
Cuma 

2 
Kan~r hakkındaki ankete 
devam ediyoruz, hugiin 2 inci 
sayfamızda, D o k t o r Ba~ıt 
Urek'in yazısını hulacak ımz. ILKKANUN 

1 9 3 8 - ADIMIZ ANCIMl'ZDIR. 
5 KURUŞ 

İnönü'nün devlet reisliğine seçilmesi dolayısjyle 

Cümhur reisimize yabancı 
devlet reislerinden gelen 

~ tebrik.~el9.rafl.~rı ve cevapları 
Anka.~a'. . 1 a.~ .. -:-:- Reısıc~m~u~ İs -1 g.uzıde ~ız~et.Je_rı. rıyasetleri devr~- [lan tarafından vaki ~lan tebrikata ve 

met tnonu, Reısıcumhurluga ıntıhabı sınde Turkıye nın saadet ve tealisı - ızhar buyurulan samımi hissiyata ha
münasebetiyle muhtelif devlet reis- nin izdiyad bulacağına delildir. raretle teşekkür eder, ve şahsi saadet-
leriyle aşagıdaki telgrafları teati et· Otedenberi Afganistan ile Türkiye )eriyle kardeş Afganistanın refahı ve 
mişlerdir: arasında mevcut dostluk ve samimi - ikbali ve Türk-Afgan dostluğunun her 

Ekselans ismet İnönü yetin bundan böyle artıp payidar ol- an tezayüdü için, samimi temennile -
Türkiye Cümhurreisi rnasını dilerim. dmi arzederim. 

lnönü Ankara Mohammed Zahir 
Türkiye Cümhur Riyaseti makamı- Padiıahı Afganistan Ekselans İsmet lnönü 

na ekselansınızın intihabı sonsuz me- Majeste Mohammed Zahir Cümhurreisi 

İnönü umumi meclis seçiminde reyini kullanıyor 
serret ve memnuniyeti mucip oldu. Padi§ahı Afganistan Ankara 
Ekse13.nsınızın tebriklerimi kabul et- KB.bil İstiklal muharebesinin öncüsü ve 

c ü m hu rrei sim ix 
mesini rica ederken, ekse13.nsınızın Türkiye Reisicümhurluğuna intiha- türk kalkınma hareketinin yorulmaz 

Vilôyet umumi meclis 
seçimi dün yapıldı 

Türkiye hakkındaki mesbuk ve her- bım münasebetiyle, zatı 1lümayun - (Sonu 8. inci sayfada) 

-------11 
Yeni 
kurultaya 
dı v 

Partisinin gösterdiği Cümhuriyet Halk 
namzetler ittifakla aza seçildiler ()~ F.R.ATAY 

C h 
. t Halk Partisinin üm urıye 

5 
. . b""yük kurultayı 1939 ma-
ıncı u U mi 

· inde toplanacaktı. mu 

Ryıs~ 
11tatürk'ün ölümü, toplantı· 

eıs . be ol
nın tacil edilmesıne se P . • 

Ankara vilayeti mahalli meclis seçi- j çimler. dün a~~m nihayc~ ~ul~uş .. ve 
mi dün sabah saat 9 da başlamış ve sa- rey~erm. tasnıfı s~n~n?a. ıkıncı mun: 
at ı 7 ye kadar devam etmiştir. 335 i- tahıplerın. reylerı~ı ıttıfakhı P.~rtı 
kinci müntahipten bir kısmımn vefat namzctlerıne vermış oldukları muşa-
etmiş olması, bir kısmının da Ankara- hede edilmiştir. .. .. .. 

tur Umumi idare heyetı a -
mut · b I l partiye mensup me us ar, 
z~l ~r~t idare heyetleri batkanla
vı :! kongrelerde seçilecek dele
"elerden terekküp eden kurultay, 
:eni senenin başlarrnda Ankara
da vazifesine başlıyacaktır. 

dan başka vilayetlere nakletmiş _bu- Reisicümh~r~.muz !smet İno.n~ du~ 
ıunması yüzünden seçime 306 ikınci s:ı-at. 12 de, B~~uk ~ıllet Meclısı Re.~ 
müntahip iştirak etmiştir. sımız B. Abdulhalık Renda, 11 de ve 

Saat 17 de sandık açılmış ve reylerin Başvekilimiz B. Celal Bayar saat 15.20 

tasnifi sonunda parti tarafından gös- de Ankara belediyesine giderek ikin
terilmiş olan na~~t.~eri~ i:~ifakla se· ci müntahip sıfatiyle, reylerini kul· 
çilmiş oldukları gorulmuştur. 1 1 d Bu"" tu""n vekillerimiz dt . 

1 1.. t anmış ar ır. 
Vilayet merkezıne ge en ma uma a . 

Parti nizamnamesine göre o • 
cak ve nahiye kongreleri senede 
bir, kaza ve vilayet kongreleri i
K• -.C::••.,J- ı..:.. . büyük kurultay 
dört senede hır topıca----lı:tadır. 
Beşinci kurultayın bir h~su~ıyc
ti, vilayet idare heyetl~rı ~eı.sl~
ri sıfatı ile, ilk defa valılerımızm 
hazır bulunmaları olaca~t~r. 

Büyük kurultayların b.ızı~ r.~
jiroimizdeki esaslı ehemıyetı soz 

"t"" mez Sırası ile, mahalle, go ur · .1• t 
ıemt, nahiye, kaza ve vı aye 
kongrelerinde kayıtsız şarts~.z 
muu .. lra ada bulunan halkın ~~
tün dilekıc. ~'"'i kurullaylarda og
reniriz. Hükümet ve I'-·•i. kurul· 
tayın bu dileklere istinat ede~ek 

. lduğu kararları yerme 
vermış o k"" 1 t d 

t . k için müm un o an e -ge ırme 
birleri alır. 'k' · 

Atatürk, büyük ~ut.kun~. ı .. ın~~ 
kurultayda söylemıttır ... Uçun~~ 
b.. ..k kurultayda Partı ıd.eolO:!ı-
~~u na vasfı tesbıt edıl-
ımın altı a .. .. b" ""k kurul_ 
mittir. Dörduncu ~Y~ k'. ''Ge
tay' da Atatürk de°!ıştdı. ı. kadar 

k it yd an şım ıye 
çen uru a . l Türkiye cüm· 
bn•arclığımız ı§ er, h · ,· katı' 

-Y ·w e resın 
huriyetinin mı ' ç karmıf tır. 
çizgileri ile ortaya çı. h. .. di
Y eni harfleri, milli tarı kı, ?kzku-

'k. ·ve te nı li, aanatı, mıısı ısı rkeğe her 
nımları ile kadın ve ecl t .. k , mo ern ur 
aalta eıitlik verenll n eıeric/ir. 

. . b ıon yı arı . 
cemıyetı ıı l "ını derın 

"T .. k milleti var ıg 
ıı_,rl k "ltür ıınırları ile çer-

ve aag am u clır ki onun 
l d 'kten ıonra , • 'l çeve e ı . . . ve ayell mı -

yükıek kabılıydtı t:nınacaktır. 
letler arasın a .. ngini ve -
T .. k 'll t'ne /ıtrı re b' . ur mı e ı .. d her ırı, 

ren bu i!1kıla'!l~rcl:;;,lerin öğü -
çok genı!. ta~·~~ i lerden sayıl -
nebilecegı b~~~k tıı i ler parti -
•a yeridir. Butun. . f.l göz ö -

· . mı ıtına ı e . 
mızın progra ' labilmıf" 
nüncle tutularak, baıarı 

göre dün Ankara kazalarında da ma- muhtelif saatlerde belediyeye gıderek 
halli meclis seçimleri yapılmış ve hep- mahalli meclis için reylerini vermiş
sinde Parti namzetleri kazanmışlar- terdir. [Umumi meclis azalarımızın i
dır. Türkiye'nin her tarafındaki se· simleri sekizinci sayfadadır.] 

. h R · ·miz l•met lnönü ve Bayan lnönü, Ankara Valiıi 
Cum ur eısı d ~ 'l b b · d 

B l d . Reiıi B Nevzat Tan ogan a era er •eçım en 
ve e e ıye · çıkarlarken 

İtalyan parlamentosunda 
mebuslar şöyle bağ1rdılar: 

Cibuli, Korsika ! 
Tunus! Tunus! 

tir.,, ltaY türk 
5 inci büyük kulru ·nde' tu"'rk ·· erı· ' rnilletinin en a~ı gu.n1 t lnönü-

I 

Fransa ya karşı yapılan 

soka klo rdo da 

bu nümayişlere 

devam etti halk 

Avukathk kanunu 
yürürlüğe girdi 

Dün Baro'da bir 
toplantı yapıldı 

Avukatlık kanununun yürürlüğe 
girmesi dolayısiyle dün Ankara baro
sunda bir toplantı yapılmıştır. Bu 
toplantıda avukatlar, kanun dolayı
siyle sabık Adliye.,.ekili ve şimdiki 
Hariciye Vekili B. Şükrü Saraçoğlu 
ile, yeni Adliye vekili B. Hilmi U -
ran'a te§ekkürlerini bildirmiye karar 
vermişlerdir. 

Bu husustaki tafsilat ve yeni kanun 
dolayısiyle avukatlar arasında açtığı
mı: .anket 3 üncü sayfamızdadır. 

Suykastçı 

muhafız 

bir demir 

yakalandı 
Bükrcş, ı a.a. - Kluj üniversitesi 

rektörüne karşı yapılan suykastin fa
illerinden birisi yakalanmıştır. Bu, 
Francu isminde demir muhafız teşki
ıc._,. mensup bir gençtir. 

Yugoslavya 
milli bayramı 
dün kutladı 

Belgrat
1 

ı a.a. - Yugoslavya'nın te
essüsünün yirminci yıldönümü ve Yu· 
goslavya birliği milli bayramı, bugün 
BeJgrat'ta büyük tezahüratla kutlan
mış ve sokolların ve yüksek tahsil ta
lebesinin de iştirakiyle büyük bir a
lay tertip edilmiştir. 

Zagrep'tc, hırvat muhalefet lideri 
Maçek, taraftarlarını bu bayrama işti
rakten meneylcmiştir. 

Niyabet meclisi bu münasebetle bır 
umumt af kararnamesi çıkarmıştır. 

Gazeteler, ecnebi matbuatında ve 
bilhassa İtalyan ve alınan gazetelerin
de Yugoslavya'nm milli bayramı mü
nasebetiyle çıkan hararetli yazıları ik
tibas etmektedirler. 

Bu sabah gerek Belgrat'ta, gerekse 
Zagrcp ve Lijubliyana'da çıkan bütün 
gazeteler ilk sayfalarını Yugoslavya'· 
nm 20 inci yıldönümüne tahsis etmek
te ve başmakalelerine 1 ilkkanun tari· 
hinin manasını tebarüz ettirmektedir
ler. 

Vreme gazetesi bilhassa şöyle yaz· 
maktadır: 

"Genç Yugoslavya bugün rüşdünü 
tesit ediyor. Çünkü yirmi yaşına gir
miştir. Bütün bir asır kasırgalara gö
ğüs gererek yükselmiş ve kuvetini 
tasdik ettirmiştir. Yugoslavya. hayal 
sahasından çıkmıştır. Diplomatların 
vücuda getirdiği bir eser de değildir. 
Bugün büyük şövalye kırala "Rahat 
uyu, Yugoslavya büyüktür.,, sözlerini 
söyliyeıbiliriz.,, 

Leh l>munının ne~riyutı 

nıilletinin, yenı şefı l sm: ,uur ve 
nün arkasında, sarsı İ·a m' e can· 
İrade birliğini, Kemadız ktı'r C. 

·ı· e ece · dan bağlılığı ı an d ğrudan 
H. p. büyük kurultayı, od ge· 
d v 'ili kaynaklar an 
ognıya mı ... 

1
. b' . demokrasımızın, 
ır ve azım s·ıı ""k k ve a 

halk hakiıniyeti'ne yu se 

1 
a - Parlamentonun dünkü içtimaı hakkında tefsir-

Roına.l :·n ·gazeteler bilhassa Kont Ciano tarafından söylenen 
lerde bu. u~ an milletinin yeni emellerinden bahseden kısmı he -
nutkun ıta yhürata vesile olduğu sırada bazı dinleyici gruplarının 
yec~nlıkt:r:arak: ''Tunuı, Cibuti, Korsika" diye bağırmış olduk
ayaga h iyetle kaydetmektedirler. 
Iarını e eın {iHU J üncü sayfada) 

Varşova, 1 a.a. - Yugoslav birliği
nin 20 inci yıldönümü münasebetiyle 
matbuat, bu memleket zimamdarları
nın Yugoslavya siyasetinin istiklalini 
ve Yugoslavya'nın milletler aile5inde 
gittikçe büyüyen bir otorite sahibi ol
masını temin ettiklerini yazmaktadır 
Yarı resmi Gazeta Polska, Polonya 

ile Yugoslavya'yı birleştiren bağların 
sağlamlığını tebarüz ettirmektedir. 

hürmetini temsil eder. 

(Sonu 8 inci sayfada) • 

İSTANBUL VALİSİ ŞEHRİMİZDE 

Dr. Lutfi Kırdar diyor ki : 

İstanbul' un her sahada yükselmesi ııın 

gayret .ve f aaliyel sarf edeceğim 
İstanbul Vali ve Belediye Reisi Dr. Lutfi Kırdar, dün sabahki 

trenle Manisa' dan şehrimize gelmiştir. 
Kendisini ziyaret eden bir arkadaşımıza Dr. Lutfi Kırdar fU 

beyanatta bulunmuştur: 
"- Vaki davet üzerine bugün sa. 

bah Manisa'dan geldim. Dahiliye Ve
kili Parti Genel Sekreteri Dr. Refik 
Saydam'ı makamlarında ziyaret et· 
tim. Bundan sonra Reisicümhur lut
{en beni kabul buyurdular; kendile· 
rine tazimlerimi arzeyledim. Öğle -
den sonra da Başvekil B. Celal Ba -
yar'ı ziyaret ederek emirlerini telak
ki ettim. 

Henüz işe başlamış değilim. Esa -
sen yeni vazifeme tayinimi de bura -
da tebelluğ etmiş bulunuyorum. Bu 
sebeple sizinle asıl konuşmamızı ye
ri;,de tetkiklerden sonra yapabiliriz. 
Çalışma programımı ilerde gazeteni -
ze tafsilatiyle izah erlerim. 

Dr. Lutfi Kırdar'ın Manisa'da 
tetkikat esnasında alınmış 

bir resmi 

Yalnız !fU kadar söyliyeyim: Cüm -
huriyet kanunlarının vali ve belediye 
reislerine bahşettiği sellihiyetler ve 
vazifeler malumdur. Bu hizmetleri 
şeflerimin verdikleri direktifler dai-

(Sonu 8. inci sayfada) 

Urfa'da sel faciası 

44 vatandaşımız sellere 
kapıldılar ve boğuldular 
Evcik~ g~n Urfa vilayetinde 44 vatandaşımızın hayatına mal

olan fecı ~ır s~y~ap olmu~tur. Şehrimize gelen malumaat göre her 
sene oldugu gıbı bu sene de kış dolayısiyle göçebe halk dağlarda 
kuytu yerlere çıkmışlardır. 

Göçebeler kuytu olarak sellere ma· ı 
ruz m~nhat yerleri intihap etmişler 
ve facıa da bundan ileri gelmiştir. ı 
Uç gün devamlı şekilde yağan yağ -1 
murlarm hası!. ettigi s~ller bu ~ün - ı 
hat yerlere hucum etmış ve Göçebe 
halktan birçoğunu alıp götürmüştür. 
44 vatandaşımız sellerden kendileri
ni kurtaramıyarak boğulmuşlardır. 

Boğulanlardan yirmisinin cesedi kum 
lara gömülü olarak, sekizinin cesedi 
de açıkta bulunmuştur. Geriye kalan 
16 kişinin cesetleri aranmaktadır. 

Harran kazası içinde Kocar istas
yonunun 19 kilometre şimalinde bu. 
lunan hadise yerine Urfa'dan sağlık 
müdürü, jandarma komutanı, ve Kı -
zılay reisi gönderilmiştir. Heyet ha -
dise yerinde tetkikler yaparak ted -
birler alacak ve boğulanların ailcle • 
riyle eşyası seller tarafından götürü
lenlere acil yardımları yapacaktır. 
Hadiseye ait mütemmim malCımatm 
gelmesi beklenmektedir. 

J)iyarlmkır'tl-<ı zelzele 
Diyarbakır'dan gelen malumata 

göre dün saat ı 1.25 de Hani nahiye. 
sinde yağan şiddetli yağmurların de
vamı sırasında şiddetli bir zelzele ol
muştur. Zelzele hiç bir zarar yaprna
mııtır. 

Fon Ribbentrop 
Paris'e gidiyor 

Bertin, 1 a.a. - Yarı resmi bir mem
badan bildirildiğine göre, hariciye na· 
zırı B. von Ribbentrop, fransız hükü
met~n!n daveti üzerine kısa bir ziya
ret ıçın bu pazartesi aünü Paris'e ii· 
dccektir. 

• 
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-2- ULUS 
:' •..........•...............................•.............................•.....• ._ . . Umumi müfettişler 

Dahiliye Vekilinin 

riyasetinde toplandılar 

Orta tedrisat 
2 - 12 - 1938 1 

Kanser hakkındaki anketimiz 1 
E iNSAN VE KÜLTÜR E . . . . 
~ -•.....••..........................••••.....•.......•.......••..••...••....•....• ,. 

Grev ve Fransa 
• Dünkü günü fransızlar büyük bir heyecan ve teessürle, harici alem 
ıse alaka ile bekledi. Fransa'da, çarşaınba günü saat 12 den itibaren bü
tün i.şler duracak, hükümet ürkecek ve gelip sindikaların emrine gire-
cektı. Hayatta nasıl hazan "olmuş" tan ziyade ''olagan" a eh · t · . . emıye verı-

lırs~, haklı olmaktan zıyade de haklı görünebilmek mühimdir. Ne çok 
hak l~r v_e ne ?ok haklılar vardır ki beceriksiz avukatlar elinde mahvo _ 
lup gıtmışlerdır. Bunun sebebi, hayatın mücerredattan ziyade k lAt 

.. hh 1 . 1 . ma u a: ı 
ve muşa as o an ış erı tercih eylemesidir. Hak ve haklılık h d 
.. h t .ı "k' 'k . ' er şey en 
once aya rn tas•-.ıı ıne ı tıran etmelidir. Gerçi bu mütalea müb IA 

götürüldü mü, politik "oportünizm" de nihayet bulur, Nasıİ ki, ı:ü:::~ 
nın tamamen tersi ileri sürülür ve bunun üzerinde ısrar edilı'rs d ktr' 

. . 'bd d b e, o ı-
nın ıstı a ı a§lar. Ve, hangi şahsi istib•dat, bir fikir manzum · · k' 
b. d ı · · . esının ı ve 
ır o drınınkı kadar müthiştir! 

Hayatın büyük müşireler tablosu birkaç senedenberı· ·· t · k' O .. .. C"mh . gos erıyor ı, 
çuncu u urıyet, dünya içindeki menfaatleri cihetinden l•d ~u k _ 

d k d' .. d o ug a 
ar en ı ıçın en de kesafet ve şiddeti gittikçe artan bı' k · d ~ ·t-k d' ·· r rıze ogru gı 

me te ır. Oyle ki, Fransa'nın mukadderatına herhangi bir şekilde ka-
rışmak hakkını kemlinde gören ve bu hakkı ister r ki' d · t b h · · . ey şe ın e, ıs er er-
angı hır sıyasi teşel.:.küle bağlı olmak suretiyle kullanan bir fransız 

memleketini daha çok krize sokmak deg· il meml k t' · k · d k ' , e e ını rız en ç1 arıp 

kurtarmak İsterse hak'kından ve haklılık' d b h d b'l" B' ın an a se e ı ır. ınaena-

leyh, herhangi bir fransız, bugünkü buhran d · d h k'k n · t d' ~ · . . evresın e, a ı ı ıs e ıgı 

gıbı müdafaa etmek 41 hüriyet" ine deg·ı'l l k t' · k · d k k . . , mem e e ını rız en çı arma 
ıcın hakkından lazım oldug·u ka•dar v k "h .. · t" · J"kt. - azgeçme urıye ıne ma ı ır. 

Aksi takdirde ''hak" ve "h kk " d . - - · ' a mı ıye bagırırken, degıl yalnız hak'kın-
dan olmak ''hüriyet''ini d h" )d k · · a ı e en çı armak tehlıkesıne maruzdur. Hem 
de sadece vicdan ve vatanda" hu·· · t'' · . ..ı -·ı .. t k·ı b" ··k b' . .., nye ını <aegı , mus a ı ve uyu ır 

devletın mensubu olmak h" · ı· · ı hl' · 
dur. 

urıyet ını e den çıkarmak te ıkesıne maruz-

Çar•amb .. k .. f "' a gun u ransız umumi grevi ve onun uğramış olduğu "hak-
lı akrbet" yalnız fran ·11 · • ı· - · · D l d' • · .. . . _ ~ sız mı etmın yurtsever 1gmı ve a a ıye nın ener-
~ı~ı~ı de!ıl, aynı zamanda, amele yığınlarının hak'larını müdafaa etmek 
ışını benınısemi§ olan §ahısların ve teşekküllerin, 1918 denberi, hayat
tan hiç bir şey Öğrenmediklerini ve bu itibarla, tuttukları mevkileri işgal 
ebnek salahiyetine layık kimseler olmadıklarını göstermiştir. 

Burhan BELGE 

Sonbahar at yarışları 

Pazar günü İpodrom'da 
yapılacak koşuların 

proğramını neşrediyoruz 
Pazar günü saat tam 14 de §ehir İpodromunda yapılacak son

bahar at koşularına kaydedilen at ve kısrakları program sırasiy
le aıağıya yazıyoruz: 

Birinci koşu : ı-
Uç ve dört yaşındaki yerli yarım-! G:·o:.·- •• k mu·· fett"ıc.lerı" 

kan ingiliz at ve kısraklarına mahsus- um ru '!/ 

tur. İkramiyesi 275 lira, mesafesi 1800 d f · ı 
ınetredir. Koşacak atlar şunlardır: arasın a ter 1 er 

Sağanak, 62 kilo, binicisi Davut. -
Lüksbar, 57 kilo, binicisi Mustafa.•- Gümrük üçüncti sınıf müfettişlerin· 
Alceylan, 57 kilo, binicisi Bayram. den BB. Kazım Koral, Zeki Cimitoğlu 
ikinci ko~u : terfian ikinci sınıf gümrük müfettiş-

Dört ve aaha yukarı yaştaki Halis- liğine, müfettiş muavinlerinden İbra
kan arap at ve kısraklara mahsus han· him Cavit Gürocak, Sabahattin Sami 
dikaptır. ikramiyesi 300 lira, mesafc:;Si 
2200 metredir. Koşacak atlar şunlar
dır: 

Bahtiyar, 65 kilo, binicisi: Hayri.· 
Efe'. 54 k~lo, binicisi: Filips. - Duman, 
50 kılo, bınicisi: Mustafa. - Can, 47 ki
lo binicisi : Öd • Hamdani 44 ki -
lo, binicisi: _ y ld II '42 kilo 
b

. . . . I iZ , • 
ınıcısı: Şakir. 

