuruştan ve 1811 kilo çıra- - 0 :::::; 

nm beher kilosu üç kuruştan ve nevi- - BU GUN BU GECE H a l k ~ 
leri muhtelif 25/704 metre mikap ma- = BU GUN BU GECE ~ 

· Sabırsızlıkla beklenen mevsimin ~ 
mul çam kerestenin beher metre mı - , = BU GÜN BU GECE KADIN OYUNLARI ::;;: 
kabı 19-28 lira arasında olmak üze- = en müstesna eseri ~ 
re açık artırmaya çıkarılmıştır. 1 = BiR MiLLETiN iSTiKLALi Baş Rollerde ~ 

1 
_ Artırma 21-11-938 tarihine mü· = KONTES V ALEVSKA Joel Mc. Crea - Frances Dee Loretta Young - Warner Baxter :::::::; 

sadif pazartesi günü saat 15 de Anka- := Tarihi kıymeti haiz muazzam Vi;inia Burce ~ 
ra vilayet orman müdürlüğü binasın- Baş Rollerde bir film :::::::; 

SEANSLAR B b L :::: da yapılacaktır. = Greta Garbo _ Charles Boyer O§tan aşa zevH, neşe ve :::::::; 
2 - Hepsinin muvakkat teminatr SEANSLAR 2.30 - 4.30 - 6.30 - Gece 21 de eğlence :::::; 

118 lira 71 kuruştur. = HALK MATiNESi 12.15 DE SEANSLAR ::::: 
3 - Satış projelerini görmek ve := 2.45 - 4.45 - 6.45 -Gece 21 de MONTEKARLO KIRALI 2 - 4 - 6 Gece 8.30 da ~ 

daha fazla izahat almak istiyen1er - :::::::; 

~=~t ~~~b~ı~~:~. 0~~~Iüğüne ~~;; - ~ll lllll l llll il llll lllll l l l lll l l lllll lllll l l lllll lllll l l llll llllll il lllll l llU l llll l l lllll lllll l l l l l il l llll l l l l il l l llll l il lf1 