V (;"Üncü ho§u: }' etiştirme 
koşusu : 

Dört ve daha k . yu an yaşlı halıskan 
arap atlarına mahsust İk . . ur. ramıyesı 
1000 lıra, mesafesi 3000 t d" K me re ır. o-
şacak atlar şunlardır: 

Ceylan, 60 kilo, binicisi. 0 
Y ld 60 k

.
1 

. . sman. • 
ı ı.ı, ı o, bınicisi: Pa 1 _ U 1 .. 60 k"l b' · · · u · n u, 

O k
:
1
o, bı.nı.cı.sı.: Bayram. _ Derviş II, 

6 ı o, ınıcısı: Kamil. _ Ta 
60 

Tanınan, Rüknettin Birce, Kemalettin 

Atıkkan, M. Şevket Bulgu, Bahattin 

Sezdimer, Mahmut Sait Arat ve Mus-

tafa Şehap Yenen terfian dördüncü sı

nıf gümrük müfettişliğine tayin olun-

muşlardır. 

İstanhu1 telef on ahoncleri 
Lalimatnanwsi 

İstanbul telefon abonelerinin riaye-

te mecbur oldukları hükümleri havi 

olmak üzere Bayındırlık bakanlığınca 

hazırlanan talimatname yüksek tas:ii
ka iktiran etmiş ve dünkü resmi gaze 
tede neşredilmiştir. 

Şehrimizde bulunan umumi müht
tişler, jandarma umum komutanı ve 
emniyet işleri .umum müdürünün de 
iştirakiyle Dahiliye Vekili C.H.P. ge
nel sekreteri B. Refik Saydamın reis
liğinde sah günü bir toplantı yapıl

mıştır. Toplantıda umumi müfettiş
liklere ait işler görüşülmüştür. Umu
mi müfettişler şehrimizde muhtelif 
vekaletlerle temaslarına devam etmek
tedirler. 

Bu Poza r yürüyüş 

yapılacak 

Halkevi Spor Komitesi Baş -
kanlığından : 

4-12-1938 pazar günü beşinci yü -
rüyüşümüz yapılacaktır. Yürüyüş Dik
men, Çankaya ve İncesu istikametine 
yapılacaktır. Herkes gelebilir. Saat 
tam sekizde halkevinden hareket edi -
lecek ve en geç saat 13 de şehre dö -
nülecektir. İstiyenler kafileye saat 
8.15 de Kızılay genel merkezi önünde 
iştirak edebilirler. 

Ekonomi Bakanhğı 

Teftiş heyeli reisliği 

Ekonomi Bakanlrib teftis heveti re
isliğine, eski sanayi umum müdürü -
B. Recai Tuğrul'un tayini yüksek tas-
dika arzedilmiştir. 

İç Bakanlıkta memurluk 
imtihanı 

İç Bak~hk, merkez dairelerinde a
çık bulunan memuriyetler i~in dün ba
ka.,lrkta imtihan yapılmıştır. !mtiha -
na 287 kişi girmiştir. İmtihan netice -
si bir hafta sonra belli olacaktır. 

Çoğn 
Xİktisat Encümeni bugün Umumi 

Heyet iç.timamdan sonra toplanacak -
tır. 

X Gümrük ve İnhisarlar Eneli.meni 
bugün Heyeti Umumiye içtimaından 
sonra toplanacaktır. 

XArzuhal Encilemni bugün Umumi 
Heyet içtimamdan sonra toplanacak -
tır. 

Dün hava az bulutlu ge~li 

Dün hava Ankara'da az bulutlu ve 
durgun geçmiştir. Günün en yüksek ı
sısı gölgede 15 derece olarak kayde · 
dilmiştir. 

Yurtta hava, Ege ve doğu Anadolu'
da kapalı ve yağışlı, Trakya, Kocaeli 
ve Karadeniz kıyılarında kapalı, diğer 
bölgelerde bulutlu geçmiştir. 

24 saat içindeki yağışların metre mu 
rabbaına bıraktıkları su miktarı, Ge1i -
bolu'da 13, Van' da 11, İmroz, Bursa 
ve İğdır'da 8, diğer vaE'ışlr yerlerde 
1 . 7 kilogram arasındadır. 

muallimleri arasında 
yapılan tayinler 

Konya kız muallim mektebi riyazi
ye muallimi Bn. ve B. Mihriban Arno, 
aym mektep müdür muavinliğine, Bey
koz orta mektebi fransızca stajiyeri 
Zeki Kara Mehmet Gazi Osman Paşa 
orta mektebine, Heybeliada orta mek -
tebinden Şecaeddin Önenemre Kadı -
köy birinci orta mektebine, Üniversi
te fen fakültesi mezunu Sıdkı Şükrü 
Selek Edirne lisesine, Fen fakültesi 
son sınıfından Nimet Pusar Yenikapı 
orta mektebi yardımcı mualimliğine 
Lise mezunu Celal Aydın Kırşehir or
ta mektebi yardımcı muallimliğine, 

Gazi terbiye enstitüsünden iK.ınalli Sa
ziment Altan Balıke.sir lisesi yardımcı 
muallimliğine, Semiha Alper Bursa 
kız muallım. mektebi yardımcı mual -
1imligine, Bursa Necati kız enstitü -
sünden Fatma Fütuhat Yeşiltuna 

Gemlik orta okuluna, ehliyetnameli 
Mehmet Celaleddin Hüdaioğlu Ma -
raş orta mektebine, Gazi terbiye ens -
titüsünden B. seksiyonundan Akile 
Ülkü Tire ortaya, Ankara ikinci orta 
mektebi muallimlerinden Fazıla Erer 
aynı mektep müdür muavinliğine, lise 
mezunu Cevat Tanyeli Sivas lisesine, 
Gazi lisesi muallimleriıtden Turğut 
Önaç müdür muavinligine, Kumkapr 
orta mektebinden Şehbal Gökçay Ga
zi Osman paşa orta mektebine, İzmir 
Karataş orta mektebinden Murtaza 
Gürkaynak İzmir erkek lisesine, Üni -
versite tıbiye şubesi mezunu Fatma 
Saime Meriç Ankara Gazi lisesi mu
allimliğine tayin olunmuşlardır. 

Bu hafta spor 
hareketi boşhyor 

Milli matem dolayısiyle spor hare -
ketleri bir müddet tehir edilmişti. Ha -
ber aldığımrza göre, bedenterbiye ge
nel direktörlüğü yarından itibaren bü
tün yurtta spor müsabakalarına baş -
!anılmasını teşkilatına tamim etmiştir. 

Ankara'daki spor hareketlerine ait 
malfımatı yarınki sayımızda bildirece
ğiz. 

DOGUM 
Eski gazetecilerden Işık gazetesi 

;;ahibi B. Rusçuklu Fahri'nin dün bir 
çocukları dünyaya gelmiştir. Yavru
ya uzun ömür dileriz. 

Kanser ve kanserde 
ıifa imkô:nlan 

Merkez hastanesi dahiliye mütehassısı 

Dr. Bösıt Orek'in anketimize cevabı 

Kanser haftası münasebetiyle alakalı doktorlarımız arasında 
açtığımız ankete bugün de devam ediyoruz. Bugün de gene bu 
sütunlarda kıymetli dahiliyecilerimizden ve Merkez hastane&İ 
dahiliye mütehassısı doktor Basıt Ürek'in anketimize verdiği ce
vabı okuyacaksınız. B. Basıt Ürek diyor ki: 

Kanser nedir ? . 
Maliimdur, ki vücudumuz bir takım 

uzuvlardan bu uzuvlar da gözle görli.
lemiyecek ve ancak mikroskop altın · 
da görülecek derecede küçük hücre -
lerden teşekkül etmiştir. 

İşte kanser bu hücrelerden bir smı
fınm atipik bir surette yanıi aslından 
ayrılarak kendine mahsus vasıflar al
mış bir şekilde önüne gcçilıniyecek bir 
halde mütemadi bir sure>tte çoğalma
sıdır. Hücrelerin bu şekilde çogalma
sından o noktada 1.ıir yumru husule ge
lir ve gittikçe büyür ve zamanla ba~kn 
yere atlar. Vücudun başka yerlerinde 
de kendisine benzer yumrular peyda 
eder hatta vücudun lıer tarafrnı sara -
bilir. Kanser hücreleri böyle mütema
cli bir surettt: çogaldıkları esnadd vü

cuda bir nevi zehir ele verir. Bu se -
btptendir, ki kanserli şahıslar gittik
çe :ıayıflarlar, erirler, renkleri solar 
ve toprak rengi almağa başıar. Tecla -
visiz kalan kanserler şahsı zehirliye- Cebeci hastanesi dahiliye miite-
rek kansızlıktan ve eriterek öldürür. hassısı doktor Baat Ürek 

Kanserler cildde, gışayı muhatide, B k b"l h 1 d h 
ic uzuvlarda, kara ciğerde, akciğerler-

1
. unha m~ a 

1 
ddayvl a

1
n ar.lad ~u ~e -

~ . , j ıf mu arrış ma e er e cı uzcrınc 
de, mıdcde, barsaklarda, hançeı cae, .. dd"d d f 1 d k k · · . mutea ı e a ar o unma netıcesı 
burunda, go2de, kulakta, elde ve ayak-

1
.. .. .. 

1 
.. .. 

ta, rahimde, ferçtc, şerçte, men.ede, kanser hu~u u g~ru muştur. 
mesanede prostatta, husyede velha _ Bu te~rubelerı farel~rde merhum 
ı:;rl uzviyetin her noktasında zunur e - kıymctlı hocamız Hamdı Suad da mu-
debilir. vaffakiyctle yapmıştır. 

Uzviyetin bu saydığımız noktala - Hatta nebatlarda bir nevi mikrop 
rmda tıbkı kanser gibi başlıyaa -şişlik- telkihi ile zuhur eden bir takınl 
ler de husule gelir, fakat bunların he- şişlikler Avrupa müellifleri tarafın -
men hepsini kanser zannedip teHiş1 dan nebat kan-serleri diye tavsif edi -
düşmemelidir. Bunlar iltihaplı tabi - lirken gene hocamız Hamdi Suad ta -
atte olan şişlikler olduktan maada se- rafından yapılan nebat kanserleri tec
lim tabiatli dediğimiz urlar da olabi - rübelefi ve tetkikatı da bu şişliklerin 
lir. Bunlar yalnız bulundukları yerde esasen kanser olmadığı meydana çı -
büyürler. Tekamüllerini yalnız bu- karılmıştır ve Fransa'da inikad eden 
lundukları yerde büyüyerek yaparlar. beynelmilel kongrede takdim edilmi§ 
Kanı :ıehirlemezler. Hamil bulunan ve tezi kabul edilmişti. 
sahsı eritmezler ve öldürmezler. Bun- Ka1ıser kı"nılerde go"ru··ı:;r "". 

.J•······································ ~ ~ r. .._ tarın her birinin tabii isimleri v:ırdrr 

Polis enstitüsünde 

Kemalizm' e d ir 
konferans 

Konferansı Vasfi Roşit 
Sevig verecektir 

ve te!jhisi tcfrikiyi de hekimler ya · 
par. 

Onun içindir, ki vücudun bir nokta
sında bir şiş görüldüğü ve yahut cilt
te mevcut bir benin büyüdüğü ve
ya etrafının kızardığı mü;;ahede edil
diği zaman vakıt geçirmeden bir dok-

Daha zjyade yaşlı kimselerde ve 
klX-k yaşından sonra tesadüf edilmek
tedir. Genç yaşlarda nadirdir, deni -
yorsa da ışımdiye kadar bilindiği gibi 
olmayıp nisbetinin daha yüksek ol -
<luğu anla~ılmaktadır. Hatta çocuklar
da bile kanser nisbeti çoğalmaktadır. 

tora müracaat etmeli ve doKtorun Kanserin tedavisi : 
vesayasını hemen dinlemelidir. 

Kanserin esbabı : 
Şimdiye kadar yapılan miişahedc.. 

.. ve tecrübelerle sabit olmuştur, ki 1--u -
gün kanserin sebebi kati olarak i?ah 
edilemiyor. Bazı ailelerin muhtelif 
efradında muhtelif uzuv karı• or:l.crı 
görülebilirse de y:ıp•lan liayvan tec -
rübeleri .Kanserin ırsiyetini kati ola -
r.ak tebellür ettiremiyor. 

Ameliyat olunabilecek kanserlere 
derhal ameliyat yapılmalıdır. Kan -
serli kimselere doktor ameli_, ... ~ tek • 
lif etti mi bl.l teklife ı.:" ıtiraz etme -
melidir. n--.d.tvıye muhakkak surette 
uaşlangıçta müracaat etmelidir. İler· 
}emiş kanserlerde doktora müıacaat 

fayda vermez. 

Bir nıüşalıe'de : 

Rüzgarlar mütehavvil olmak üzere : 
saniyede en çok beş metre kadar hız- : 
la esmistir. : 

Polis Enstitüsü, her cumarte
si günü vermesini itiyat e -
dindiği konferanslarına bu 
cumartesi günü ba,lıyacak
tır. Konferans saati 13,5 tur. 
llk konferansı Hukuku Esa
siye Profesörü Vasfi Raşit 
Sevig verecektir. Mevzu 
"Kemalizm" dir. Konferans 
umuma açıktır. 

Kanserin sebebinin mikrop olduğu
nu iddia eden müelliflerin nazıııiye -
leri ve tecrübeleri de mukabil başka 
tecrübelerle cerhediliyor. Geçen sene 
Viyana ~!imlerinden (Gerlah)m l<:an
ser amili diye bulduğu mikrop (virüs) 
ile başka müellifler tarafından yapı -
lan tecrübeler de müspet bir netice 

Bulunduğu yerden başka yere eı.tla
mış vücudun bir çok yerlerinde kendi 
gibi bir çok !ji!jlikler yapmış kanser
lerin maalesef hiç bir tedavisi yoktur. 
Onun içindir, ki bidayette doktorun 
tavsiye edeceği ameliyat, röntgen, 
radyoterapi ve saireye inkiyad etmek 
lazımdır. Erken müdahalenin kıyme -
tini gösteren bir müşahademi burada 
söylemeyi faydalı bulurum; 

. 
En düşük ml::ır. stfmn altTncla ol - E 

....,ak üzere Kavseri'de 4. Ulııkr~la'da : 
c; derecedir. Rıı viiks"k rs1l::ır da İzmir' : 
de 19, Adana'da 21 derecedir. .._ 111111111111111111111111111111111111"r vermemiştir. 

k ·1 b' · · · A yyar, 
~ o, :n:c:s:: ptullah. _ Benliboz, 60 

kılo, bınıcısı Şandor. · Uçar, 58 k"l 
binicisi: İhsan, Al deniz, 58 kilo b.

1 ~· 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 63 yaşlannda bir zat üç sene evel 
sağ taraf harkafa hizasına gelen şid -
detli bir sancı ve kusma ile kıvram -
yor. 

. . , ını-
cısı; Davut. 

Difrdüncii koşu : 
İki yaşındaki yerlı haliskan ingiliz 

taylara mahsustur. İkramiyesi ısoo li· 
ra, mesatesi 1400 metredir. Koşacak 
atlar şunlardır; 

Karanfil, 56 kilo, binicisı: F,ilips .. 
Seigneur, 56 kilo, binicisi: Davut, Yıl. 
mazkaya, 56 kilo, binicısi: Paul. • Ya
tağan, 56 kilo, birincisi: Mustafa - Sıf -
kap, 56 kilo, binicisi: Bayram. - Ece 
54.5 kilo, binicisi: Öd. 

Be~irıci koşu: ( 1:jorıbalıar 
büyük lıandilmpı) : 

Üç ve daha yukarı yaşlı yerli halis
kan ingiliz at ve kısraklara mahsustur. 
İkramiyesi 2000 lira, mesafesi 2800 
metredir. 

Tomru, 69,5 kilo, binicisi: Bayram .. 
Baylan, 58 kilo, bınicisi: Davut. - Gir
gin, 55 kilo, binicisi: Öd, - Taşpınar, 
53 kilo, binicisi: Mehmet, - Özdemir, 
52 kil\ı, binicisi: Filips. - Şıpka. 51 _ki
lo, binicisi: Mıı~tcıfa .• Ateş, ~s . k.ıl?, 
binicisi: Paul, Esin, 42 kilo, bınıcısı: 

Şakir. . ! 
Bu hafta ikili bahis iki tanedır. -

kinci ve beşinci ko~ulardadır. ~ift.~ 
bahis bir tanedir. Üçüncü ve dördiıncu 
koşular arasındadır. 

Altln buzağı ' • 

lsrail oğullarının mazisinden 

bahseden efsanelerde denilir ki: 

"Ve onlar, peygamber Musa'nın 

Tur dağında kaldığı sıralarda al-

tından bir buzağı yaparak ona tap

nıağa baiiladılar ... ,, 

Gene bu efsaneler, lsrail kabile

lerinin on iki tane olduğunu, fa
~at bunlardan iki tanesi kayboldu
~~r;~Ia.n nerede bulunduğu bilinme-

gını anlatır. Bu hesaba göre bu
gün yer ·· ·· . yuzunde yahudi diye bili-
nen ınsanlar bu on k b'l d .. • a ı e en ureA 
ınİ!i ve türemiş olacaklardır 

Son günlerde dünyanın ·h • emen, 
her bu.cağı1?d~ Musa torunlarına 
gösterılcn ıstıskal, kaybolmamış on 
kabilenin de kaybolması uzak 
olmadığına ipret ediyor: Asırlar
danberi dünyanın istedıği, hayatını 
en iyi kazandığı noktasında rahat 
rahat yaşıyan bir ticaret ırkının 
yıldızı kararmaktadrr. 

Fakat ne dersiniz? Altın buzağı 
meselesi! Artık, insan oğlu, kendı 
altınlarından başkalarına buzağı 
yaptırmıyacak kadar açık gözdür! -
T. 1. 

Gii ::el berber ! 

Amerika'nın aakerl sırlarını ya
bancı bir devlet hesabına aşıran 

güzel berber krzı, Amerika jürisi 
tarafından yirmi aene müddetle 
hapse mahkıim edibniı. 

Bu karar karşısında ihtimal ki 

ustura, makas gibi kesici aletlerle 
ülfeti olan kızcağız, ba§ka bir 
memlekette bulunup da balta altı
na yatmadığına şükrederek sevin
mittir. 

Bir takımları, bu güzel caıuaun, 
be'l"berlik sanatına güvenerek tere
yağdan kıl çeker gibi, itin içinden 
aıyrılacağını aanınıtlardı. 

Halbuki öyle olmadı .• 

Sinema hakin ! 

Sinema, buiünkü hayatımızda 
mecazi manasiyle "havayici zaru
riye" den biri&i 9lmuttur. Fakat o-

nun hakikatte zaruri bir ihtiyaç 
olduğunu iddia edenler bulundu
ğunu bilmeıtdik. Amerika'nın ln
diyana eyaletinde bir kadının ko
cası aleyhinde ikame ettiği talak 
davasının sebebine bakılacak o
luna Yenidünyada "sinemaya 
gitmek,, yemek ,içmek kabilinden 
tabii ve zaruri bir hak telakki o
lunmaktadır. Çünkü bu kadın, 
verdiği istidada: 

''Kocam, gece mekteplerinden 

birisine devam ettiği için beni si

nemaya götürmüyor; bir haktan 
mahrum edilmiş bir kadın sıfatiyle 
kocam aleyhine boıanma davası a
çıyorum.,, 

Amerika - Türkiye -

HindiMan ! 

Bil:'. anı~ lkollejinden çık-

mış genç bir bayanımız, kendisini 
tanımadığı halde mektuplaştığı 

tahsil ve mevki itibariyle kendi 

derecesinde bir amerikan matma

zelinden aldığı son mektuplardan 

birisinde şöyle bir fıkra bulundu

ğunu söylüyordu: 

" - Siz Türkiye'de yaşıyorsu

nuz. Türkiye, zannederim ki Hin

ıdistan'a yakındır. Benim Hindis

tan'da oturan bir amcam vardır; 

gidip kendisini görseniz ve ona 

benden bahsetseniz .. , • 

Loyd Corc'un Silezya ile KiJik-
ya'yı biribirine 
lirdik. 

karıştırdığını bi-

Demek ki yeni dünyanın yep

yeni nesilleri de coğrafya bakı

mından pek yufka yetişiyorlar! 

Amerikalı matmazelin coğraf

yadaki bütün cehaletlerine göz 

yumabilirdik; fakat Hindistan'ın 

nerede ~lduğunu bilmemesine u
la! 

Çünkü malfun ya onların Ame

rikuı bile Hindistan yolu aranır

ken bulunmUJtu! 

Bu sırada muayene için davet edili
) urum. Muayenem sırasında sağ taraf 
harkafa bo§luğunda apandisit nokta
sına tevafuk eden yerde sert kiicilk 
bir portakal cesametinde bir kütl~~ e -
lime geliyor. Hastada ateş yok, kusma 
mevcut. 

Bu vaziyet karşısında hastaneye 
kaldırmayı ve tetkik etmeyi zaruri gö 
rüyorum. Bunun üzerine hasta, hasta
neye kaldırılıyor. Röntgen ve sair la
boratuvar tetkikatından sonra 'ameli -
yatma karar veriliyor. 
Hastayı operatörle birlikte görduk

ten sonra, operatör karnını açıyor. 
Çekum noktasında makroskopik o

larak kanser olduğu görülen bir küt -
leyi tamamen bütün mücavir küçük 
parçacıklariyle çıkartılıyor. Ve batnı 
örtülüyor. Ve hasta yirmi beş gün yat
tıktan sonra taburcu ediliyor. Ameli -
yatta çıkarılan parçanıd muayenesin
de kanser hücreleri tesbit ediliyor. 

Hasta üç senedenberi sağ ve sıhat -
tedir. İşiyle güciyle mesguldür. Hiç 
bir ı5tırabı yoktur. 
Şu müşahe<lemle kanserin vaktinde 

müracaat edildiği takdirde şifa imka
nının çok daha fazla bir nisbette oldu
ğunu görmüı bulunuyoruz. 



DIŞ POLİTİKA 

kim kalan umumi grev 
. Daladiye hükümetinin mali ted
ırler· k ıne artı iı konfederasyonu ta-
dından ili.n edilen yirmi dört aaat· 
k Ullıuıni gl'ev akim kalmıftır. Grev. 
ra~ gibi, say ile sermaye araa•· 
akı nıünaaebetleri tanzim etmiye 
~v~ffak olamıyan memleketlerde 
ının Patrona kartı kullandıi• en 

• 11• tazyik vasıtasıdır. Fakat bu de· 
kı grev, ifÇ.inin patrona mutaleba· 
~1 kabul ettirmek için müracaat e
filnıit bir tedbir değildi. Hükümet 

aflbdan alınan mali tedbirlere 
l"fı bir demonstrasiyon mahiyetin

e idi. 

ULUS 

DÜNYA HABERLERİ 
- . 

B. Daladiye'nin kazandığı 
büyük muzafferiyet 

Her yerde derin akisler uyandırdı 

Parlômento bu ayın 
sekizinde toplanacak 
Pariı, 1 a.a. - Dünkü grevden bahseden Journal gazetesi di

yor ki: 

Yeni (ekoslovakya 

kabinesi kuruldu 
Prag, ı a.a. - Yeni çekoıslovak hü

kümcti, atağıdaki tarzda tctekkül et
miştir: 
Başvekil: Rudolf Beran, 
Başvekil muavini ve Slovakya nazı-

rı: Karol Sidor, 
Merkezi hükümet azaları: 
Hariciye: Svallrovski, 
MiJdafaa: Sirovy, 
Maliye: Kalfus, 
Devlet bakanı! Havelka, 
Çeko-Morav hükümeti azaları: 

Franko İngiliz 
vapurlarına 

vaziyet etti 
Londra, 1 a.a. - Başvekil B. Çem • 

berleyn, Avam Kamarasında beyanat_ 
ta bulunarak Lon.dra hükilmetinin 
protestosu üzerine Burgos makamlan
nın lngilterc'ye Romanya bugdayı ta
şıyan İngiliz vapurlarına yanlışlıkla 
vaziyet edildiğini bildirdiklerini söy -
lemiştir. 

Başvekil, İngiltere hükümetinin bu 
vapurların serbest bırakılması için ye
ni bir protesto notası göndermiş oldu • 
ğunu ilave etmiştir. 

Fransa ve Romanya 
birbirlerine sefir 

gönderecekler 

ITÜRKIYE BASINI 1 

Dil kurumu üzerinde 
COMHURlYET'te B. Yunua Nadi, 

Atatürk'ün başlıca eserlerinden olan 
Dil Kurumu hakkında yazdığı bir 
ba§makalede Kurumun bir akademi 
haline ifrağı husuaundaki fikirleri i -
leri sürerek diyor ki: 

" Her teklif vukuunda Atatürk a • 
kademi fikrini henüz erken bulmak
tan batka bir itirazda bulunmamıt
tır. Akademi ne olsa Kültür Bakanlı
ğiyle ali.kalı ve reami mahiyetli bir 
kurum olacaktı. Atatürk galiba dile 
ait tetkiklerin henüz baılangıçların • 
da olduğumuzu düıünüyor ve onu 
daha bir müddet feyizli ıahaiyetinin 
dinamik kudretiyle canlı ve faal yü
rütmek istiyordu. 

Kendisinin de mutabık olduğu e
sasa göre, tetkik ve tesis olunacak 
bir takım yeni kaide ve zabıtalara ih
tiyacına rağmen, türk dili vardı, o-

Bu defa'ki fraıwz .mali ve iktiaadi 
. zi, Puankare'nin kartılaıtığı kriz· 
e~ farklı olarak, iatihsal azlığım:lan 
gınaıktadır. Daladiye'den evel ge· 

eıı birçok baıvekiller, aırasiyle, bu 
e ayrı ayn çareler araıı:•ı}a~, 

&kat iıtihsal artacağı yerde bılakıa 
~lnıııtır. 1936 senesinde Blum bil

eti, itçinin meaai saatlerini aza:l~
• ÜCretleri ve aatın alına kabıli

)etihi arttınnak gibi bir tedbire mü· 

"Çalıtan ve sosyal sulh ile hudutlarının emniyetine ıuıamıt bu-
lunan fransız milleti, dün büyük bir muzafferiyet kazanmıtlır. 

Dahiliye: Fişer, 
Maarif: Kapras, 
Adliye: Krejci, 
Nafıa: Cipera, 
Sıhiye: Klumtar, 
Ticaret: Sadek. 

Bükreş, l a.a. - Hariciye nezareti nunla koca bir cemiyet pek ili. anla-
teblıg ediyor: ıılıyordu. Hususiyle Güneı - Dil teo

~t etmİ.flİ. Bhmı'un bu tedbiri 
\' ayenin aabotajı ile .lr.artıl&Jtı. 

e llıeyclana gelen kriz kartıamda 
aı.._, iktidan Şotan'a t.erketti. On -
d&aı aonra da Daladiye baıvekil oldu. 

l>aladiye bükümetinin iatibaal az· 
ı. ~ . l -Rırte karıı nasıl tedbır a acagı_ ~e: 

İtalyan parlamentosunda 
mebuslar ıöyle bağırdllar: 

(Başı J inci sayfada) 

Gazeteler meclis reisinin mü-, -
kerreren çrngırağı çalmasına. r~g 
men bu sedaların devam ettığı • 
ni ilave etmektedirler. 

Tunus, Tunus diye ıe:salıürler 
"M t. " ga Paris, 1 a.a. - Havas a ın -

zetesinin Roma muhabiri bildiriyor: 
Dün ak§am kont Ciano'nu~ nut~un· 

dan ve yeni İtalyan emellerı lehınde 
yapılan toplu tez~h.ü~attan so~r~, r.e· 
is, mebusan meclısının celsesını ta -
til etmiş ve B. Musolini, hararetli ve 

6
ürekli alkışlar arasında içtima salo

nunu terkeylernittir. Birçok nazırlar 
ve mebuslar, müteakiben Venedik 
meydanına giderek B. Musolini'yi 
yeniden alkışlamışlardır. 

ı Millet, fenalığa teıvik eden
lerle alıikaımı kesmiı ve bunu 

1 alenen bildirmek cesaretini gös
termittir. Fransız milleti, artık 
vazifesinin nerede olduğunu bil
mektedir.,, 

Matin gazetesi diyor ki : 
"Fransa ,artık, arazisıni müdafaa e

decek orduya olduğu kadar nızaını mu 
dafaa edecek orduya da emnıyet ede. 
l>ilecegini anlamıştır . ., 

Jour gazetesinde Bailby diyor ki: 
" Yabancı devletlerden bizi ihtizar 

halinde sananlar şu ciheti iyice duşun
sünler ki !Jaşlıyan kalkınma için ıhti· 
yacımız olan iki şartı, dahilı ve harici 
sulhu ,elde edecegiz ve muhafaza ey· 
liyeceğiz.,, 

f'ranMlnın sağlamlığı 
1''igaro gazetesınde Vladımır Dar

messon diyor ki: 
" Dun Fransa, ne derece sağlam ol· 

duğunu isbat etmiştir. Bundan böyle 
kalkınma artık müemmendir. Zira bu 
kalkınma için liızumlu şartlar olan 
psikolik şeyler vücut bulmuştur.,, 

Slovakya hükümeti azaları: 
Adliye: Milas Vanco, 
Münakalat: Durcanski, 
Ticaret ve endüstri: Tclavski, 
Maarif: Matus Cernak, 
Karpat Ukranyası hükümeti fizaları 
Reais, maarif ve ekonomi: Pap.:ıs 

Volosin, 
Diğer nezaretler: Julicn Revay. 

İtalya Londra den:z 
muahedesine girdi 

Londra, 1 a.a. - İtalya'nın 1936 
Londra deniz muahedesine iştirakini 

tespit eden vesika, yarın Hariciye ne
zaretinde İtalyan büyük elçisi Kont 
Grandi ile İngiliz müsteşarı Scott ta
rafından imzalanacaktır. 

ltalya'nın bu muahcdeye iştiraki, 
son zamanlarda tasvip olunan ingiliz 
- İtalyan anlaşmasındaki şeraite tevfi· 
kan vukua gelmektedir. 

Fransız hiikümetinin Blikreş't~ki 

fransız elçiligini buyuk elçilige tahvil 
kararı üzerine Romanya hükümeti de 
Faris elçiligini büyük elçilige tahvile 
karar vermiş ve fransız hükümetini bu 
kararından haberdar eylemiştir. 

1 K Ü ( Ü il D 1 ) H .13 ERl tR 1 
• Londra - Serbest devlet ile şima

lı İrlanda hududu üstünde bulunan 
gümrük binalarından bazıları dinil· 
mitle tahrip t!dilmi§tir. Bu suyl<astler 
infilakların aynı zamanda vuku bul~ 
~ası~ı temin eyliye-cek şekilde büyuk 
hır dıkkatle hazırlanmı~tır. Evelcc: te· 
lefon t elleri de kesilmiştir. 

XBudapeıte - Mebusan meclisi 
hükümctfo teklif ettiği ruznameyi it ~ 
tifakla tasvip eylemiştir. Bu İmredi'
ye itimat manasını tazammun etmek -
tedir. Hatırlardadır ki son kabine 
bu ruzname meselesinden çıkmıştır. 

Çen haftaya kadar malum degılcli. 
il" kabinenin ilk maliye vekili Mar
kııdo, ifçinin mesai saatlerine ve Ü~· 
l"etJerine dokunmıyarak, aernıayenın 
dlfarı akmasına mani olacak tedbir· 
ler almayı du§ündü. Fakat bu tedbir 
lt•binenın ekseriyeti tarafından ta~ 
~ıp edilme-.iıginden Marp.ndo nıah· 
)e vekilliğinden çekildi. Adli~e ve • 
lciıetıne geçti ve yerine de adhye ?a
lırı Reyno geldi. Reyno, Blum~ 
Pl"oıramından ve Marıando'nun du· 
f\İnduklerinden farklı olarak, ser· 
"1ııyeye itimat tedbirlerini tatb~ e~
"1ıye karar ,,erdi. Bu da anca~ ~K~· 
lerın nam ve heaabma yapılabıbrdı. 
aıunı biiküıneti zamanın-da kabul ve 
latbik edilen 40 saatlik m~aaiekkan,:: 
llUnu nıina•ı• bir hale getırnı . g 

1 

bir netice verecek olan bu !_-dbı~ler 
h l&meatonun maliye encume~ın: 
d r bil• bin .mütkülitla geçebıldı. 
H9:ftada kırk saatlik mesai kanunu, 
ır.-as iJçiainin nazarında sermaye· 

Gecenin geç saatlerine kadar, bir
çok tezahurcüler şehir sokaklarında 
dolaşmışlar ve yeni olarak meydana 
cıkan aşagıdaki talebi mütemadi su· 
;ette tekrarlamışlardır: 
"Korsika'yı ve Tunusu isteriz.,. 
Şurasını da tebarüz ettirmek lazım 

gelir ki, ltalya'nın Akdenizdeki emel
leri lehindeki bu tezahürler, mebusan 
meclisinin zabıtlarına da kaydedilmiş 
bulunmaktadır. Filhakika mcbusan )sarf• yapılan uzun mücadelede 

)'• f . . bol'" Jsa:&anılmı§ muza f er1yetın sem u- meclisi toplantısının zabıtlarının so-

Exelsıyor diyor ki: 
" Fransız ve yabancı borsalar, fran

kın istikrarı ve Franaanm maddi ve 
manevi kalkınması imkanları hakkın
da bütün dünyada yeniden doğan em
niyet ve itimadı kaydetmiştir.,, 

Petit Parisien diyor ki : 
"30 teşrinisani tarihi gününde fran

sızların hattı hareketi, gözlerin bize 
dikmiş olan bütün dünyaya, tam bir 
kalkınma hakkındaki azmimizin parlak 

Avukatlık kanunu yürürlüğe girdi 

Ankara avukatları dün 
baroda toplanh yaptılar 

bir bilrhannu venniftir • ., 
a ür. F kat bu kanwı parlamentoda nun a a ağı ·i cümle de vardır: 
bıüzakere edildiği zaman, az meaai "Mebuslar ayağa kalkmlflar, Tu • 
.. atinin it verimini azaltmıyacağı, nus, Tunus,. diye bağırarak Duçe'yi 
buaa•• ,. ~-lt.acai• iddia edil.mitti. şiddetle alkışlamışlardır.,. Almanya'dı : 
Ve hala aermayenın -----.q ile kar- Diğer taraftan, çarşamba sabahın· 

• Yeni avukatlar kanununun dünden itibaren tatbik mevkiine 
gımıesi münuehetiyle dün aabah Mat 11 de Ankara barosunda 
bir toplantı yapılmıftır. Bu toplantıya baronun hemen bUtün ha
lan aelmiılerdir. 

tılanmamı§ ol&a, kırk saatlik me- • kk .. 11 • d . 
n.in verinıi arttırmak gibi bır 'netıce ~~ a ıst te~ u t~r~ağ~İı~::!' B. Daladiye partiyi ka21tındı Baro reisi B. İbrahim, toplantıyı 
•ereceğine inananlar çoktur.Bununla ve bilahare Venedik1~>'--.::...a...._. ıf• Berlin, 1 a.a. - Franaa'da umumı bir nutukla açarak yeni kanunun hu
berab-, kırk r.aatlik mesai kanunu: zahürlerde aynı tarzda bağırmaff'.f'k.s-...a___,,'"'v'afakiyetaizhkle neticelen. ausiyetlerini, avukatlığın hususi ve 

.... "f h" ~ · 1 • diğini b y~ le k&·...ı~-n ~refli bir meslek haline geldigini 
nun fran•ız iktisadi hayatını anar§• teşvik eden şı a ı tamım er yapm~:ı· ım 1

_,,_ b .. V alman gazeteleri, Daladiye-nıu -a--a.-. ve undan sonra imme hizmetleri •· 
İçine attığı da muhakkaktır. e )ardır. sini de tebarüz etirmcktedir. raıw ..... et--.oııil olduğunu anlatmıştır. 
Fran.a'nın komıusu olan memleket· ltah-anlar ıcla:sip ediyorlar Folkışer Beobahtcr gazetesi diyQr B. İbrahim Raat; rosuna 

1 d 
. · 48 t hatta daha fazla • . . . kı": raptedilen Kırşehir, Çorum, o , 

er e ı§Çı saa , Roma, 1 a.a. _ Mebusan meclııının ralııırken, Fransa' da 40 saat çalıt· h tk n .. Sendikaların ınagy ı&biyeti hakkın· ve Çankırı viliyetleri barolarından 
• ı dünkü toplantısından sonra a 1 

• k · 
....... 

1 
fra-"'Z sanayiini cnternaıyona k R da katı· bir karar vermek zamanı filha· yenı anuna göre avukatların isimle-

~ \. ..... "Tunus, Tunus" diye bağırara o. . . . . 
l'etkaoet ......... ısında çok kötü bir va· ma sokaklarında dolaştığı hakkında kika daha gelmemittir. Daladiye, par- rının ıatenıldiğini ve gene kanun mu-
~İyete düıünn~~iı-. Diğer taraftan . 1 d la• tı"yı' nasıl Münih'te harici bakımdan cibince yapılması icap eden diğer i§· 
L ı= yabancı memleketlerde şayıa ar o :ı 1 • h 1 k ıranaız iariainin vcrı_nu.uı . - .. tt.ınn~~· .. "T k~•andı ı··e, dlıl1l.. de d•l.ili bakımdan erın azır ı çahımalarını da arka-

,.,. k d .... -aktaaır. Sanıldığına gore unus, ~ .. .,.. d l 
Fransa için yalnız bır ı tıaa ı me t- Tunus .. lıl"1-cını ancak birkaç genç kazanmış ve bugün kendisinin hakiki aş :rına haber vermiştir. 
le değil, silahlanma progr~mının. ta • tezahürcU çıkarmı tır. Dü .. tertip e. b" devlet adamı olduğunu iabat et- T plantıda bulunan avukatlar, meı 
b'ki t' k ıısmda bır emnıyet, __ ,_ mıı~ tı" r. teklerini şerefli bir seviyeye ,.ıkaran ı zarure ı ar h I" . dilmiş olan yegane alay, 'IPCUUSll!l m.e~C~ı ..:.::.:: ,. k :ı 
hatta hayat memat meselesi . a ını Hainin açılış günlerinde ~utat oldu- Daladye, hattı hareketi ile, bu defa an~nun hazırlanmasında büyük hiz-
•lnıııtır. Reyno projesinin ~ucı~ ae· ğu veçhile, B. Musolini'yı alk_ı•lamak rejimi kurtarmıştır.,, ~etı olan_ ~ski A~li~~ ve Yeni Hari-
bepleri bu sonuncu nokta uzerinde .. Venedik meydanına gıden ve Berliner Börsen Zeitung diyor ki: cıye. Ve kılı B. Şukru Saraçoğluyla, 
ehemiyetle durmaktadır. . :ee:~slardan terekküp eden alay idi. "Dünkü grevin muvaftakiyetsizli· Adlıye Vekili B. Hilmi Uran'a An· 

Bununla beraber, kırk aaathk me· ginin ilk neticelerden biriıi, Blumun k~ra barosunun teşekkürlerini bildir-
&ai kanununa sosyal refo~ nokta· luJyan elçisinin ıeşebbü8leri artık uzun müddet bqvekilete nam- ~ıy: i~~ra~ v~r;'1i~l~rdir. Ba;o birin-
&nıdan bakan İKİ liderlerı, Reyno Paris, 1 a.a. - ltalya'nrn yeni Pa· zetligini koyamıyacağı ve B. Daladye- c v ._ıncı r~ıs e.n~ ~ umum katibi 

. t almıılar ve - -ğı d nı"n bundan bö"yle muhalefet kar•ısın· tet~kkur v_az. ıfe.sını ı_fa etmek üzere 
Projesine kartı vazıye . • vin ris Büyük Elçisi bugun o e en T ıf 1 d 1 1 d 
dü k.. · iJan etmiılerdır. Gre sonra hariciye nezaretine giderek da milletin büyük ekseriyetine daya· vaRz e e:ıbiırı mıhş. er _ır. 1 n u grevı . . ·n Reyno dd _ ü ğ d etımı r ma ıyctı o mıyan, yalnız 
bıuvaffak olmama&• l§ÇıR• • et B. Bone ile uzun mli et gor ş- naca 1 ır.,, yeni kanun etrafınc;la görüşmek gaye-
Projeaini kabul ettigine delalet - mlişrür. • d 

1 
siyle yapılmış olan dünkü toplantıda 

tnez. 
1 

d devlet 
0

• Faıist meclisi toplantısı lngiltere' e • birçok avukatlar, söz alarak kanunun 

to 
;8ugünkü ıartla~.:.:•grrr:vi ınuvaf· Roma 1 a.a. _ Büyük faşist mecli· iyiliklerinden ve mesleğe getirdiği 

rıteaıne kartı um-- b" it- . evelki akşam Musolini'nin riyase· Hükümetin zaferi faydalardan bahsetmişlerdir. Bu ara -
fak' ı tb' k tınek çok zor ır sı l " d da avukat Hamit Şevket lnce, heye-

t
. ıyet e. ta . ı be •--ak için hüku· tinde toplanmıştır. Mec ıs geçe_n e Londra. l La. - Son &un!erde fran· ır G kım ıraJIU&A · · "lhak edılen canlı bir lisanla, yeni avukatlık kanu-

. reva a b "" .. k vasıtalar 1talya kırallığı arazı~ıne 1 • sız dahili ahvalini umumiyetle mcsküt lnetin r de rok uyu . l t h kkındakı ka nunun adliye hayatımızda mühim bir 
e ın ,. . · iliz grevı Libye'nin dört eya e 1 a . · ae~en ingiliz gazetelerinin hepsi, bu Vardır. On aene evelkı ıng . lı' n la~yı"hasını tetkik etmı!I bundan • :r •1 hadise teşkil ettiğini, bu kanunun a. 

·· . . . d 
0 

en ehenuyet nu • ü 1U aabah Franaa'nın dahı i vaziyetinden 
loaternuıtır kı ra Y hiiküınet sonra bu eyaletlerde dogan m ~ • bahaetınektedir. Ga.ıeteler, aralaruı
Yaaıtalardan biridir. Sonra · · manların vatandaşlıgr meaelesıyle dakı" politik farklara rağmen, dünkü 
• halkdl ıate•• &aayiıin muhafazası, . .. bir ve meşgul olmuştur. . günden çıkarılan neticeler üzerinde 
&ibi bahanelerle be~ turl:t ::ebilir. Faşist meclisi gelec

1
ek so~~anun na- müttefiktir. Bu neticeler ezcümle 

tazyik •aaıtaaına muraca "nele bayetinde tekrar top anaca ır. aunlardır: 
I> l d' b"'k"' ti 1845 sene•• ,. a. a .•!e u unıe 

1936 
aene•in· . . ı - HükUmet, çok büyük bir ehemi-

Luı Filıp za.manın~an ana kadar en kuvetli siyasi parti•• olan yeti haiz bir muzafferiyet kazanmış-
de Blum hüküınelJ zaman: ' n bükü- nun liatlerin lideri Blum da Daladi- tır. 
ar 1 · k' b knıak açı aa-ya · · H tta ev en ~ ım :~~· tlerin hepsin· ye'yi iatifaya dav~t ~~tar. . •1 2-Rejimin galC'besi demek olan bu 
illete verılen ıa a •.Ye. k ndi partiainin bale müteaanıt 0 a • muzafferiyctin herhangi bir sınıf ta-
den d · 'f d tnu•tır. e · h" ldua· u pek · · e ıatı a e e s , ın aktİ· rak baıvekile muza ar 0 • rafınsfan dıger bır sınıf aleyhine isti&· 

Bununla beraber, f ~a~•~ ~ ba~h belli değildir. Sağlara gelınce, onlı;: mar olunmuına hükümetin mani ola
&adi ve içliınai bünyesı •rn ~nfe- da kabineyi sağa do~~ kaydırara cağı ümit edilmektedir. Bilakis, hü
batına bir imparatorluk 0 ;ntarafın· flandin'in hükümet ıç~n~ alı~aamı küımet, bundan bilistifade, takip ede· 
ııderation general -~~ tra~~nstras- ısrarla talep etmekt~ır er. a ana:· ceği gcnit bir ilicenaphk politikası i
dan yapılan bu buyuk .. h ok· leyh Daladiye, bugun a~ı ~ • le bütün sınıfları miıtterek bir ideal 

·· ·· • .. ne fUP e Y • .. •• solun ve bar zumre Yonun da suya du§h~gu ~ ük bir mu· beplerle butun . . k la akta. ve mütterek menfaatler etrafında top-
hır. Bu, Daladiye içın buy .. bütün sağın ınuhalefetı ıl_e ~ı r l.m l~k iatiyecektir. 
'\'aff k' tt' fakat benuz . . U111umi grevın a ım a au, 

muvaffakiyeti memnuniyetle kaydet
mektedirler. 

Amerikan gazetelerinin tefsirlerine 
göer, dünkü grevin neticc&inde fran
ıu milli vahdeti takviye edilmiş ve 
fransız milleti, hariç ve dahildeki 
kendisini tehlikede görün~e hususi 
menfaatlerin fevkine çıktığını ispat 
etmi,tir. 

P~rliimento toplanıyor 
. Parıs, 1 a.a. - Akşama dogru başve

kıl Daladye, Harbiye Nezaretinden 
çıkarken, gazetecilere parlamentoyu 
8 .kan.unuevelde toplantıya çag_ırmak 
nıyetın.de olduğunu bildinni tir. 

Radikal partisi büroau, Batyekil B. 
Daladye'yıe bir heyet göndererek, me· 
busan ~~tisinin önümüzdeki içtima 
devreeırun açılışında, mebus seçimin
de, muhtelif politik te,ekküllere ve tehl~e•Y:rı':dan kalk::ı• ::!~~:~ ~İadiye •e huk'ret;:nt~:ı::V:!: Amerika' da: 

Daladiye, bu ayın altı• a ı- fakiyet olmakla er~ ' 
da on ü üade parlamentonun karı • k biikÜllletin parlamentoda ._.. 
•ın kç kt Geçen haftaya ka ca _ . .:ı.andan aonra atlatılmıt ola-

Fran112 vahdeti kuveılendi lez~ü~le r~dikal partisine tam istiklal-

• ç.ı ac:a ır. b "" k!~-.-.e ceıı muu 
d ·· ·atıer u ....-ar yabuz koaıöftl !_.l"let" Reync> caktır. A Ş i'MER 
kartı faal muhalefette ıu• ı=--.. tn. • • 

. lerını temın edecek bir ıslahat proje-
.. Nevyork, ı, a:a. - Sabah gazeteler_ı. si tevdi edilmesini talebe karar ver

diiA Dala~e nın Franaa'da kazandı&ı mittir. 

• • • iDe par ....---

vukatlığı aerbeıt meslekler arasında 
eı_ı ıeref)j bir mevkie çıkardığını, ye
nı mevzuatla hakkın ve vicdanın ıe • 
sir~in daha gür ve daha kuvetli çıka
cagını anlatmıştır. 

Bundan sonra hazır bulunanlara 
çay ve pasta ikram olu,QıDUf ve top. 

mnayef verılmiıtlr. 

. Yeni k_anunun muvakkat maddele. 
rınden bırine göre eski kanuna gbre 
barol_arda. teşekkül etmiş olan inzibat 
meclıslerı yeni teşekkül edecek idare 
mec~isi seçimine kadar vazife görecek 
lerdır. Ankara barosu inzibat m el .• 
d b h

.. e ısı 
e . u ukme uyarak, şimdilik vazi -

fesıne devam etmektedir. 
Yeni kanunun icap ettirdiği hazır

lıklar ve yapılacak işler hakkında 
Ankara barosundan setahiyettar b'' 
zat d.ün. bir arkadatımıza ıu izaha~: 
vermıştır: 

Biz, Ankara baroıuna bağlanan, 
Çorum, Yozgat, Kırşehir, ve Çankırı 
merkez ve kazalariyle Ankar kazala
rındaki avukatların isimlerinin bildi· 
~i~mcsi ve vesikalarının gönderilmesi 
ıçın mahalli cümhuriyet müddeiumu· 
miliklerine birer tezkere ile ricada 
bulunduk. Bir taraftan da Ankara 
baro levhasında mukayyet avukatla. 
rın, gene kanunun muvakkat madde -
s~ mucibine~, kayıtlarının yenilenme
sı muamelcsıni yapmaktayız. 

laimlerini söylediğim viUiyetlerden 
cevaplar geldikten ve onların da ka
yıtlarının yenilenmesi hakkında la . 
zımgelen kararlar verildikten sonra 
Ankara barosunun levhasını tanzim 
edere~ ederek umumi heyeti toplan
tıya davet edeceğiz. Umumi heyet d 
k~nunu_n ~a.yin ettiği ve vazifeler tah~ 
mıl ettıgı ıdare ve disiplin m 1. 1 . . . . ec ıs e-
rını ıntıhap edecektir. Bu suretle kı-
ıa bir zaman içinde Ankara ha k . 

1 
. rosu 

anunun emır erıni ve icabatın . . . ı yerı-
ne getırmış olacaktır. 

Yeni kanun her baroya b" d ,.. "f . . ır e ucret 
tarı csı t~nzımi mecburiyeti koymuş· 
tur. Bu ış üzerinde tetk"kl d b • 
1 

k .. ı er e u 
. u~ uzerc, dünkü toplantıda bir 
ıhzarı kom~ıyon ae~lmiştir. Ankara 
barosu .eakıden, kanunun böyle bir 
mecburıyet tahmil etmemiı olrnuına 
rağmen, bir ücret tarife.i hazırlamış 
ve mukavele ve defter örnekleri tes -
bit. ederek tabettirmiştir. Yeni kanun 
t~rı:e tanzimini mecburi bir hale ge
tırdıkten sonra birçok barolar bize 
mektup ya.ıarak Ankara barosunun 

riıi bu varlığı alabildiğine geniıleyip 
büyüme imki.nlariyle teyit etmiıtir. 

Bizce bir (Türk Dil Akademisi) -
nin hareket mebdeine eaaa olacak 
nokta da bundan ibaretti. Dil bahsin· 
de icat olunacak yeni bir şey yoktur. 
Zaten hiç kim&e bu jd•:fiada bulunma
mıştır. Dün olduğu gibi bugün de 
yalnız mevcudu zaptürapt allına al
mak, güzel dilimizi kamuıundan. 
gramerinden, sentaksından edebıya
tına kadar bütün ıekillerinde daha i
yi, daha mükemmel, her hini, her 
fikri, her ihtiyacı ifadeye elveriJli 
bir hale koymak meselesiyle k&rfl 
karııya bulunuyoruz. Artık Atatürk 
gibi bir baıbuğ başında bulunmadığı 
zaman O'nun baıladığı büyük iti, O
nun bıraktığı yerden alıp mukadder 
ve çok güzel akıbetine götürmek i
çin, zannediyoruz ki, yeni bazı ka
rarlar almak mevkiincle bulunuyo
ruz, ve biz ıimdi artrk Atatürk'e b.. 
del devletin bu iıle yakından ali.k.a
lanması lazım geldiğine kanaat geti
riyoruz. Dil Kurumu çalıımalarm• 
dan çıkacak neticelerin teyit edici 
kuvetini artık devletin salahiyetli 
teıkilatında bulabiliriı:. 

Bundan dolayı mevcut teıkili.tı 
değiıtirmiye hiç hacet yoktur. Büyük 
yapıcı programını çizmit •e çalıt
malara iatikametlerini tayin etmit
lir. Şimdi yalnız bundan 10Drau için 
bu çahpnalann nihayet vanp daya -
nacağı bir teyit kuvetini turibe lü
zum vardır, o kadar • 

Bir de Atatürık'ün kendi f a&l ve 
feyizli hayatmda henüz erken aayd ... 
iı (Türk Dil Akademiai) nin yakın 
bir zamanda kurulmaamı fi.mdiden 
dütünmiye baılamıt olabiliriz. Bize 
bu akademiye bailanmıı dil çal1t· 
maları pek iyi ve bilhaN& müsbet ne
ticeler verir gibi geliyor, ki bundan 
daha tabii bir ıey olamaz. Hayatla
rını bu ite vakfetmiı olacak salahi
yetli kimselerin çOk faydalar temia 
edeceklerin• fiıpbe yoktur. 

Türk dıli kelimelerinin kendi bün
yeleri üzeriırdeki ittikak imkanları 
Üzerinde bile bizce ıimdiye kadar 
kafi bir ehemiyetle durulmamııtır. 
Biz yalnız bµrada kendi baıına biri.
lem bulunduğuna kaniiz.,, 

ADALET TARlHlMIZDE 
BiR FASIL BAŞI 

KURUNda' 8. Tarık Us, bu baı
hkla yazdığı batmakalede dün me
riyete giren yeni avukatlar kanunu
nu ele alarak düıüncelerini ıu suret
le hülaaa etmektedir: 

"Avukatlarımızın bu iki mazbarİ• 
yetini de yürekten takdir ederiz: 

Kanunun bu tekamülü avukat lev
halarmı bir iftihar levhası haline ge
tirecek adalet unaurlarınm memle
kette yetitir bir miktarı bulduğuna 
en kuvetli bir delil sayılabilir ve bu 
fırsatta mesleki yetiıtirme için sarf 
ettikleri emeklerin aemere venniı ol
duğuna bakarak gelip geçen himmet 
adamları bayır ile anılabilir. 

Avuko.tlagı layık olduğu mevkie 
getiren modem kanun, tahmin ve te
mennimiz budur ki, feyzini yalnız a• 
vukatlık mesleğine, ad&let ıayeaine 
hizmet yolunda tam bir inkiıaf te
min etmekle kal.mıyacak, bu güzel 
Örneğin bu son tekline vücut vermek
te ve onu müdafaa etmekte hizmeti 
geçen adliye bakuk itlerinin genç" 
müdürü Şinasi ile bunun kanun olu
ıu, Adliye Vekaleti zamanının mu
vaff akiyetleri arasına aıkııtıran Sa
raçoilu, bu unutulmaz himmetleri
nin mükafatını, bunun amme hizmeti 
aaydıinnız baıka meale'kler için de 
bu kanunun değerli bir örnek yerine 
geçtiğini görmekte bulacaklardır.,, 

tarife örne~ini istediler, biz de ken
dilerine gönderdik. 

J?ün ayı~dı? ı?1_ız . ihzari komisyon 
tarıfe tanzımı ı~ını kısa bir müddet 
içinde bitirecek, hazırladıgı tarife u
mumi heyete arzolunduktan sonra 
tatbiki mecburi bir hal alacaktır . ., 

[Avukatlarımızın yeni avukatlık lca • 
nunu hakkrnd~kı düşüncelerı'ne yarın 
d11vaa ed•us••·l 
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Yazan: C. R. K.uper 
-6- Kııaltıp nakleden: Nurettin Artam 

Cani er tahkikat bürosunun 
iki memurunu öldürmüşlerdi 
J yi.ce hatırlı:f~r~m, 1934 sene- ni, caniye polis memurlarını alda-

sı sonteşrınının sabahların· tıp kaçmak hususunda öğütler ver-
dan birisinde Baby Face Nelson is diğini, bunu sağlıyabilmek için yü-
mindeki katil, canına kıydığı kur. züne bir yara yaptırdığını, parmak 
hanların arasına iki zabıta memuru- izini değiştirttiğini itiraf etmişti. O, 
nu da ilave etmişti. Bunlar, fcderaı bütün bunları yapmıya haklı oldu-
talıkikat bürosunun iki fedakar me· ğunu da söylüyordu. Çünkü kendisi 
muru idi. Mahalli zabrta memurla· avukattı ve Dillinger de kendi milş-
rının müsamahasiyle dilediğı gib: terisi idi. Bu sebeple onun tevkifi. 
harekete ,serbestçe kaçıp gitmiye a- ni mümkün mertebe geciktirmek i-
lışmış olan Nelson, ciddiyetle hare- çin her türli.ı tedbirlere başvurmak 
ket eden bu memurlardan böyle ca· hakkı olmak lazım geliyordu. 
niyane bir suretle yakasını kurtar- Nihayet federal hükümet, mese· 
ma!. istemişti. leyi eline almış, yüksek mahkemeyi 

Bu iki kahraman memurun ölü. de alakalandırmak suretiyle bu ada-
mü, o sabah federal tahkikat büro- mı pek ehemiyetli olmıyan bir ceza-
ıu dairelerinde çok elim bir tesir u- ya çarptırabilmişti. 
yandırmıştı. Buna gelinceye kadar bu Piket a-

Direktör Buver, o gün yazihanesi leyhinde birçok ithamlar yürütül-
başında diyordu ki: dü. Kendisinin gangsterlerle polis 

- Bugün çok müteessirim. Fakat arasında meyanecilik ettiği ileri sü-
bu cinayeti işliyen caninin bu hare- rüldü. 
k.e~lere neden cüret edebildiğini de Çünkü Şikago'da politika bakı-
bılıyorum. Böyle adamlar vasıtasiy- mından mevkii oldukça yüksek olan 
le kötü sistemler harekete geçiyor. 
Şimdi onun arkasında zahirde na- l 
mualu geçinen, fakat hakikatte ken- ı

0
. 

disinden daha sefil ruhlu olan bir rman 
takım adamlar gizlidir. Bunlar (iffliğinde 

bu adam, bir zamanlar müddei umu
milik mevkiini bile işgal etmişti. E
sasen uzun zamandanberi kendisi 
gangsterlerin adamı olmak üzere ta
nınmış bulunuyordu. Aynı adam, 
sahte hisse senetleri satmakla da it
ham olunmuştu. Bir defa da işlerin
den azledilmiş memurlardan, ken
dilerini işlerine iade etmek vadiyle 
para koparmış, fakat neticede buna 
muvaffak olamıyarak dolandırıcı 
vaziyetinde kalmıştı. 

Bütün bunlar bilindiği halde yük
sek mahkem~. bu adamı mahkum e
debilmek için bunlardan ayrı delil
ler aramıya mecbur olmuştu. 

Bu türlü çekingen davranan bira
dalet makinesinin karşısında bir de 
birçok yardımcı ve yardakçıları bu
lunan azılı canileri düşününüz. 
Bunlardan bir çoğunun neden hiç 
bir ceza görmeden dolaştıklarını an
lamak mümkün olur. 

(Sonu var) 

İstanbul' a bir misli 

fazla su verilecek 

Dış Ticaretimiz 

, Kliring hesapları bakiyeleri ve 
kredili ithalata ait taahhütler 

2 - 12. 

l RADYO -----Asrupa : 

OPERA VE OPERETLER: il 
burg, Viyana - 14.10 Frankfıırt -
ya - 19.50 Bukrcş - 20.10 Layp 
Roma - 21.15 Paris - P. T. T., V 

OHKESTRA KONSERLERİ 
FONİK KONSEl~LER: 12 Sarbr 
Laypzig - 16 Viyana - 16.45 T .. k. c· h · M k b l~ecyonal - 18.20 Brcslav - 20 P ur ıye ıim urıyet er ez an- C 

1 

Milano, Paris - Eyfel kulesi, 
kasından alınan hesap hulii.salarına , ,- • 21.10 Ştutcart - 21.15 Sarbrıik, 
göre 19.11.1

0
'•38 ta.rihindeki. k.1.iring he.- ı BI BLIYO'-RAfYA Rccyonal, Varşova - 21.30 Lil, 

\l 'r. T. - 22.30 Vı~ana - 2'3.15 Tıı sapları bakıyelerı ve kredılı ıthalat ı- ı--------------- Frankfurt. 
çin Cümhuriyet Merkez Bankasına ODA MUSİKİSİ: 16.30 Var 

·ı ' hh .. 1 kft 1 ı k 1 b b k 1 Milano - 18 Tuluz, Pirene - 11.5 verı mış tea ut er ye un arı: Türk n i ô ına a iŞ ar SOLO KONSERLERİ: ıs F 

Cetvel: 1 

Türkiye Cümhuriyet Merke~ 
Bankasındaki kliring hesapiarı 

bOrfs·lu bakiyeleri 

Memleket 

Almanya 
Belçika 
Çekoslovakya 
Fenlandiya 
Fransa 
Hol anda 
İngiltere 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
Lehistan 
Le ton ya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
s.s.c.t. 
Yugoslavya 

Cetvel: 2 

Miktar T.L. 

977.900 
246.400 

3.609.300 
645.600 

3.279.400 
931.900 

10.029.600 
319.400 

2.904.800 
846.800 
263.900 

30.100 
1.366.900 

642.700 
1.588.000 

83.000 
530.500 

Kredili ithalat için Cümhuriyet 
Merkez Bank4Jsrna verilmiş olan 

teahhütlcr yekünları 

--
Memleket 

Resmi 
daireler 

T.L. 

Hususi 
şahıslar 

T.L. 

Yekun 

T.L. 

Türk inkılfıbı, azmanımızda, yalnız 
Türkiye'nin değil, fakat bütün dün -
yanın belki en aktüel meselesidir. En 
korkunç bir uçurumun kenarına ka -
dar gelmiş, maddi ve manevi sefalet -
!erin ve harabilerin en müthişi içinde 
çırpınan bir milletten on beş yıl için
de müstakil, hür, kuvetli, refahlı, i -
çerde ve dışarda bir sulh ve sükun a
mili bir millet haline getirmek, dün -
yanın bütün milletler için bu d erece 
sıkıntılı ve üzüntülü bir devresinde, 
cidden bütün dikkatleri üzerinde dur
duracak harikulade bir muvaffakiyet
tir. Türk inkılabı hakkında yabancı 
memleketlerde pek çok şey yazıldı. 
Bunların içinde ilmi bir kıymet arze
denler de nadir değildi . Fakat hiç şüp
hesiz ki türk inkıHibını bütün şümul 
ve derinliğiyle, ancak o inkılabın ve 
aynı zamanda önceki devirlerin hava
sını anbean teneffüs etmiş bir türk 
kavrıyabilirdi. Şimdiye kadar memle
ketimizde inkılabımız üzerinde hiç bir 
ilmi gayret gösterilmemiş değildir, 
Ancak, şüphesiz ki bu gayretler kü -
çük ölçüde ve pek dağınık bir halde 
kalmıştır. 

15.25 Laypzig - 15.30 Viyana - 1 
ris - P. T. T. - 19.15 Paris - 21.tt' 
kurt. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. s. 

Hamburg, Königsbcrg - 10.45 H 
12Laypzig-19.15 Breslav -20.IO 

yaORG KONSERLERİ VE KOR 
12 Beromünster - 15.30 Kolonya 
Viyana - 19 Sarbrük - 21 V 
HAFİF MÜZlK: 6.30 Kolonya 

Kolonya - 8.30 Frankfurt, Kolon)'& 
Deri in - 12 Alman istasyonlan - l 
yana - 14 Ştutgart - 14.10 Kol 
14.15 Hamburg - 15.30 Berlin - 11 
istasyonları - 18 Berlin - 19 Kot 
19.15 Königsbcrc - 19.30 Franld 
burg- 19.50 Stokholm - Z0.10 il 
yana - 20.30 Strazburg - 22.30 M 
24 Berlin. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Ş 
19.15 Doyçlandzender. __..._ 

DANS M'OZlCt: 20.10 Sarb~ 
Konigsberg - 22 Flo!a.nsa - D.SO 
istasyonları - 23 Konıgsberı. 
Milano, Roma - 23.25 London - R 
- 23.45 Tuluz, Pirene - 24 Dro)'tTI 
don • Recyonal, Lüksemburg - 0.30 
viç. 

İlan 
İttihadı Maadin Türk Anon 

keti İdare Meclisi fizalığmdan 
ettiğimi ilan ederim. 

Dr. Emin Er 

giltere tarihi"ni neşretmiştir. 
gangsterlerden daha sefildirler. 
Bunların arasında avukatlar ve dok
torlar da vardır. Bunların arasında 
istikamet ve adfilet gösterecekleri
ne dair ettikleri yeminleri unutan 
hakimler de vardır. İşte Hallis ve 
Sam ismindeki iki fedakar memuru
ınuzu öldüren bütün bu insanlardır. 

bir yangın oldu Almanya 18.648.507 İstanbul, ı (Telefonla) - Terkos Avusturya 
fabrikasını genişletmek için bir sene e- Belçika 

12.903.291 
525 

23.169 
259.835 

8.512 
1.162 

301.394 
63.116 

452.320 

31.551.79S 
525 

23.1G9 
759.112 

8.512 
1.337 

382.031 
68.725 

1.221.020 
43.156 

Türk inkılfıbını tetkik eden mahdut 
bir kaç milli esere şimdi bir yenisi i
lave edilmiştir: Arkadaşımız Peyami 
Safa'nın Cumhuriyet gazetesinde tef
rika edildikten sonra bu defa Kanaat 
kitabevi tarafından neşredilmiş olaıı 
"türk inkıHibına bakışlar" isimli ese -
ri. Bu eserin mümtaz bir edibin kale
minden çıkmış olması şüphesiz ki ta
şıdığı kıymete ayrı bir ehemiyet ilave 
etmektedir. 

Andre Maurois yaşıyan fr 

içinde, ingilizler ve İngiltere 

daki geniş vukufiyle şöhret 

muharrirdir. Müellifin edebi k 
ti, ilmi ehemiyeti inkar cdilmes 

eseri için ayrı bir meziyet olarak 

Yulaf kömür ve 
Çckos. vel İngiltere'ye sipariş edilen maki - Estonya 

nelerden bir kısmı gelmiş ve terkosun Fenlandiya 
yeni bir sevk tesisatının kurulmasına Fransa 

499.277 

şişe anhan yandı 
Hol anda başlanmıştır. Bunun için verilen si - İngiltere 

parişin son kısmı da bugün gümrüğe İspanya 
gelmiştir. Yeni tesis hazirandan iti - f!~~frc 

175 
80.637 
5.609 

768.700 
29.654 

l.520.833 
35.731 
49.891 

556.262 
1.740 

80.086 
11.585 

Peyami Safa, bu eserinde sadece 
cumhuriyet inkılabı hakkındaki inti
balarını gelişi güzel kaydetmiş değil
dir. Türk inkılabının tam bir izahı ol
mak iddiasını taşımadığını başında 
bizzat söylediği ve esasen isminde de 
itiraf ettiği eserinin emek mahsulü 
bir ilmi ctüd olmas için büyük gay -
retler sarfettiğini anlamak içi.et kitaba 
bir göz gezdirmek kafidir. 

B abey Face, bundan iki sene b l b l k b "' 
Dün saat 16.40 da Gazi Orman aren ça ışmaya aş ıyaca ve u sa - İtalya 

önce Barringto.cı'da bir mü- k ed h ·ı b" · 1. d Macaristan 

13.50.Z 
201.216 
157.142 
526.040 
165.062 
29.105 

1.722.049 
192.873 
575.931 
721.324 

redilebilir. 

360 sayfalık büyük bir cilt 

den bu eser 100 kuruş fiyatla Çütlig-i'nin anbarmda bir yangın çı - Y e şe re ven en suyu ır mıs ı a -aademede öldü. Hü.kümet, kendisine h t kt Norveç 
mıştır. Derhal harekete geçen itfaiye a art ıraca ır. Lehistan 

r~~:;i1~~:.~e:~~:~ :~::::.'.1 ;.~ i;:;:: yangma koşmuş fakat gidin••Y• kadar ~ 1111111111111111111111111111111111111, E n~~t ... 30.845 
94.476 
17.831 

ı .... 390 

rin takiplerini günü gününe haber alevler iyice genişlemiştir. = Ankara Borsası : Yunanistan 
verenleri ilk tedbir olmak üzere ya- Yangın uzun bir çatı altında, pav - : : 

6.246 
168.889 
34.589 

168.889 
34.589 

kala.dı; bunları hapisa.cıelere gön- yon şeklindeki yulaf, kömür ve şişe 1 tlkkanun 1938 fiyatları : 
derdi. Fakat bu satırların yazıldığı anbannda çıkmış, kuru yulaflar yü - : ÇEKLER § 
•ıralarda bunlar gene seroest bıra- zünden ktsa zamanda genişlemiştir. = -
kılmışlardır. Bir kısmı pek cüzi bır İtfaiye bütün gayretlerine rağmen : 

Yukarıdaki 2 numa.ralı cetvelde yazılı 
kredili ithaliıtrn vadelerine göre 

vaziyetleri 
. -- Ar.ılık F. Kapanış F. : 

ceza ile yakalarnı kurtarmak ve anbarm bu kısımlarını kurtaramamış, _ Londra 5.83 

= --
6 aya kadar va.deli 

Resmi daireler Hususi ıahıalar bundan sonra yatakhk edecek az- bütün ekip saat 20 ye kadar yangının : ~:;r.ork 124-.5050 
gın bir cani aramak üzere serbest diğer taraflara sirayetine mani olmak : Milano !:~~75 
bırakılmışlardır. için çahşmrş, ve anbarm çatısını de : : ~~;t~~dam ~~:~~25 

5.83 
124.5050 

3.27 
6.5475 

28.28 
67.6525 
49.9150 
21.04 

: Memleket_ T.L. T.L. -
Uzun zamandatıberi Dillinger gi- terek, kapılarım kırarak çalışmıştır. Bı - Berlin 
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.
9150 bi bir cani'nin yakalandığı vaki ol- tişikteki hayvan ahırları yangından : Brüksel Zl.04 

muyor. Mahalli polis idareleri, bu müteessir o1mamzşlardır. : t;J~: i:~~~ 
tlirlü şahıslara karşı tamamiyle el- Yangının neden çıktığı henüz anla- : Prag 4.275 
leri kolları bağlı bir vaziyet takın- şılamamış, maddi zarar da henüz tes - --- Madrit 23~4~3 
maktadırlar. Yalnız federal hükü- _ BVuadarşopve!te 24.6825 bit edilememiştir. _ ,. 
met teşkilatı böyle muzır· kimsele- : Bükre:J o.8975 

1.065 
1.535 
4.275 
5.83 

: Almanya 
: D.M, --- /(-..; --------; Memleket_ -: Almanya 
- D.M. --

1.968.961 8.907.766 
54.776 1.645.266 

Daha u:ı:un veya başka vadeli 

Resmi daireler Hususi şahıslar 

T.L. 

16.679.540 
3.585.404 

T.L. 

3.995.525 
780.948 

Peyami Safa, eserinde daha ziyade 
inkılaptan evelki hava ve muhi.ti .tet· 
kik etmiş ve türk inkılabının ıstınat 

ettiği riyazi zaruretleri tebarüz ettir
meye cahşmıştrr. "Türk İnkılabına 

bakı;.lar" bu itibarla inkılabımızın fe!
sefi bir izah denemesi hüviyetini ar -
zetmektedir. 

Arkadaşımızı.cı ciddi ve büyük bir 
emek mahsulü olarak vücuda getirmiş 
olduğu bu eser, öyle sanıyoruz ki, mil· 
li irfanımıza yapmış olduğu hizmetler 
arasında bilhassa kayda değer bir kıy
met aTZetmektedir. 

gUzel bir hizmette bulundula 
kaktır. 

ismet lnönü 
Bir çok ilmi tetkik eserlerin 

lifi olan arkadaşımız Avni 

Cumhurbaşkanımız milli Kah 
İsmet İnönü'nün şahsiyetini halb 
!atmak maksadiyle küçük fakat 

bir kitap neşretmiştir. İsmet t 
nün kısa bir tercümeihaP-ı aııtı.a 

rin cezalandırılması için uğraşıyor. : ~~~~:ma 3~:~~~5 
23.47 
24.6825 
0.8975 
2.7675 

34.035 --- Cetvel: 3 

den hu ~er dcv1P• • .:ısimizin mu 
1r;,,-rtı.:ı ıni anlatmakta ve yüklek Bunların mesaisi bile, kanunların y cnicami tamir ediliyor : Stokholm 30.035 

ınüsaadesizliğini ileri süren bir ta- : Moskova 23.545 Muhtelif memleketlerin Merkez 

knn hakimlerin hareketi ka<şmn· İstanbul, 1 (Telefonla) - Evkahn, ;; ESHAM VE TAHVİLAT :; Bankalarrnda tutulan klirfog Kattaat kltapovi Peyami Sala'n•n bulunmaktad<r. 
da, •aman '"man, şiddotini kaybet- Yenicami'in esaslı bir şekilde tamiri i- = :; hesap/aundaM alacak/an=z "Türk inkdfilıma bak•şlar" emiyl• Yeni cumhumisimi»n <ok 

tarihi~·-siyetleri hakkında ecnebi matb·dblll• 

takdirkar yazılarından ikti.bmılYl"ll 

lngiltere 30.035 
23.545 --

mektcdir. h ;; 193
3 

ik"miyoli başlanmış olduğu Ankara kitapanesi • __.., Dillı'nger•ı·n avukatı olan Luı· P. çin 40.000 liralık tahsisat ayırdığı a- == 1938 ylizdEerg5ani 19.30 19.30 Memleket Miktar T.L. . . . 1 k halk ve çocuklar arasında çekiluay = nin tarih serisinin ikıtıcı eserı o ara . Pikct'i clo alahm. Bu adam, sorgu- ber vcrilmcktcdi<. Mcydamn tanzimi : ikcamiy<li ıo.- 10.- : E,.onya 25.tOO Hüsoyin Cahit Yalçm tarafmdan An- zel bir de resmini muhtevi olan lıa 
ya "kild!ği '"man, DiUinger'i .ak- esnasmda cami de tamir edilmiş ola - = M«k« B•nk"ı ıos.- ıos.- lt•b• m.ooo dri Maurois'dcn tcrccme ettiği "!n - dah e<cri tavsiye ederiz. 
lamak hususunda gayret gösterdiği- caktır. ;111 11111111111111111111111111111111111;:' Yunanistan 153.200 •-1!111-'-!-~lm!lll!lllllllllllllllllllllllli!!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~!!!!!!-~.~:::;:;.::.;::::.:=~~~~~~~~~~~~~~~~~=-~-~-~ 

..,. Klari'yi yakahyor, kucağına ahp kald<rarak yüzü· Dizinde Klari'nin hôli. oturmakta olduğu Plıte böylece Barabaı kendisine arkadaş temin e
decek olan akta.mı bekliyerek dolaııp duruyor. 
Hatta ak§am yemeğini bile erkenden yiyor. Saat 
yedide sofraya oturuyorlar. Tam o esnada Bardi
ıinof görünüyor. Eve yeni dönmüt ve Bayan Bara
baı hakkında malUınat almağa gelmiıtir. Barabaş 

ondan yemeğe kalmasını rica ediyor. Son lokmayı 
çiğner çiğnemez kalkıyor ve geçerkeh Liif'i de ça
ğırarak bara iniyorlar. Alvarez daha ıimdi·den ora
dadır ve hemen yanlarına geliyor. 

BA L 1 K 

TUTAN 
K E D İ 

SO KA GI 
.......___-----~-------....----

C tı vır en. Nasubı Baydar Yazan 
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manlar, yani tı>mamiyle İnsan sayılnuyacak kimse-
lerdi Kları sessizce ağlamağa baıladı. 

Orada ayak üstü bir saat durdular. Sonra, Anna 
rtak:al kağıdını komodinin Üzerine bıraktı ve ya-

po K .... , d 
Va§ça çekilip dı§arı çıktılar. opry er en. geçtiler, 
Balık _ Tutan • Kedi sokağına saptılar, ve ııte gene 

evlerindedirler. 

D ·- n-ünler bu saatte Baraba§ İş başında ve 
ıger o ·· "k" · d 

ki g ezdirmektedir. Bugun ı ıst e o-Anna çocu arı .. .. 
k nlık koridorda dört donuyorlar. dalarında ve ara 

B b B diı:inof'un kapısını çalıyor. Fakat Bar· ara aş, ar ,.. 
d . . f K 1· . •ıe oynamakta olduğu satranç par· ışıno , a ının 
f .. b. • . fr Gidip Liif'in kapısını vuruyor. 

Liıs_ıfnıd ıtırmemk ış ıt.r Letonyalı profesörün hiç bir 
ı ı§an çı mı§ ı · 1 

d hazan uzun ve gam ı gemenfa arkadaşı yoksa a 
zintiler yapmaktadır. 

Ve bay Gaston, Barditinoftun odasını boyatma
ğa lüzwn olmadığını, fakat Barabaş ailesinin işgal 
etmekte olduğu odayı battan bata temizletmek ik
tiza ettiğini Bayan Jermen•e bildiriyor. Bayan Ba
raba.ş hastaneden döndüğü zaman bu suretle ken
disine alaka gösterilmiı olduğunu anlryacaktır. 
Kadınlar bu gibi ıeylere mütehassis olurlar. Jer
men, barda toplanınıı olan mütterilere ıöyle bir 
bakıyor, nazarları Alvarez'in nar §erbetine takılı
yor. Düşüneceğini söylüyor. 

Bu akıam küçük grup yeni bir aza daha kazan~
yor: Uyku-da imi§ gibi bir hali olan yumuşak mı
zaçlı bir kimse. Daha doğrusu - Barditinof•un 
kullandığı tabirle - muvakkat aza. Bu yeni misa
firde, bu aktam sokaklarda oynamak hevesinde 

olmayıp bara habersizce girivermiş olan Klari'nin 
cazibesine kapılmııtır. Klari'nin itiraf etmediği ga
yesi babasının koltuğuna sığınıp orada huzur ve 
hararet bulmaktır. Bu, hiç de Klari'nin tarzı de· 
ğildir. Fakat, tam salona gireceği sırada biri, hul
yalı ve tatlı bakıtlı esmer bir adam, henüz hiç kim
senin görmemiı olduğu bir mülteci rum, sairifil· 
menam haliyle, boğuk boğuk bağırarak fırlıyor, 

nü hemen hemen kendi yüzüne kadar yakla~trrıyor dakis•e kıskanç bir nazar atfeden Liif düşünü,_, 
ve ona birbirini tutmıyan birçok sözler söylüyor. "Bir tarih sayfası." 

· Ki · d kuz ya•ına gel Klari. bacını rumun omuzuna dayıyarak sö.ı.. Liitfen unutmayınız kı arı o ,.. · , ,.. 

mit koca bir genç kızdır ve çocukluğund.a dahi rini bir süt nine masalı imi§ccsine can kulajiyle 
böyle apaçık muhabbet tezahürlerine müsamaha dinliyor. 1922 Avrupasının süt nine masalı. 
göstermemittir. Haysiyet ve .i~ibarı~a ~er. ne ~e- O akşamdan itibaren Papad.akis bu küçük cemi
kilde oluna olsun tecavüz edılırse fılen ıntıkam a- yetin azasıdır; fakat pek devamlı olmıyan bir .... 
lır. Ecnebilere kar§ı sarih surette terbiyesizdir, ve sı. Bardişinof, hazan, parmağını kaldırarak oaa 
Bay Liif ;ki senedenheri onun iltifatına mazhar o- tehdit ediyor: 

labilmek için boşuna uğraşmaktadır. Bu defa ce- - Mektep kaçaklığı ediyorsunuz, siz. 
reyan eden hadise pek vazıh değildir. Belki Klari O ancak haftada bir iki kere barda görünÜJWJ 
hastane ziyaretinden dolayı henüz müteheyyiçtir diğer akşam la Harp sokağındaki rum lokantuma 
ve belki de bu yorgun bakışlı ve düşünceli adama gidiyor. Orada da burada da aynı ıeylerden ......_ 
kar§ı hususi bir alaka duymaktadır. Her ne hal aediyor, her akşam Anadolu harbinin facialanm 
ise ve korkudan kirpikleri açılıp kapanmakta ise anlatıyor, ve kendini dinliyecekler bulur bul ... 
de onu tekmelemiyerek okşanmağa rıza gösteri- gündüz de aynı şeyleri tekrarlıyor. Bütün bir 711, 
yor. tiksinip titriyerek heyecandan ahenksizlepniı Wr 

Klari, hiç ses çıkarmadan bu yabancının kuca- sesle hep ô hikayeyi anlatacaktır. Bütün bir .... 
ğında masaya kadar gidiyor ve diğerleri yabancı- o hikayeyi anlattıktan sonra günün birinde al'bk 
ya oturmasını teklif ettikleri zaman o da onun diz- anlatmaz olacaktır. O zaman Papadakis susan Wr 
leri üzerinden aıağı inmiyor. Bay Papadakis ha- adam hali alacaktır. Sessizce it ve güciyle meıpl 
raretli hararetli bir yığın söz söylüyor. Baıına ge- olacak ve hayatının dcği~ikliklerini kayıtsızca ~ 
tenleri anlatıyor, Kondilis'in Anadolu'yu nasıl it- redecektir. Bir rum taciri hüviyeti içinde Liif rihi 
gal ettiğini izah ediyor, Mustafa Kemal'in çete bir adam olacaktır. 
muharebelerini tarif ediyor, bir karanlık gecede Ancak henüz bu vaziyette değiliz. Papadalôe 
yanan evin-de karısiyle kara gözlü üç çocuğunun başına geleceklerin farkında değildir. Klari•nin M9" 
nasıl öldüklerini naklediyor. Mustafa Kemal'in bu Jarmı okşuyor ve kucağında uyuduğu vakit de o
taraflara doğru ilerlemekte olduğunu haber aldı- nu odasına çıkarmak müsaadesini istiyor. Ve kl
ğından ailesi yanına gitmek Üzere Kondilis ordu- çük grup, Papadakis mevcut olsun veya olm--. 
sundan kaçını§ olmasına rağmen evini bir harabe her akıam barda toplanıyor, ve anarıiden, kapi•· 
halinde bulmuş olduğunu hikaye ediyor. Klari•yj lizmden, sosyalizmden bahsediyor. Barabaı, ld 
ok§ıyarak: günde bir öğleden sonra müsaade alarak hasta1WJ9 

- Büyillt çocuğwn bunun kadardı, diyor. ( Sonu oar) 
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Kültür bahisleri 
İngiltere Filistin'e yeni bir 

r····································· ... . 
l H A y A ~ ....... ~ .. ~ ....... ~ ... ~ .... ~ A T 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

b"l da bormondur.ErkeklıayYanpek·yav- sı·yas"ı statu•• verecek mı•dı•r ~. "Biz,zaruretdolayıaiyle,çocukl• Vakıa timdi, kediler için 1 e, • • ru ı"ken k....-1· .... -ıarak IOlll"a bu t' , . aimi deiıl- ~...... rmıızı ve gençlerimizi, bir kere mem-
ma çılinıanm hıç de mev hormondan ımna• ediline gene da- leketteki yabancı lüelere verdiiimiz 
dir. Şimdiki halde kediler, çoktar çıkar g•bi yiikaek tahail için de dlf&rıya 

K;~j'i·l;·; .... d.~ma çıkarken ... 
beri kaybettikleri mangalt.rm. • tı maf-Lat .b. u"...::.ıu"kten sonra klın-lat- Lozan'dan, bir müddet önce, 1 1 d ı f r ra aa .,..... L F • • d 701lanuya mecbur kalmıtız r . ., 
Yerine, aobaların yahut ka ~- e ~ tırılınca, hepaine bu bonnondan tı- garip bir haber gelmit ve , _____ ö ___ ı_g_a_r_o __ g_a_z_e_t_e_s_ı_n __ e_n ___ ;..t Bu mütalea, dün, ''Kültürde Ntik-
d~yat?rlerini? yanında mııkın Fa- rınga etmei• lüsum 70kt .... Bazm dünya matıbuatında büyük bir hare- _ • lü,, bqlıldı bir makale yazan doa-
kın pınekleyıp uyukluyorlabr._.. "ht"· artık dama ,.ıkaJn•• oluna da, gene ket uyandırmıştır: Filistin'de sukQ- • 
k k d ıkına•• ır ı 1 ~ ı ela sileri lehinde yaprlan tetebbüsleri bestıçe sordum: tum Burhan Belge'nindir. Bu mütale-

at edinin ama ç .. O ih- mevsiminde dama çıkan ar var- nu iade iıçin sömürgeler bakanı B. ayı objektif bir m::....Lede olarak 
Yaç ifade eden bir aemboldurj d dır- Hadan aialarmdan hepıinin Malkolm Makdonald ıuya memle - ve toplanan ianeleri anlatan rapor- - Bir tezad görüyorum ... Siz ile- kabul ederim, f&yel~iimltm.in ba-
tiyacı kediden baıka hayvan ar b'la kadmlardan kaçmadıklan gibi.. ket üzerinde arap hakimiyetini ka - lara muhatap olmaktadır. tidarı ele almıya ve yahudiler le - ımclaki ••aaruret dolay..&yle,, iaaha 
duyarlar, dama çıkmaaalar . d ı e lnaafııs biıı laboratuvar hekimi, bul etmiye karar vermit- Yahu dile- Buna mukabil dıf bakanhgın ku· hindeki bütün tetrii garantilere hür- mevcut olmaaaydL •. 
hepli kendine bir ef aramaia gı .. er. k aırlattırıldıktan IOlll"• sene dama re bir azlık ıtatüsil verilecek ve İn- lağı Avrupa ve Amerika'ya dönmüt· met etmiye amade oldu;unuzu ıöy-
. lnaanlara gelince, riv~yete gnlore, ıkabilecek yahut çJkamıyacak hay- giltere mandayı terkederelı:, Irak'ta tür. Burada 22 ilk tefrİnde Amerika lüyonnınuz. Halbuki iıyanın imi - Çocuklarımızı yabancı mekteple-

_, ___ L: z--a ar- çı • d k c mhurreı'sı" Ruzvelt'ı'n ~ yan ~zasın lı' yahudı' yuva•ın n . ili re ha• ... ıri zaruretin aewuyle verivo-Olllard& da pek, P- _. --· 1. lan ayırt etmek için bır e at olduğu gibi aakeri mevkilerle ikti- u " e& • • .. ı ınsanca ve m - ._ " 
d b "h . :-"mde •e ır ve van • · O · d f · dan Vagner'ı' kabul ederek k'"ndisi kı'yctçe tahanunu··1 edı'lme• bı'r hale ruz? Liaan öjrenmelsi M-i .. mi? O a u 1 tiyaç mevı.... • • d kö rüıü icat etmıttir: zerm en e- a edecekmış. "" • .. ~ 
IDev•imi geçtikten ııonr• ill.l&Jllar . a 1 .: "k cereyanı ıeçmİt madenden Hülisa bu kısa veya uzun bir müd· ne "Birletik devletler hüküıneti ya- gelmi' olması değil mi~ir? omldekutiepu :rdı·n ~~ mulleri daha iyi 
;:_~ediler gi~ -brahbaakt ~::!e=~~ b~r ~~prünün bir tarafmdftakd.iti hkayk. det zarfında yahudi yuvasının tas. hudi yuvasının hiç tahditsiz ida - Ekselane kurnaz bir tebe11Umle ·T 

--ara medenıyet u llJKI E 1 durur. Oteki tara a ı er e !iyesi (çünkü bir azlık statüsü pro- mesini ister ... Bahusus şimdi devlet- gülümsedi: Yabancı dil, ve hatta diller bilme.. 
•İID farkmı ortadan kaldınnıf.. 1 e- ;:at luaırlaıtmlmıt hayvan at ai- jesi yahudilerin hamisi olarak arap- ler birilıiri ardından yahudıleri ko- - Biz iktidarı ele aldığımız za- nin faydaları uzerinde durmak a• 
rini daima yanlannda tutan ınaan· i" • kendiaini ııokup IOkmadıtı· ları tanıyacaktır, bugün kendileri. garlarken, Filistin'ın onlara açık man, bir çok yahudiler, kovmaya be.tir. l::n büyÜk alimler dahi bqka 
iv ihtiyacı bütün 111 duyar olm7 ne 11~.: elektrikli atk köprüaünden ne karşı silahla mücadele eden a • kalmasına hayatı bir ihtiyaç vardır" hacet kalmadan kendiliklerinden dillerin yardımından müstağni kala-
lar. Etleri ı,aJunmıyan bekarlar • na go r öte tarafta bekliyen ditiye rapları) ve üstelik Versay muahc • demiş ol~asını cıddıye almakta - gideceklerdir 1 mamıtlardır. Fakat, yabancı mem· 
her meYaimde ııokaklara fırlamafa, ~a ge:. 'yahut geçmez, yerinde ka· de.inin bir diger sayfasının yırtıl- dır. Anlamıştım. Bugün tngiltere'nin leketlerde dil oğrenmiye mukabil 
IDecl.m etin pek ilerleınit olduiu avut ' ması demektir. Dıt bakanlığı, İngiltere yahudi Müftü'nün projesini kabul ~ece • çocatklarımız acaba neler kaybecli-

Y d t b ı ,.ayları- lır. d · b k ı arar a bir ricat yaptıgı tak ~· d ·· h ı· · Y h d"l ·ı~'" d"• b" b' l ı ·· bu zamanlarda a aaa e T Ak hormonunun ku relin• a •· ngıltere'nın Filistin meselesini yuvasız ın • t;ın e şup e ıyım: a u ı er sı Ani yor veya, ıger ar la ır e, ne ıazwn-
ba gitmeie batlamıılar Bazılann~ ~- bir kere kanm içerisine gi- bir nevi askeri maglubiyetin sikleti dirde dünyanın bu hareketini mua • alarak ellerinden geldiği kadarken- ıuz teYler kazanıyorlar! Haıbmü. 
dediklerine bakılıraa, bu ihtiy~ı •: n_ı• e 

1
' hayvan kıaırlaJIDlf olsa bile altında halledebilecegini düşünmek heze etmesi ihtimalıni duşunmekte- dilerini müdafaa edeceklerdir, ve bafka dilleri kendi mekteplerimime 

fade etmenin en ııon ve
1
endn m enı :::: ;ene elektrikli köprüden geçir- kolay değıldir. Şimdi yapılmakta o- dir. Çünkü muttefiklerın davasına İngilizler mandayı terkettikleri tak- de oirenebiliriz. Makaat, franaaz P. 

tekli böyle çay toplanb a ır.. f lan enerjik hareketlerin batka ına. hizmet maksadiyle Balfur'un yap· dirde büyük katliamlara yol açıla - bi franaızca, alman ıibi almanca, İD-
Tabiat ilim adamlarmdan bar ÇO- ar... G. A. nası yoktur: İngiliz kıtaları Filis • mıt olduğu beyanat bır hakıkattir caktır. gilis gibi İlllrilİısce .Oylemek ve yaz .. 

iu, kedileri dama çıkaran, batka tin'ı asilerin elinden kurtarmak yo- ve hiç filphesiz Amerika'nın harbe Pil komisyonunun teabit ettiği mak ımcbr, yoku. bu dillerden biri~ 
bayvanlan kırlarda ve çayırlarda d !undadır ve heniız hedeflerine erit- iftirakinde muessır olmuştur. O be- taksim projesi de hesapta vardır: A· le yazıbmt kitapları okUJ"UP anı.. 
k09turan. inaanlan da aok;klar.: Kadın smrtın a mit değillerdir. Arap hakimiyeti yanat hangi hıssin tesiri altında ya· raplar buna katiyen yanatmıyorlar, mak IDldır? Memleketimizdeki,. ... 
fırlatan bu duygunun nen: en . projeıinde, islimi tesanüdiın teza. pılmıştı? Harpten önce şarki Av • bu proje yahudileri de tatmin etme- bancı memleketlerden çıkanların öi· 
nasıl ıeldiiini merak etmıtl~dir. yapılan reklam hürleri karıısında milslümanların rupa'da yahudilere yapılan işkence· mittir. reamit olduk.lan dill.-i mükemmel 
Her teYİ pek ince elemeden ya ~ız Amerikan barlarında yeni bi.r rek- dostluğunu muhafaza enditeai amil lere ait hatıraların. Yahudiler bu'. Nihayet hiç akla gelmiyen üçiln- konUfUP mükemmel yazdlldan bir 
aözle kanaat getirenler buna tab!a- Ka k il olmulllUI tuna emin olmak lizımdır gUn pek mi rahata ve huzura ka • cü bir hal tekli: Hiç bir tey Y• efaaneclir. Herhansi bir lisanı mii-

1 Tabıa- ı•- .wı.riUme~e batladı: rı at r. :r- ı d k" B lf b t ilm · "lk · ti k" derler ve geçer er. ıuu •- • ki, arap hiç bir zaman ate§ altında vupuş ar ır 1 a ur eyana 1 rnamak. Siyut bakımdan hiç bir teY lt..,.,,..l ...,..,,. h • 111111 fU'lı •• 
ti:~ olduiu ıüpheaiz, =t ::~ Fakat bu karikatürler öyle zannedil- geri çekilene d<>t&t olmamıftır. manasını kaybetmit olsun? Yahudi yapmamak. Çilnkil, bugünkü aıkerl _,,.k humai iatidatlar mü.tuna -
biat h• itini vaaıtalarl• S _:.... 7 di~i •ibi, divarlarda, barm kapıların- Londra kabineıinin, orada asayiıi göçmenlerin intiharı hadiselerinin 0 li.aana hakkiyle h&kim bir muhitte 

ba D9Ull' • • ld ğ 1... d ? gayretlerinden sonra tuyikini gev- do 
ltt• tabiatın Ydllall, aca ' • • da falln delildir. Bizzat bar kızları- iade etmeden önce bir Filistin ıta - çoğalmakta 0 u u ma um mu ur uaun zaman Y&f&Dllf, hatta imut 

Bir •man bu ihtiyacı mevlllD•n- "nded" tu··su··nu·· müzakere edebilecegini dil- Südet mıntakalar.ından, alman ordu- şettiği takdirde, tngUt~re'den ilmi- ve bÜyÜmÜf olmakt... Okuduiunu 
• • _.. ___ hay- nm Uzerı ır. · d' · k k · 

d ....1 .... ,.1karan vaın......- il U .. k f'l d' sunun ilerlemesi üzerıne 30.000 ya- ını esme ıcap eder. bü..,:u, hatalara dü!Ul'lleden anlamak.; 
• me7u- T kan bü- Çıplak bar kızının ıırtına g n n tunme na ı e ır. ~- r-

vaıalarm tenaaül cihazına k . Gerçi, mandanın terki için ingi.. hudinin kaçmış oldugu ve Çekos- gaye iıte budur. Bu gayemize keneli 
• ld··a- aanıhrdı. Oraya me-1.ur adamlarının, artistlerin, arı- lovakya'nın esasen 350.000 yahudi ı=-ler=-:zı'n yabancı dil tedr.·:• ..W-cum etmeaı o ... - . • l ,... liz menfaatlerini koruyacak şekilde -- ..... -

tm_.j ÜZet"İne sınır er katürü kalın çizgilerle çizilir. si bulunduğu ve bu mikdardan faz. eı· r kadın vereme lerini ıalah ederek er:~l..iliriz. kan hücılm ! k_...1: dama çıkar de· bir formül bulunabilir: Mesela, ya- ~ 
heyecana ıebr, ~ Kadın hiç kımıldamadığı zaman, kın şarkın büyük askeri limanı ha- lasını antisemitizmi doguracagı i- Alda gelen ikinci aual: O mektep-
nilirdi. eraldı aliml• böyle kan karikatür de kımıldamaz. Fakat hare- line gelen Hayfa'nın, petroliı aynı çin bunları kabulden istinkaf etmit karşı ilôç buldu ler bizimkilerden iyi midir? Bu ... 

Daha m • • ,.bebini ele arat- ket etmeğe bqlaraa arkasındaki kari- limana götüren pip - layn boyunca olduğu malUın mudur? Bu tehlike baba diifmiyelim, ve onlardan daha 
h .. 11111 ellll•••DID o· . h mevcut karakolların, hemen her ta - Fransa için de vardır. Yugoıla ya'nm Gev l" L---'-- • • 1-t 1 . ed-'-il &.:...: uc lar 
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nihayet buldular. ~!ı katilrÜ4\ de, sırt adalelerinin areke- v ge ı -..u.sm- ayı mea ep er teua - ec••-•e 

tırclı .. 
1 

iha·-a kanı hu- ğ b tt w rafta bulunan hava meydanlarının da Madam Vera Yovanoviç leminde inanalam; hele her talebe için .,.tela 
_ _.. • tenaau c _.. tı"ne ao"'re a zmı umunu oyna ıgı ki b" k d k • i k.uaa:tireffk onu dama çıkartan, • ve bilhassa Süveyt'e yakın topra a- Bugün ne çok insanlar dünya ır a ın vereme artı kati bır liç üç, bet ,.üz lira tahsil ücreti öd..mye 
c~ uri mbaaayle atk duygu- görülür. rın muhafazau gibi. haritası karıısında insanca bulduğunu iddia etmektedir. razı olduktan 80Dl"a. .. =.{9',,...... madde, onun yumurta- Evelce bar salonlarında gösterilen Buna mukabil, 1ngiltere'nin m~ - yaşıyabilecekleri bir yer aramakla Bu kadın veremden yirmi sene hu- Yabancı memleketlere ,ükaek 
ıırldannd•n çıkan folikül~? hormo- bu numaralar, mÜ§teri arasında çok hafaza edemiyeccği şey, Amerika - meşguldürler 1 Bunların arasında ta yattığını ve birçok doktorların te- tahail makaadiyle talebe ıöndermiye 
ntadur. Bunu iabat eden guzel ve ke- rağbet gördüğünden, şimdi de reklam daki itibarıdır. Amerika kamoyu - hummalı şayialar dolaşır: " Kanada davile~ine :'~ ~irçok insanların tavsi- gelince; bunun aleyhinde bu1UD1D1ya 
sin tecrübeler de vardır: olarak gösterilmeğe başlanmıştır. yalnız yahudi menşeli vatandaşlar razı oluyormuş ... Yeni Zelanda ka - ye ctt.ı~ı1crı ıl~~la~,_kuö\llümanmdasına r~ğ- imkan yoktur. K.ü\tür mü.had le.ini 

Difi kedinin tenaaül aletleri bü.- değil, fakat onlarla müttehit olan bul edecekmit···" Baadarının önün- men ıyı etemıyerva erece11ne bütiia d•• bir ..,,,,..., ,,,__. kaoe 
bütün çıkanlarak tam luaır yapılır. katoUk ve protKtanlar da - yahu - de bir memleketiıı kapıları açıldılı plmifbn bndialııda buldulu lMcı iNi ecli apQGr Yalma aöall ..,.. 
K-dinin artık yavrulamak imkiDı di yuvuiyle alakadardır. Bu ~h zmnuı da ıeyahat ve yerletme para- kullmlr •uNtl)'l• )'elllden •allat " .tw ldp ~ ~ ~ delil, 7.,. 
kalmu ri iade çıka- Havagazı beı kisilik alaka yahudi nüfuzunun kuvetıyle aını bulmak me9ele oluyor. hayata kavuputtur. INmcı m...ıeıMtJ .. ilatllU ı-...-k 
ram••· Halbuki bö7. iz.ah olunabilir. Aynı zamanda bu, lıtıe dilnya bmoyunun tercilmanı Gene en afır derecede veremHler- iben talebe söeclenılim. Fakat. ço. 
d" • kediye ba,ka bil' hayYama ahvetti amerikan zihniyetinin cömertllğiy- olarak ingilb dlf bakanhfını mut- den birkaç kitlyl tedavi etmlı .. te- culdarllDIS biç olm.e-a - uhtıllini 
ıtı kedi cinsinden olmaaı le de uah edilebilir. kUıl mevkie koydufu vulyet budur. daviai muvaffakiyetle neticeleamit- keadi mellıtepl..-iede Wdrmif ol-

bu hadf':~lndı~ _ çıkanhğı folikülin Angulem adındaki franııs tftll'n-+..._ Hiç 9n..a.emfs ki, esasen nüfusu ke- tir. Kendiainin tedaviainden IOnra --•--. 
tart egı ır d d .,.. _._. 
ıırınga edilince kedi gene. a~; çı- feci bir hidiıe olmut. bir aile eıı bet Jng• · iliıtin ıif olan Filiıtln, yurtlarından olan doktorlara tekrar müracaatında yapı- - KökaüU•, yan .,.bancılar, lllılef. 
kar ve kendine et aramaga .11 er .. ; kiti bir gecede ölüp gitmittir. • meeelesinin halli huau.u ahudileri jsriap edecek ve lan röntgen muayenelerinde verem- tarlan.~ min-. ...urr. 
Bu tecriibenin daha giizel bır ı;~~! Bir aabah komıular, Roberlerin e- iki kuvet, iki i-dare ihtilaf halinde - ~~ek mevkide e eselcsini bal • den eser blmadıjı ıörillmUttlr. Ba .Ktlll• kh tlrlfl lıla-la d•mplM' 
de vardır: Diti kedinin murdar ı ııı vı'nde bı"r hareket gönneyince merak diı'. k ' - ......,. ___ .. __ onl ialerini t --ld 

k 
.
1 

L art ayaklan felce utratı· km •--d Sömürgeler bakanlığı araplarm deki yahudi yuvaımın anca yar- eden doııdorlar da teyit etmektedir. ·------. . arm•~ a 
eaı erea f ı~L:~1m· ımn· · 1 ...-..r.ereden be 11._. ır. k · · · · k ft dımcı bir rolU vardır; burMı ancak Kadın buldu~u iltcın formWUnU he- devam elmenın urvları kili deiil l O halde kanına 0 o-.. .. etmıt er, r•··- iste lerını yerıne getırme tara a- • "clir? 

~!: .:tftfnce zavallı kedi yalnız on Fakat döıemenin UatUnde iki çocu- rıdır. Balfur beyanatının ilgaaını bk miaal ve örneklik rolU oynıyabi- nUz aöylemek iıtememektedir. Yalnız au 
ayaklan~- aürünerek sen• et ara· tun öfle vakti olduğu halde bati iıtiyen M11ır panarap kongresi mu- lir, dünyanın diğer yerlerinde bat- ilicın mayi halinde oldufunu ve ıu- Bb biH ben•eri•, ve bb W.. t.e... 

" 

k .n h ha - 6 - hm' d'l ka kolonı'zaıyon tecrilbeleri it-in reti iıtimalı"nı"n de, tedavi -··-da .-11·.;.. K~11.L.!1-...1• ;..;w..... _..._ mai• ıitme ıçı- ··~~...... yt1tmakta oldujunu görere ,....p e- rah ıları ve nıcuıaaı ta ın e ı en ::ı .. ---· - ,. -.u --- .--
Bundan dolayı fohkülıu '---*'""°"B•u J11:--ı-Jer eve ..ırmltler, fakat blr ba· bir uzlaJIDB planını hamil Irak dıt merkezlik edebilir. ıu yerine birinci i.iç &ünde yarnnpr Mncıe bwlw. - N. ·~-

da öetroD olmuttur. --.... • •• bakanı Tevfik SUveydi bey oraya tngiltere hangi hal teklini ter • litre, i.iç ıUnden sonra yedi aUne ka· 
nun bira~ dili teklincl• hem ba. bir anne ıu: ÜT t4CUktan ibaret o- baş vurmuşlardır. cih ~ecektir? dar günde 750 gram. ondan ıonra 
kelime eakı yundan _.ı.. h demek- lan aı"le efr&ann ~ bulm lar. ~ f ı Y h d'l · · b' 1 k ·· · 1 ünd' b" l' i • i" hem e -ı- ını i , Araphgın aa murabhaslarının a u ı er ıçın ır az ı ıtatusıy e g e ır ıtre çme~n ibaret bu- Denizbank kooperatif şirketi. 
at ııne 1

' d yakmak yö- Meğer bunlar akf&Dl olup ıtır a bütün islim dllnyasında uyandır • arap hakimiyetinin manası ne ola • lunduğunu a6ylemekte ve bu müddet 
t" lk"ainin arasın a, 
·~· d 1 benzerlik olduiund•n tef· çekildikleri vakit havagazı borusu makta oldukları reaksiyonların ne- cağı hususunda ben bizzat bir fikir zarfında batka au içilmemeıi illcın İıtanbul, 1 (Telefonla) -~ 

nb~hnt enh, ta vardır, denilemez... patlakmıf, biıtün ıece odaya gaz sı- ticeıi olan tehditldr beyanname ve edindim. 1936 haziranındaydı. Bat daha çabuk teıir eylemeai bakımın- lan i§letme kooperitifi ''.Denizbank 
1 e a d" . • ı"bi dam• be 1 k 1 baka 1 ğ ğ kt mu'"ftu'" H E • n·· nı' tarafın dan lüzumlu old ğ 'IA _.__k koo tif . k.-o.l altı da ... Erkek kedi de. ıtı•ı lr d' arak zavallıların ölümüne ıe p o - arar ar aynı n ı a ya ma a- acı mın usey • u unu ııave "'uu.. • pera ıır ıcıu,, namı n -.es:: -

d çıkaran a gene z dır. Gene aynı bakanlık, Filistin l· dan kabul edilince kendisine ıeır • tedir. kez bankm himayesine alınml§tır. 
çıkar. Onu ama t n adlı _ bir muttur. ""'!l!!!!l!!P!'!!!!llll!l!!!!!~!!!l!l----~~~1111!11--lllm~!!!!l!!!!!ll!!l!l~~llll~~-~~~!!!!!!!l!lll!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~!!lll!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
_ bu tefer· .~te~a~t:o~e:ro::~:::ı:..llllll!l~~llll!!~Jl!!lll~llll!ll!ll' .. -~1111!1!1111!!11111! ....... lm!l~ıımı~ıımı~ıımı ... ll!lll!~lll!llllll!I!~~ ı s 

·-\\ der? vermiyor. 
E .. - Şunu iıpat eder ki, Dölatur, ka- Dev adam teeir yapmıya matuf bir 

YEMiN BÜYÜK 
ll===============================::=---32--===~ ~ y aan: Barona Orlıa. 

ğ 1 ıôylemes mi? Şimdiki 
"kadı Dölatur ıer • mıyacı m . le Merlen'i ı,.ret ede • 

Demek ki, 9u dakl t~bminime ıöre halde, (Ba91y .ıı. mız küçük komedi i-
beıt bır adaındır, ve d Bu - rek) oynıyaca.,ı ill · 

d ihtiyatlı bir ı am. i burada hazır bulunan m et mu .• 
aynı zaman a d ecek kadar uzun ç n . b" den yardunını nırıemedı-
rada itibardan ;dirde bu dilnyara 1 ~esıikl~. ~e ona klfi derecede uzun 
müddet kaldığı leceğlni bildı · ğı ta ır 

k ı~ un ge · · atacağız. 
elveda deme az ad hiıküınet ıner· bır ıp uz i de olao Merlen: 
ginden iki güne k ar Heyce~? ıç nıi dedi. De\tam et. 
kezinden kaçacaktır. - Tabu, t~ah ettikçe harareti ar· 

Bir kaç kişi: Pli~larm~~:üne devam etti~ 
- Bravo 1 Bravo 1 diğerleri kah- tan Lö~uar , ihbar eden kadın, işte 
Diye tavip ederken - Dolatur u Bu ıu.dm Dö 

kabayla gUliıyo~lardı. 
1 

dan aonra de- bizi°! bathC:r!;;:ı::·ondaıı kurtul -
Lönuar kısa bır faıı a tatur un me d" . i ihbar etti Sebebi 

k için ken •ın · . 
vam etti: k" cünlhuriyete ma eb vataııdq Merlen'ın far-

- Onun içindir 
1
' . . bizzat va- ne? !1~ '·ıbı·~stlatur'un artık onu iıte-

detıllerını · ttı&ı i vu 
kartı ihanetının diai vermeıını ze esi dejildir. Hayır, bayır; ba~ 
tandat Dölatur'un ken aıeı:a bir terdir. Bu ıenç kısm bır 
teklif ediyorum. 11 bat ki .ardı - kendisi de bunu 

- Ha 1.- Ne ı ... ~-:ekİHinln tahrik ~tka ':.t tir._ ona yer açmak lçin
ne. lldamın garıp bi ibirine ka· ı~iraldf ~eJaine eqel olan Dalatur'u 

ettili müteceıPi• ıualler r dir kaldırmak iıtemi,tlr. Döla • 
rıtıyordu. bir aaudelikle ce· ortadan el oluyordu, demek ki kı-
Lönuar ur•ılm&Z tur o~a -:ı~ Kaziye bundan ibarettir. 

vap verdi: . pek kolay. Bil- zı ıevıror T. envil soğuk ve ipıiza:ıh 
1 ? çaresı . Fukıye • ' 

- Naaı mı dikleri bır ata - b" tonla aordu: .. 
yük analarıınızın ıev bir ip verıldiği ır k ili sanki bu da neyı ıapat e-
tözü bir adaftll: u~unca ktan geri kal • - Pe ' 
takdirde kendıııı asma 

dına çılgınca atıksa, onu giyotinden sükunet ve ağırhkla devam etti: 
kurtarmak içın elinden geleni yapa • - Fakat hukuku umumiyeye kar,ı 
caktır. suçlar, adaba mugayir hareketler ve -

- Elbette. ya ceza kanununun tiımulilne giren 
Lönuar ıükQnetle neticeye geldi: itler halinde vaziyet aynı değıldir. 

- Ha töylc 1 Şu halde, yapacağı • Jiılyet Marni'yi ihan tle itham edin, 
mız şey onu bu yolda harekete sev - Mahkeme tarafından bir kaç dakika i
ketmektir. Ona, kendini asacagı ipi çinde ba9ka bir hainler kafileıiyle 
verelim. birlikte ıevkedilecek ve ıki saat son -

Bu maharetli planın manasını he • ra, Dölatur un onu kurtarmak için bir 
nüz kavrayamamıt olan ıki üç adam: tetebbüıte bulunmuına vakıt kalma-

- Ne? Ne demek iatiyor? dan İhtilil meydanmda idam edile -
Diye sordular. cektir buna mukabil, bir hukuku u · 
- Ne demek ıatedigimi anlamıyor mumiye suçiyle ıtham edıldiiinl far

muıunuz, vatandaşlar? Latife ettiği • zedin, it tamamiyle değitecektir. Mar
mi veya ıa~ladığımı mı ıanıyonu • ni kız, teyid edici debiler g<Sıterile
nuz? Öyleyıe beni bet dakıka daha rek ahlikaızhkla itham ediliyor: E -
dinleyiniz. Şu kadının - adı neydi vel&, bir Aşığından geldiğini itiraf et
canım? Ha sahi, Jiilyet Marni - JUl- tiii yakılmfl mektuplar; ikinciai, 
yet Mami'nin adliye sarayında mah- kendııini itkil eden bir itıktan kur
keme huzuruna çıkarılacağı zaman• tulmak için yaptıtı aeıbepaiz ihbar, o 
gelmiş oldugumuzu farzedin. En it • zaman, Mahkeme reiıi bir avukat ıeç
guzar vatanperverlerimizden biri olan me1ine müaaade edecektir. Muhake -
vatandat Fukiye - Tenvil kendisine me gününü kendisine meçhul bırak • 
kartı bulunan delilleri okuyor: Oda • mıyacağız. Dölatur'un, metresini be • 
sında bulunan esrarengiz çanta, oca - lagati.n bütün hararetiyle müdafaa et
ğında gizlice yakılan kağıtlar... mek için ileri atılmıyacağını sanır 
İthamname bu kanaat verici veıi • mııınız? Müdafaasının ihtiraslı akaa

kaları cümhuriyet düpnanlariyle suç· nmı önceden işitmiyor musunuz? 
lu bir muhaberenin artıkları diye göa- Ben, sahneyi timdiden görilr gibiyim. 
terine, hüküm derhal verilir ve aynı İşte imhaya karar verdiğimiz adamı 
günde idam kararı infaz edilir. Ne mahvetmiye amade ip hazır demektir. 
müdafaa; ne de mühlet vardır. Yeni Avukatı, müttehimi daha iyi tebriye 
kanunun IX uncu maddesi aiyaat iha- etmek için kendi suçunu ortaya koy -
net ıuçlularına avukat tutmak hakkı .mıya ıevketmek mahir milddeiumu • 

mımızin iti olacaktır, kendisinin bu 
rolil miıkemmelen ifa edeceğini söy • 
liyebilirim. 

Nihayet nefeei tükenen 'USnuar ıua
tu. Alnını bir kaç defa mendiliyle sil
di ve kurumuı damagını ıılatmak için 
iki Uç yudum içki yuvarladı. 

Bu uzun hitabenin hatimeıi heye -
canlı tezahürlerle kartılandı. Kendi . 
lerini apn her tcYi mahvetmiye az -
metmit bu vatanperverler tuavvuru 

insan tabiatine genit bir vukufa ve 
Dölatur gibi Mıl bir kalpte aiali te
mayiıllere derin •tinalıla delllet e -
den bu makyavelik pllnı tereddUdıüz 
kli>ul ediyorlardı. 

Bizzat Fukiye - Tenvil de kuru is
tihza ifadesini bırakm19tı, ve hazır • 
lanmakta olan nefis muhakeme cel -
ıeaıni dil9Undükçe cılız yanakları kı
zarıyordu. 

Bir kaç gündenberi, ihtilil mahke -
mesi celıeleri pek u allka uyandırı
yordu; ancak ehemiyetaiz dökliAtWer 
muhakeme ediliyordu. Fakat pncti, 
ufukta beliren tu davl, meslek sevki
ni yeniden duyuracak mahiyetteydi. 
Mümtaz bir şiklra - bir konvanıi • 
yon azası her gün muhakeme edil -
mez 1 - uçuruma dotru ilk adanı ken
diliğinden atan bir dllflD&"m mant:a -
raeı; evet, hakikaten celse enteresan 
olacağa benziyordu. 

Lönuar timdi ıuıuyordu, fakat bü -
tün ötekiler, zafer ihtimalinden COJ

muş, konutuyor, ~iyor ve kinle sar \.o 

hof oluyorlardı. Sanki tiıkklarmı par-

çalamıya hazır bir çakal aürüaüydil • 
ler. 

Müzakereler gece ıeç vakte kadar 
devam etti. Lönuar'un plinını te&U. 
yeni bir detay ilen ıürmek için her• 
keı söyliyecek söz buluyordu. 

İlk önce çekilen 'USnuar oldu. Ar • 
kadatlarına veda etti ve gecenlıı ı. • 
ranlıgına gömüldü. 

O çıktıktan 90nra, en milatekre ln. • 
san ihtiraılarının cirid eynadığı ba 
karanlık ıalonda bir kaç dakika eli -
kut hüküm ıürdü. Kömürcünün atır 
adımları bir lihn sokağın gayri mun
tazam kaldırımlarında i9itildi, sonra 
yavq yava9 uzaklarda kayboldu. 

Nihayet Fukiye - Tenvil aôz aldı. 
San - Kullot 'lar grupuna : 

- Bu adam da kim? Diye sordu. 
Ekserisi Lönuar'ı tanmuyorlar4ı. 
Bir adam cevap verdi: 
- Bu, Kale'de kasap olan bir Fla • 

mandır. lyi bir vatanperver olan Bro
pr onu geçen aene kulübe takdim et· 
mi,ti. Paris'e sık ıık geldigi anlatılı
yor, bir iki ay önce, içtimalarımıza 
muntazamen devam ederdi. Bununla 
beraber, Mara'nın olümilndenbeıi 

kendiıini ilk defadır gö üyorum. 
Uhuvet kulübü i.zalan birer birer 

kalkıyor, arkedatlara kısa bir bons -
var fırlatıyor ve evlerine gitmek ü
zere Kör Beygir'den çıkıyorlardı. 

Fukiye - Tenvil son kalanlardan bi
ri oldu. Merlen'le o bu iki eski ahba
bın ar•ındaki ahengi yıkmasına remk 

(Soau vaıJ 



1 Hatay' da yapılan hazin tören 

Sağdan sıra ile Başvekil ag~ lıyor mc 1. . . d l l .. 
C 

, c ıs reısı, ev c rersı 

ve evat Açıkalın 

B. Şükrü Kanatlı çelenk koyuyor BQ§konsolos Fethi Denli çelenk koyuyor 

Bünyan' da 

çahşmalar 
Bünyan, (Hususi) - Bünyan ka -

zası, Kayseri'ye 40 kilometre mesafe- 1 

de, 4239 nüfuslu küçük bir kasaba 
merkezidir. Tabii güzelliğiyle, bol a - ı 
kar sulariyle bilhassa 90 metre şutluk · 
elektrik istihsal eden şelalesiyle ve bu 
şelfile atındaki geniş bahçe ve parka -
riyle meşhurdur. Tabiat bütün çeşitli 
güzelliklerini burada yaratmakta o ka
dar cömert davranmıştır ki Kayseri' -
nin bir sayfiyesi halinde bulunan bu 
kasaba, yalnız civarını değil, daha bü
yük mikyasta bir çok yerleri kıskan -
dıracak bir haldedir. Cümhuriyetten e
ve! yurdun her köşesi gibi burası da 
ihmal edilmiş umran adına bir tek şey 
yapılmamıştır. 

Kasabada elektrik ve mensucat 
fabrikalarının ınşası, hilkuınet, beledi
ye, dıspanser, jandarma dairelerinin 
yapımı cümhuriyete nasip olmuştur. 

Cenaze töreni günü Atatürk büstü etrafında göz yafı döken Hataylılar 

Şimdi hummalı bir faaliyetle kasa
banın imar ve inkişafına çalışılmakta
dır. Belediye parkının modern bir ha
le ifrağı, cümhuriyet alanının genişle
tilip ıslahı, yeniden üç bin lira sarfiy -
le bir parti ve halkevi kuragının inşa 
ve ikmali bu aradadır. Beledıye 11 hin 
lira gibi çok dar bir büdçe ile verimli 
faaliyetine devam etmektedir. 27 50 li
ra vermek suretiyle kasabanın harita 
ve müstakbel imar planının yaptırıl -
masına başlanılmıştır. planı • İzmir'in ımar 

Tasdik edilince tatbikata geçilecek, 
şehirde bir çok yeni tesisler kurulacak 

Bu plana göre kasabada yeniden i
ki ana cadde a~ılacak ve bilhassa tabii 
menazırı ile bir fevkaladelik arzeden 
kasabanın Yukarıkayabaşı denilen ye
ri bir gezi ve eğlenti yeri olacaktır. 

rin spor sitesi olarak kabul edilmekte

dir. 

Planda modern bir 
~ehrin her ihliyau 

dü·ünülmüs tür 
" :ıt 

İzmir (Hususi) Nafıa Ve-
kaletine tasdika gönderilmiş o -
lan şehir imar planı projesınin 
tasdiki beklenmekte ve bir taraf
tan belediyece de hazırlıklar ya· 
pılmaktadır. 

Bu plan, ~ehrin çehresini bat -
tanbaşa değiştirecek kadar esas
lıdır. Hazırlanması 40 bin liraya 
çıkacak ve tatbikatından ,?'ühim 
bir kısmı beş seneye sıgdırıla-
caktır. 

Planm süratle hazırlanabilmesi için 
J.lmanya'dan kopya makinesi getirtil
miştir. Bu makinenin kullanılması 
maksadiyle belediye mimarlarından 

:}elıir oteli 

Kordon'da şimdiki şehir gazino • 
sunun yerinde inşa edileceğini bildir • 
d!ğim 140 odalı büyük şehir otelinin 
büyük kapısı ikinci Kordon'a açıla -

caktır. Daire ve odaların inşa tarzına 
göre, bunlardaki ses ve gürültüler, di
ğerlerinden katiyen duyulmıyacak, , 
her dairenin bir baloknu bulunacaktır. 
Fak.ıt bu balkonlardakiler de yekdi -
ğerleiini göremiyecektir. 

Otelin alt kısmı lokanta ve gazino 
ya, sahil kısmı da açık hava gazinosu
na tahsis olunacaktır. 

yeni vlii jlar 

lzmir Parkından bir garünü§ Belediye Bostanlı plajrnda bu se

ne gazino ve banyo soyunma yerleri 

yaptıracağı gibi, vilayet hususi muha -

sebesi de İnciraltı plajlarında yakm -

birine. makinenin imal edildiği alman 

fabrikasında staj yaptirılmıştır. Maki _ 

ne ile ilk defa, mevcut şehir haritasın

dan muhtelif mevkilerin haritaları 

kopye edilecek ve bu parçalara. bura -

la11da ne gibi işler yapılacağı işaret o

lunacaktır. 

Eşrefpaşa'daki büyük mezarlıklar 
kamilen park haline konacak ve bura -

dan Kadifekalesini takiben Sinekli is-
tikametindc üç büyük bulvar açıla _ el~ 45000 liralık tahsisatla muhtelif 
caktır. tesisata başlıyacaktır. Burada da ga -

zino ve mükemmel banyo yerleri, ço -
Keza, Hilal mevkiinde Kemer çayrın cnklar için ayrı kısımlar, duş yerleri a

dan Sinekli'ye kadar olan kısım, şeh - ~ılacaktır. 

YURTTA YAPILAN TÖRENLER 

Çankırı'da yapılan törenden üç muhtelif görüniif 

l ll 

Zonguldak'ta gençlik ve halk törende 

Maraş'ta yapılan törenden bir görün Üf 

• 

Menem en'de Atatürk büstü etrafında toplanan hallı 

Zile'de yapılan tören 



.'\ 

Sonbahar ve Kış için 
Yeni şapka modelleri 
Y

eni şapka ıekillerinin ne o
lacağını dU.ünmek sırası 

seldi ve hatti geçmeğe bile başla
dı. Son cereyanlara bakılırsa, saç
ları enseden, şakaklardan, ve nadi
ren de tepeden serbest bırakacak 
şekilde ve yüksek şapkalara doğru 
bir gidil görülür. 

köşeli ve kenarları yukarıya kalkık 
şapkalar .... 

S
aydığımız son üç şapka bil

hassa yeni bir rağbet kaza
nıyor. Postiyon şapkalarının ekse-

&on~arla beraber büyük mo
distıerTelDltJ • ~rlar ve en 
yeni modellerini çıkardılar. '.Ba ~----lfıllil 
deller küçük bir tecrübe devresı bı-
le geçirmeden kati forml~rı~ı ala
rak .ınoda denizinin gemılerı ara

sına karışmış bulunuyor. Parmaklar 
arasında kolayca büzülüp buruştu
rulabilen, deniz rüzgarlarının ge

tirdiği bulutlar kadar hafif şapk~
lar bütün moda ıekillerini kendı
lerinde tebellür ettiren beş, altı tip 
alını§ oluyor. Bu formlardan çabu

cak ortadan kaybolrnağa ma~kum 
bulunmıyan ve gelecek mevsımde 
de rağbetini muhafaza edebilece.k 
olan birkaç tanesini gözden geçı· 

relim: ., 
tık nazara çarpan "1900 saç wtU· 

1 
. . ı'cabettirdiği alna dogru 

va etının . 

k 
w 'k ve kordelalarla çok cazıp 

ço egı "f f'"t 
bir şekilde tutturulmuş kadı e, o r 
ve fay şapkalardır. 

u sonbaharda, eski çerkez 

&kalpaklarını andıran astra· 
t " dan ve 

ka d "breitschwan z . k 
~ an, tilkilerden yapılmış bırço 

ar1ante .... lü or Bun· 
.. tok" (toque) ler goru y . 
dan mida fötrden, yünlülerden, ve 

ul ltalyan ordusu
kadifeden mam '. a kalarında ol-
nun piyade neferı ş p ·· 

Pasmanto· 
d w 'b" tüylerle veya .. 

ugu gı ı onlarla sus-
ri (şerit) terle, pomp d aza· 

"tok" ler e n 
lenmiş bir takım 
rı dikkati cedbediyor. ı· olanla-

. egwlence ı 
Bu tiplerın en 

sayalım: 
rından bir kaçını • egw iterek 

il rine dogru 
Burun ze . k.lde otur-

başa muvazeneli bır şe. ıteınin için 
vazeneyı 

tulmuş ve bu mu d ıanan ka-
af ından o 

başın arka tar 
1 

ş deve· 
dife bir şeritle tutturu ~u k <l2P-

. ve tıtre r-
kuşu tüyünden ınce birin-
kalar. iki plandan ibaret ve 

' .. ·rdan ve ... nazar· 
ci planı yüzü ruzga .b. pek faz· 

ki ak ister gı ı 
lardan sa am .. 1 ı süı· 

w• . d.k e sivri tuy ere 
la egılmış, 1 v d.. r modeller; 
lenmiş fötrden ıg~leri kendile
canlr ve göz ahcı ren H" distan 

kuşlarla. ın 
rinde toplıyan . le kokard'larla. 
tavusu kaııatlarıy ' 1 "ılenmiş 

içekler e su 
yapraklar ve ç balarının at· 
yassı şapkalar; al~Yl a~na (Potillon) 
1 b. n seyıs erı 
arına ıne bcnziyen ıap-

giydikleri başlıklara d rk tab-
ihiyet, ortası e ı .. 

kalar .... ve n. aıodeller; uç 
la ıimitlcrinı andıran 

Spor bir tayyör modeli 

J 

i Yukarıdaki ıapkalarda kulla
nılan mar.zeme, renklerde ai-
yah ve lacivert hakim olmak 
Ü.zere lötr, kürk ve kadifedir. 
Ş.,,pkaların ekaeri grogren kor
dela ile, bazıları da kalın 
kordonlar veya kenar yapılan 
pikürlerle süalenmifl'ir. Kadife 

ı 
veya lötr'de renk tezatlariyle 
güzel biçimler elde olunmUf
tur. Kürk ıapkalarda ise, as
trakan veya tilki kullanılmakta· 

dır. 
ı ................................................... . 

riya kadifeden, tabla simitlerine 
benziyenlerinin antilop derisinden 
ve üç kögelilerinin de "pan" deni· 
len kaba ve seyrek dokunmuı kadi
fe taklidi kumatlardan yapıldığını 
görilyorw:. 
Akıam ıapkası modelleri, üzerine 

levanta çiçeği mavisi, roz: draje, 
otu yeıili, kükürt aarıaı ve· 

ya uy ü ük deveku· 
şu tüyleri sarılı saten 
}otlardan mürekkeptir. 

Tuvalet şapkalarına gelince, bü
yük bir saç filesine tutturulmuı si
yah kadife üstüne güller dizmek 
suretiyle yapılmış bir taç, çok ca
zip bir tiyatro başlığı tegkil et
mektedir. Bu taç, bilhassa giyilen 
tuvaletin garnitürlerinden biriyle, 
eldiven, kemer veya eşarpla asorti 
olursa zarafeti bir kat daha artar. 

Büyük f&pka modelcileri "1937" 
nin ense üzerine düşük saç tuvale
tini benimsiyen bayanlar için de 
yeni tipte çok zarif şapkalar ya
ratmrya muvaffak olmuşlardır. Bu 
modeller umumiyetle arkaya veya 
yana yatık formları ihtiva ediyor
lar. 

D irektuvarlar enseyi güzel
ce kapattıktan sonra alna 

doğru bir hile teklinde yükselirler 
ve bu yükselmeyi iyice tebarüz et
tirecek olan dik ve sivri bir tüyle 
nihayet bulurlar. 

Tercihan siyah renkte fötrden 
mamıll ve "drape" nin bütün bollu· 
ğunu haiz olan ve arkaya doğru 

atılmıt bir tekilde bulunan büyük 
yassı gapkalar, pili ve büzmelerin
de saçların yumugak kıvrımlarına 

karıtarak başa çok cazip bir şekil 
verirler. 

Lameden veya kadifeden sivri 
kalotlara malik olan ve azametli bir 
şekilde yan tarafa doğru eğilerek 
giyilt. ı "türban" lar ve simit şek
lindeki şapkalar mütecessis nazar
ları kendilerine çekmekte hususi 
ve esrarlı bir mahareti haizdirler. 

Moda salonlarının büyük askıla
rı üstünde yeni açılmış çiçekler gi
bi duran büyük, kiıçük bütün bu 
modellerin hemen hemen aynı rağ
beti kazanacaklarına güphe yoktur. 
Zira, en cüretkb fantezilerine ka
dar bütün zevklerine hürmet ettir
mek iatiyen kadınlar için bu model
lerin getireceği büyük tehlike hep
si için aynı derecededir. Bu tehli· 
keden korunmak, giyilen şapkanın 
kostümlü bir balo için yapılmıı his-
sini verdirmemesine dikkat etmek
le ancak kabildir. 

llJMUaa KAYA 

Uyku esnasında 

terllyorsanıı ... 
Uyurken terlemek, hele bir kadın 

için, pek hoş bir şey değildir. Gecele
ri terlemenin önüne geçmek için bir 
kolaylık vardır. Bu biraz tuhaf gibi 
gelecek ama terliyenler bir kere tec
rübe ederse, neticeden çok memnun 
olacaklardır. Bakın bunun icin ne ya· 
pacaksınız: Bir miktar su içine çok
ca yemek tuzu koyup eritin. Fakat 
tuz çok olsun. Su iyice işba haline ge
lir. Yani ne kadar çalkalasanız tuzun 
hepsi erimez, suyun dibinde gene bir 
miktar kalır. Bu suda gömleğinizi ıs
lattıktan sonra gömleği kurutup gi
yin ve yatın. Bu tedbir terlcmiye kar
şı birebirdir. 

Kadınlar bisiklete 
binmeli mi ? 

1 

.................................................... 1 
Kü~iik tavsiyeler 

. .................................................. . 
Kırmızı şarap lekelerini çıkarmak 

için, atli suya biraz amonyak karrş
tırıp lekeli kısmı buna batırın. L~ 
ke çıkmazsa amonyak miktarını ar
tırabilirsiniz. Sonra derhal temi• 
su ile durulayın. 

Yaz geçelidcnberi lı:ı.sır koltuklarr ta
bii içeriye aldınız. Bunlar kir/en
mişlcrse, sabunlu su ile temizleyip 
haı•a cereyanlr, fakat gölge bir yer
de kurutunuz. Lekeler ispirto ile 
kolayca gidebilir. Yalnız cil§lı ha
sırlar için ispirto tavsiyeye şayaa 
değildir. 

Bir şi.-;cye sinmiş olan her hangi bir 
kokuyu çıkarmak için. önce şişeyi 
iyice yıkayıp sonra da içine biras 
amonyak koyunuz. Şişeyi çok sert 
bir şekilde çalkaladıktan sonra ağ
zı acık olarak bırakınız. Kokudan 
eser kalmaz. 

o 
Siyah yünlüden bir robu güzel gös· 

term<'k ir.in bir fikir: Sarı yaldızlı 
meşini girl.•nd şeklinde kesip y•· 
kaya dikiniz. Koyu renk üzerine 
bu ani parlaklık, robu çok güzelleş• 
tirecektir. 

Bazı doktorlar bisiklete binildiği 
zaman yapılan hareketlerin fizyolo
jiye muhalif olduğunu yazarlar. Bu, 
mizaç itibariyle erkekten daha za -
yıf olan kadınlar için daha doğru -
dur. Bisiklet üzerinde yapılan hare
ketler hem kalbe, hem de mideye iyi 
tesir etmez. Hazmı durdurduğu gi- ' 
bi. midede ağrı yapar. Buna misal 
olarak, kahve öğüten hizmetçilerin 
kalplerinin zayıfladığını gösterirler. 

Kahr.Je rengi ıetlancl lıumCJfın
clan yapılmıı bir manto - tayyör 
Yakada ve kollarda piktürler 

r.Jardır. 
Maamafih mutlaka binmek la

zımsa, itidalle binmek en iyisidir. 

Tafta'dan yapılmış bir şemsiyedelci 
yağ lekelerini çıkarmak için en iyi 
çare, kumaşı sabunlu su ile yıka
mak, sonra da üzerine ketenyağı 

sürdiikten sonra açık olarak ku
rutmaktır. 

111111111111111111111111 

SAÇ TUVALETİNDE YENİ BİÇİMLER 
Paria'in en 

meıhur ber
berleri tara • 
lından yapı • 
lan bu model
ler, aaç tuva -
letindelıi ye -Ense ve kulaklar meydanda, 

' 

ni tema)'iille· 
rİ çok pul 
bir tarma 

wöetemwJıte -ın üze ind bukleler 
""' 

Yazdanberi saç tuvaletlerinde inkılap yapan : 
yeni bir biçim peyda oldu. Bu biç.imin esası, §U : 

cümle ile hülasa olunabilir: Ense ve kulaklar mey- : 
danda, başın üst kısmında küçük bukleler .... Bu S 
moda, bilhassa Amerika'da büyük bir rağbet gör- : 
n:ıektedir. Orada bu biçime verilen ad "Upswing"- S 
d~r. Nevyork kuaförleri, bu yeni biçimi yaymak i- S 
çın h::.k.iki bir mücadele açmışlardır. Saçlarım ha- S 
la bir biçimde tanzim ettinneğe karar veremiyen 5 

Greta Garbo, .b~ yüzden tarizlere hedef olmuştur. : 
Yukarda, Parıs ın en meıhur berbeleri tarafından : 
yapılmış bir kaç yeni kuafür modeli görüyorsunuz. : 

Bu biçimler, saçlar san veya kumral olduklanna, § 
baş veya yüz büyük olduğuna göre tanzim edilmiş- : 
lcrdir. 5 -------• -----Saçlanmzm i\izelliğini muhafaza için. bunlara 

çok itina göstermeniz lazımdır. Bu itinanın batın
da, fırçalama işi gelir. Esas olan, sert bir fırça ile 
saçlan köklerinden uçlarına kadar fırçalamaktır. 
Bu suretle saçları, aralarındaki kirlerden ve hamız· 
lardan temizlemiş olursunuz. 

1>? fırçalanan saçlar ve iyi bir masaj yapılm11 
baş, sıze parlak ve yumuşak saçlar temin eder. 

Masajda esas, saçların köklerinden itibren bat· 
layıp g:riye ve ileriye, sonra da çepe çevre her ta· 
rafa dogru parmaklarla batın derisini oğmaktır. 

.. ~~~. fır.~l~a itine:, başlayınız: Saçlarınızı 
yu~unuzun uzerıne dogru döküp, arkadan öne 
dogru fırçalayımz. 

S~çlan iki fırça arasına alarak aşağıdan yukarı· 
ya dogru fırçalaymız. 

.. Sonra tek fırça ile soldan sağa ve sağdan sola 
dogru fırçalayınız. 

Ve nihayet saçları tutam tutam alar k 
... ;:.....ı.. ......ı, .. ~. d ... a gene a-ııaa-D ,.__.,,.a ogru fırçalayınr 



u~us . 
lnönü'nün devlet reisliğine seçilmesi dolayısjyle dolayı Majestenize hararetle teşek

kür ederim. 

lnönü 

yısiyle en samimi tebriklerimin ve 
şahsi saadetleriyle dost türk milleti
nin refahı hususundaki en iyi dilek
lerimin kabulünü rica ederim. 

2 - 12 - 1938 

Yeni 
kurultaya
doğru 

-

Cümhur reisimize yaban~ı 
devlet reislerinden gelen 

tebrik telgrafları ve cevapları 
(Başı 1. inci sayfada) 

muharriki olan ekselansınıza samı' . 

Türkiye Reisicümburu 

Ankara 
Türkiye reisi cüm.hurluğu salahi

yetlerini deruhte eıttiğiniz bu anda 
samimi te,briklerimi ve şahsi saadet· 
leriyle Türkiye'nin refahı hakkında
ki dileklerimi arzeylerim. 

Gustave 
Majeıı.te Gustave 

Stokholm 
Cümhur reisliğine intihabıuı dola

yısiyle vaki lutfukar tebriklerind:n 
dolayı Majestenize hararetle teşek

kür eder ve şahsi saadetleri ıle İsve· 
çin refahı hususundaki dileklerimi 
arzeylerim. 

Feyizli faaliyetinizin iki memle
ketimiz arasındaki ananevi dostluğun 
mütemadi tarsin ve inkişafına daha 
ziyade hizmet edeceğine katiyen ka-
niim. 

Kalinin 
Ekselans Kalinin 
Sovyet Sosyalist Ciimhuriyetleri 

Birliği icra Konseyi Reisi 
Moskova 

Cümhur reisliğine intihabım dola· 
yısiyle göndermek lutfunda bulundu
ğunuz nazik telgraftan dolayı size ha
raretle t esekkür ederim. 

( Başı 1. inci sayfada ) 
. , 

927 kongresi Cümhuriyet Halk 
Partisi adına birinci olmakla be
r~ber, Atatürk, bu partinin "A" 
nadolu ve Rumeli Müdafaai Hu· 
kuk,, cemiyetlerinin tekamülü 
olduğuna işaret ederek demişti 
ki: u_ Cü.mhuriyet Halk Parti· 
sinin büyük kongresini açıya .. 
rıım. Partimiz, geçen ıstırap ıe
neleri içinde, milletimizin hayal 
ve şereli için gösterdiği yüksek 
az.im ve iradenin mü.meııili ola· 
rak, bundan dokuz sene evel te
şekkül etti. ilk umumi kongre· 
miz. Sıvas'ta aktedilmiştir!,, 

b 'k . mı 
te rı~ lerımle .~irlikte, deruhte etmiş 

susundaki en hararetli dileklerimin 
kabulünü rica ederim. refahı hususundaki en samimi dilek

lerimi arzetmekle bahtiyarım. 
oldugunuz yuksek vazifenin t" k .

1 
. . ur 

mı letını şanlr mazisinin mukadd 
ismet lnönü 

Ekselans İsınet lnönü Ghazi l lnönü Memlel;etlerimiz arasındaki anane
vi do:stluk, kıymetli surette saklıya
cağımız kıymetli bir kazançtır. ıviü
naselıetlcrimizin tarsini ve dev:ımlr 
surette inkişafı hakkındaki remcnni
lcrinize tamamiyle iştirak eder ve ben 
de şahsi saadetiniz ve Sovyet halkı -
nm refahı hakkındaki en samimi: te
menn ilcrimi bilcliririm. 

kıld.ığı başarılara sevketmesi hakkı~~ 
dakı temennilerimi ekseliinsmıza ar -
za büyük bir memnuniyetle müsaraat 
ederim. 

Türkiye Reisicümhuru 

M·ıı· Ankara 
ı ı Meclis tarafından en yüksek 

devlet makamına getirildiğiniz bu an
da en sa~imi tebriklerimi ve şahsi 
saadetlerıy!e Türkiye C"mh . t" 

Majeste Ghazi 1 
Bağdat 

Cümhur reisliğine intihabım dola
yısiyle Majestelerinin göndermek 
lutfunda bulundukları tebrik telgra
fından fevkalade mütehassis olarak 
en hararetli teşekkürlerimin ve şahsi 
saadetleri ile Irak milletinin refahı 
hususundaki kalbi dileklerimin kabu
lübünü rica eylerim. 

Ekselans ismet lnönü 
Reisicünıhur 

Ankara 
Ekselansınızın Türkiye cünıhuriye

tinin en yüksek makamına intihapları 
şanlı bir maziyi ve v.atanmız uğrunda 
parlak bir faaliyeti teyit eykmekte
dir. En hararetli tebriklerimi arzet
mekle, şahsi saadetleri ve iki memle
ketimi:.: arasındaki samimi dostluk 
münasebetlerinin ahenkli inkı~afı hu
susunda Suriye'nin temennile;ini de 
iiade ediyorum. 

Majeste Zogo 1 
Zogo l 

. u urıye ı -

. . Tirana 
. Reısıc~mhurluğa intihabım dolayı-

sı_yle 1?1aJestelerinin lutfen gönder. 
dıklerı tebrik telgrafına ve gerek şah. 
sım gerek türk milleti hakkındaki 
muhab_bet hislerinden fevkalade mü_ 
teh.assıs ~la~ak çok samimi teşekkür
lerımle bır_lıkte şahsi saadetleri ve 
Arna~utl~gun saadet ve refahı te . 
mennılerımi11 kabulünü rica ederim. 

nın refahı hakkındaki dileklerimi ar
zeylemek isterim. 

Albert Lebron 
Ekselans Albert Lebron 

in önü 
Türkiye Cümhuı·iyeti Reisi Yakında, cihanı, milli birlik 

ve iradenin yeni tezahürlerine 
şah it kılacak olan büyük kurul • 
tay, işte böylece kurtulut ve ku
ruluş tarihimizin ananesini de .. 
vam ettirmektedir. 

lnönii 
Ekselans ismet İnönü 

Türkiye Cümhurreisi 

Reisicümhur 
Paris 

~Ümhuriyetin en yüksek makamma 
Mıllet Meclisinin beni çağırdığı an -
da ekseliinsınıza hakkımdaki lutuf
kiir tebriklerinden dolayı hararetle 
teşekkür ederim. 

lnönü 
Ekselans Cümhurreisi 

Ankara 
Cümhurreisi sıfatiyle vazifelerint! 

başlamaları münasebetiyle Ekselans
larına çok hararetli tebriklerimi ve 
şahsi saadetleriyle milletinin refahı 
hakkındaki samirııı temennilerimı bil· 
diririm. 

Hirohito 

HCl§em Attaşi 
Ekselans Haşem AtLşi 

Şam 

FehanıetJü İsmet Paşa 
Hazretlerine 

Ankara 

F. R. ATAY. 

İstanbul Valisi 
T'" k. . Ankara 
~ur ~ye .R~ısicümhurluğuna ittifa-

~ı ara ı.ıe ıntıhabınız münasebeti le 
ıd.~relerınde muvaffakiyetler d.[ 
Tur~iye'nin istikbalde de refah/::· 
şahsı . saadetleri için en halisane te -
mennılerde bulunurum. 

Ekselansınızdan, şahsi saadetleri i
le dost milletin refahı hakkında be -
nim ve türk milletinin dileklerimizi 
kabul buyurmanızı rica ederim. 

lnönü 
Ekselans General ismet İnönü 

Cümhurreisi 
Ankara 

Majeste Hirohito 
Tokyo 

Cüınhur reisliğine intihabım doiayı

siylc Ekselansınızın ıutfen gönch:rdi
gi telgraltan mütehas3is olara.lt teşek
kürlerimle bitlikte, şahsi saa·.~tctleri ve 
iki memleketimiz arasında dostluk 
münasebetlerinin inkişafı husnsundil· 
ki dileklerimin kabulünü rica ~cl:;rim 

Türk milletinin muazzam pederi 
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin 
haberi vefatını aldım. Bundan dolayı 
ansamimtilkalp t<ıziyetlerımi Türk~

ye'nin saclı!: "· kanım bir muhıb!Ji sı
fatiyle ııccip türk milletine ıakclinıi 
bir vazife bilir, aym zamanda Ciimhur 
riyaseti makamına intihap buyurul· 
muş olduğunuz beşaret habcrıni almı~ 
bulunduğumu arzederim. 

şehrimizde 

Adoll Hitler 
Alman Reichshanzleri 

Ekselans Adolf Hitler 

Alman Reichskanzleri 

Türkiye'nin Cümhur Reisliğine in
tihapların<lan dolayı ekselansınıza en 
samimi ve kallıi tebriklerimi arzet -
mek isterim. 

Cümhurreisliğine intihabım do~ay ı
siyle Majeste emperiyallerinin gön
dermek lutfunJa bulundukları tebrik 
telgrafından ziyadesiyle mütehassıı. 
olarak, çok hararetli teşekkürlerim: 
ve şahsi saadetleri ile japon milletınin 
refahı hakkındaki samimi temennile· 
rimi kabul etmelerini kendilerinden 
rica eylerim. 

lnönii 

lnöniı 
Ekselans ismet lnönü 

Tıirkiye Reisicümhuru 
Ankara 

Türkiye reisicümhurluğuııa inti· 
hapları dolayısiyle Ekselansınıza n 
türk milletine saadetler dilerim. 

Abdülciziz 
Sa Majeste Abdülaziz 

Türkiye'nin ötedcnberi muk~dder"'
tını teyi..:lı ellerinizle idare buyurmuş 
olmamı lıa.;ebiyle', necip türk r:ıilleti
ni kıymettar vücudunuzla yükseltccı>
ginizden emin olarak, sadık bir kalbin 
ifadesiyle zatı fehametpenahilerine 
arzı tazimat ederim. 

. (Başı 1 inci sayfada) 
re~ınde ifaya bütün kuvetimle çahşa
cagım, İstanbul yurdun tabii güzel -
likleriyle maruf bir köşesidir. Bu gü
zel şehrin tam manasiyle imarına. 
kültür, sıhat ve her türlü sahada yük
selmesine gayret ve faaliyet sarfede· 
ceğim. Gençlik ve memleket işleriyle 
yakından alakadar olacağım. c·· h Berlin 

. um ur Reisliğine intihabım dola-
y~~ıyle ek,,;elansrnızın lutfen gönder· 
d_ıgi tebrik telgrafından pek mütehas· 
81~ oldum. En hararetli teşekkürleri
mı arzeder ve şahsi saadetleriyle Al
manya'nın refahını dilerim. 

Şahsi saadetleri ile dost ve mütte -
fik büyük. türk milletinin saadetini 
dilerim. 

Jorj il 
Helenler Kıralı 

Ekselans Cümhurreisi Saoudi Arabistan Kıralı 
Ray ad 

imam Yahya 

Hazretül - İmam Yahya 
Henüz lstanbul'a hareketim günü 

muayyen değildir. Temaslarıma de -
vam edeceğim. Doğruca lstanbul'a 
gitmek ve yahut Manisa'ya uğradık. 
tan sonra geçmek hususunda verilmif 
lıir karar yoktur.,. 

lnönü 
Ekselans ismet lnönü 

Türkiye Reisicümhuru 

Ankara 
.. zzyaiyle müteellim olduğumuz bü

yuk. şe~inizin yerine Türkiye Cüm -
h.urıyetınin en yüksek makamına in
tıhabznzzı haber aldım. Ekselansınıza 
en samimi tebriklerimi ve şahsi saa -
detleriyle, mukadderatı ekseiansını -
zın liyakatli ellerine tevdi olunan 
dost ve asil türk milletinin refahı 
h~susunda benim ve bulgar milleti· 
nın temennilerini arzederim. 

Majeste Boris 3 
Boris 

Sof ya 
Cü~ur Reisliğine intihabım do • 

layıs;yıe majestenizin gonderdiği Ju
tu fkar tebrik telgrafından derin bir 
tarzda ·· h · .. mute assıs olarak hararetli te· 
şe~kurlerimin ve şahsi saadetleriyle 
asıl .bu~gar milletinin refahı hususun
d~kı dıleklerimin kabulünü rica ede· 
rım. 

B. ismet İnönü 
Cümhurreisi 

in önü 

y··k Ankara 
u sek Cümhur Rei ı--· k 

d h . • . . s ıgı ma amını 
eru te ettıgınız bu a -' . . 
b 'k · n·.ıa en samımı 

te rı lcrımle birlikte 1'" k. ' . 
f h · . • ur ıye nın 

re a ı ve ıkı memleketimı·zı· b. 'b· 
1 . ırı ır · 
erme teyemmünen rapted b _ 

d · . en agların 
aıma daha zıyade inkişaf h 

d k . . . ı ususun. 
a ı temennılerımi eksela' . . nsııuza ar-

zetmek ısterım. 
Mesleğinizde sizi temayüz . .. ettıren 

mustesna vasıflar ve büyük · 
1 . T .. k. , mezıyet· 
erın ur ıye ye en şanlı mukadde 
ratını temin cdeccgine kaniim 

Majeste Faruk 1 
Faruk I 

Kahire 
Cümhur Reisliğine intihab m dola. 

yısiyle maıesteııizin hıtten gönderdı 

ği tebrik telgr;ıf ııdan ziyadesiyle 
mütehassis olarak, lıarnrctli teşekkür. 
)erimle beraber, Mısırın refahı ve ikı 

memleketimi Ti birilıirine teyemmü. 
nen bağlryan kardeşlik rabıtalarınm 

daima daha ziyade inkisafr h:ıkkında· 
ki tcıncııni'rrimin kalı·ıl'inü nen ctk· 
rim. 

lnönü 
Ekselanıı ismet lnönü 

Tiiı·kiyc Rcisiciimhuru 
Ankara 

Ekselansınızın. milletin itimadıyle 
çağrrlrJ·ğı yüksek vazifeyi deruhte 
etti;:ii im ancla çok samimi tebrikle· 
rimle hcrahcr Türkiyc'ııin refahı hak· 
kında ki h~raret 1 i tı>menııill"rimi arı -
eylt"mek ist": im. 

Kyosti Ballio 
Fenlan<li_vn n .. ;s;çiimhuru 

Ekse1ans Kyosti 
Fcnlnndiya Reisicümhuru 

Majeste Jorj 2 
Helenler kıralı 

Londra 
Cümhur Reisliğine intihabım dola

yısiyle majestelerinin göndermek lut
funda bulun<luklarr tebrik telgrafın -
dan fevkalade mütehassis olarak ha -
raretli te~ckkiirlerimin ve şahsi saa -
detleriyle dost ve müttefik büyük :ım· 
nan milletinin saadeti hakkındaki sa
mimi dileklerimin kabulünü rica ede-
rim. 

ismet lnönü 
General ismet İnönü 

Türkiye Reisicümhuru 

Ankara 
Büyük Atatürk'ün çok acı ufulün· 

den tevellüt eden teessürlerimi zatı 

develtlerinin Büyük Millet Meclisi 
tarafından Reisicümhurluğa intihap -
lariyle tadil edelıilmekteyim. Büyük 
milletimizin sonsuz sevgi ve güveni
ni şahsında toplıyan zatı devletleri -
ni en derin tazimkar hissiyat ile şah· 
sı acizanem ve Hatay namına tebrik 
ederken, mensubiyetiyle iftihar etti
ğim türk milletine ve zatı devletleri
ne saadetler ve bahtiyarhklar dile
rim. 

T aylur Sökmen 
Hatay Devlet Rei&i 

·Ekselans Tayfur Sökmen 
Hatay Devlet Reisi 

Antakya 
Riyaseti Cümhura intihabım dola -

yısiyle göndcrı:rck lııtfunda bulundu
ğunuz tebrik telgrafınızdan dolayı 
teşekkürlerimi tak<lim ederim. 

in önü 
Türkiye Cümhuriyeti Reisi 

ismet lnönü Hazretleri 

Ankara 

Ankara 
Ekselanslar.mın cümhur n:ısııgıne 

intihapları müna:.ebetiyle, k~n dilerint> 

en hararetli teLriklerımi ve şansi sa. 
adetleri ile tiırk milletinin refah, 
hakkında en iyi temennilerımi bil
dirmekle bahtiyarım. 

Emille Edde 
Ekselans B. Eınille Edde 

Beyrut 
Ekselanslarının cümhur reisliğine 

intıhal.ıım dolayıı.iyle göndermek lut
funda bulunduğu telgraftan ziyad~

siyle mütehassis olarak, kendilerine 
en hararetli teşekkürlerimi ve şahsi 
saadetleriyle Lübnan'ın refahı hak
kındaki samimi temennilerimi bildi-
ririm. 

lnönü 
Ekael&ns B. lamet İnönü 

Reiai<:ümhur 
Ankara 

Eksclanslarmın cümhuriyetin e.1 
yüksek makamına intihaplarını öğ
rendim. En samimi te-briklerimi ve 
Lituanya milleti ile benim şahsi saa
detleri ve Türkiyenin refahı hakkın
daki en ıyi temennilerimizi kabul bu
yurmalarını rica ederim. 

Atanaa Smetnoa 
Litvanya Cümhuriyeti Rei&i 

Ekselans B. Atanas Smetnos 
Reisicümhur 

Kaunas 
Cümhur reisliğine intihabım müna

sebetiyle gôndermek luttunda bulun
dukları tebriklerden dolayı Ekselans· 
larına hararetli surette teşekkür eder 
ve şahsi saadetleriyle Litvanya'nın 

saadeti hakkındaki hararetli temea
nilerimin kabulünü rica eylerim. 

lnönü 
Ekselans ismet İnönü 

Türkiye aeiaicümburu 
Ankara 

Riyaseti cümhura intihabım dolayı. 
siyle göndermek lutfunda bulundu
ğunuz tebrik telgrafından dolay; z<ıtr 
hümayunlarma teşekkürlerımi tak. 
dim ederim. 

lnönü 
Ekselans ismet İnönü 

Türkiye Reisicümhuru 
Ankara 

Cümhuriyetin en yüksek makamına 
intihapları dolayısiyle Ekselansınızc. 
gerek kendimin gerek çekoslovak hü
kümetinin en samimi tebriklerimizi 
arzeylerim. 

General Syrovy 
Ekselans General Syrovy 

Baıvekil 
Prag 

Ek11elansınızın lutufkar telgrafın

dan ziyadesiyle mütehassis olarak erı 
hararetli teşekkürlerimin kabulünü 
rica ederim. 

/nönü 
Reisicümhur ismet lnönü 

Ankara 
Riyaseti cümhura bil'icma intihap 

buyrulduklarmı büyük bir meserretle 
işittim. Zatı fahimanelerinin ve Tür
kiye cümhuriyeti fahimesinb saadet 
ve ikbali hakkındaki duygularımı h
bul buyurmanızı, cenabı hak muvaffa. 
kı bilhayr buyursun. 

Abdullah 
Son Altes 

Emir Abdullah 
Amman 

Riyaseti cümhura intihabım vesile
siyle göndermek lutfunda !Julundu
ğunuz tebrik telgrafından dolayı zatı 
fahimanelerine hararetli teşekkürlı!
rimi takdim ederim. 

lnönü 
Reisicünıhur Hazretlerine 

Ankara 
Türk milletinin Ekselansmızı cüm- Matem ve tedfin merasiminde bulu-

Merhum Atatürk'ün müessit ırtı. 
halinden dolayı bir taraftan kalbi te
essürlerimi beyan eder, ve diğer ta
raftan zatı alilerinin, Iran'm dostu 
ve kardeşi olan Türkiye'nin Cümhuı 
Reisliğine intihap edilmiş olmanız . 
dan dolayı duyduğum nihayetsiz 
memnuniyeti ve halisane tebriklerimı 
beyan eylerim. 

Zatı T · · 

huriyetin en yüksek makamına davet namadığım cihetle teessürüm hadden 
ettigi bu an<la çok samimi tebrikleri- efzundur. Selefi fahimanelerine olan 
mi ve asil türk milletinin saadeti hak- muhabbet ve hürmetim ve şahsı kerı
kında bütün Polonya milleti ile bir- manesine olan meveddet ve tekrimı
likte yaptığımız hararetli temennile- min lıeni keyfiyeti vefat dolayısiyle 
rimizı kendilerine bildirmeyi bir va- beyanı taziyet ve teessüre sevketti. 

Melik • ül Yemen 
Sana 

Büyük Atatürk'ün ziyaı hasebiyk 
zatı falıimanelerınin izhar buyurduk· 
lan teessürden pek mütehassis oldu
ğumu ar.ıeder, hakkımdaki samimi 
hissiyat ve temennilerden dolay:. te
şekkür ve hürmetlerimin ka,bulünü is
tirham ederim. 

lnönü 
Ekselans lsmet lnönü 

Reisiciimhur 
Ankara 

Ekselansınızın cümhur n;isliğine 

intihapları dolayısiyle en h:ıraretli 

tebriklerimi arzederim. Bundan böy· 
le mukadderatını, müteveffa büyük 
reisin en yakın arkadaşının idare ede
ceğinden müdrik bulunan türk milleti 
istikbale süklın ve itimatla .'.)akabilir. 
Dost ve müttefik Türkiye'nın refah 
ve tealisi ve Rcisicümhurunun şahsi 

saadeti hakkında en samimi temenni
lerimi bildiririm. 

Paul 
A. R Naip Pol 

Belgrad 
Altes ruvayalinizin dostane telgrafı 

beni derin bir surette mütehass:s et

ti. Bundan dolayı hararetle teşekkür 
eder ve şahsi saadetleri ile dost ve 
müttefik Yugoslavya'nm refah ve iti
lasım en samimi bir surette dilerim. 

/nönü 

Nevyork'taki casusluk 

davasının karan 

bugün veriliyor 
Nevyork, 1 a.a. - Casusluk dava _ 

sını görmekte olan Nevyork federal 
mahkemesi reisi hakim Knox, bu da _ 
va hakkındaki kararını, yarın öğleden 
sonra bildirecektir. 

. Müddeiumumi Hardy, iddianame • 
sınde ezcümle demiştir ki : 

''V ·ı 

Kastamonu valisi şehrimizde 
Kastamonu Valisi B. Avni Doğan 

dün sabah otomobille Kastamonu'dan 
şehrimize gelmiştir. B. Avni Doğa.Ü 
öğleden eve] Dahiliye Vekili Parti Ge
nel Sekreteri Dr. Refik Saydam'r ma
kamlarında ziyaret etınit ve akşam ü,. 

zeri Kastamonu'ya dönmüştür. 

Konya emniyet 

müdürlüğü 

Dahiliye Vekaleti emir subayı B. 
Hadi Eraybar'ın Konya emniyet mü
dürlüğüne tayinine dair kararname 
yüksek tasdikclen çıkmıştır. 

Bir kaç gün içinde Konya'ya hare -
ket edecek olan B. Hadi Eraybar'a ye
ni vazifesinde başarılar dileriz. 

tstanhul valisiyle emniyet 
direktörü hakkındaki 

kararnameler 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Dahiliye 

Vekaleti, İstanbul valisinin ve emniyet 

müdürünün değiştirilmesine ait ka -

rarnameleri bugün vilayete tebliğ et

miştir. Muhittin Üstündağ bugün vila

yette yeni kararnameyi tebel!üg etmiş 

ve bir tamimle vilayet ve belediye 
teşkilatına veda etmiştir. 

Namık Kemal'in 

50 inci yıl dönümü 
İstanbul, 1 (Telefonla) - Yarın 

v . a mızın saadetlerini ve mu -
affakıyetlerinı ansamimülkalp arzu 

ve temenni ederim. 

f. 1 ~ Rı:z:a Pehlevi 
"' a H_azrcti Hümayun 

.. He telakki ederim. Büyük Türkiye'nin büyük acısına iş-
Moacichi tirak ettiğim şu anlarda, aziz memle-

Ekse1ans İgnacy Moscicki ketinizin ikbal ve tealisi ve zatı riya 
Reiaicümhur setpenahilerinin sıhat ve saadl'ti hak-

Vartova kındaki temenniyatı 'kalbiy~mi tak 

erı ecek karar, Amerika Birleşik 
~~vletlerinde çalışan ve Alınanya'nm 
yuksek memurları tarafından idare o· 
lunan casusluk sistemini mahkum e -
decektir .,, 

(bugün) 14.50 de güzel sanatlar aka -

demisinde, 18.30 da üniversite kon • 

ferans salonunda Namık Kemal'in ö -

lümünün 50 inci yıldönümü münase • 

betiyle ihtifal yapılacaktır. 

Zatı Şahinşahı lran 

B"" .. k Ramssen 
. uyu Atatürk'ün elim zıyaı hase-

bıy!_e za~ı _Şehinşahilerinin samimi te
essurlerı~ı ve Reisicümhurluğa inti _ 
habı_m m~~asebctiyle memnuniyet ve 
tebrıklerını bildiren telgrafnameden 
<l~layı pe~ mü:ehassis olduğumu, kal
bı teşekkurlerımle birlikte bildirir, 
kardeş ve dost İran milletinin başın
da zatı Şehinşahilerine saadetler te. 
menni ederim. 

Ekselans ismet lnönü 
lnönü 

Türkiye Cümhurreisi 
Ankara 

Türk milletinin beni reisıcümhur- dim ediyorum. 
luğa davet ettiği anda Ekselansınızın 
göndermek lutfunda bulunduğu teb
rik telgrafından ziyadesiyle mütehas
sis olarak kendilerine en hararetli te
t~kkürlerimi ve şahsi saadetleri ile a
su Polonya milletinin refahı hakkın
daki temennilerimi arzederim. 

R 
. . lnönü 

eısıcüm.hur lamet İnönü . 

Ankara 
Ekselansınızın cümhur reisi olarak 

intihabı münasebetiyle kendilerine 
arzetmekte olduğum samimi tebrikle _ 
rin kabulünü rica ederim. 

Abdullah 
Altes 

Emir Abdullah 
Am.man 

Telgrafnameyi fahimanelerini al
dım. Büyük Atatürk'ün ebediyete ka
rışması dolayısiyle izhar buyurduğu
nuz çok samimi hissiyat asil ruhunu
zun makesidir. Bu büyük duygulara 
ve hakkımdaki çok nazikane temenni
yatmıza bilhassa teşekkür eder ve bu 
münasebetle de sıhat ve saadeti fahi-
manelerini ve Amınan'ın refah ve ik
balini yürekten dilerim. 

Yahudiler aleyhinde 
Romanya'da yeni 

nümayişler yapıldı 

Umumi meclis azalanmll 
Namzetlikleri Parti tarafından ko

nulmuş ve dün ittifakla seçilmiş olan 
Ankara vilayeti merkez kazasından vi
layet meclisine seçilen azaların isim
lerini yazıyoruz: 

Cümhıır Rci.,lidne intibahım mü· 
naselıeti\'le ekscldnsınızm lutfen gön 
derdiği .tebrik telgrafından pek mü -
tehassis olarak en iyi teşekkürlerim· 
le birlikte, Fen.landiya'nm refahı hu-

Türkiye ciimhuriyetinin en yüksek 
makamına intihapları dolayısiyle Ek
selansınıza en hararetli tebriklerimi 
ve şahsi ııaadetleriyle türk milletinin 

Majeste Karol il 
Karol 11 

Bükret 
Cümhur reisliğine intihabım dola

yıaiyle vaki lutufkar tebriklerinden 

ismet İnönü 
Ekselans İADet İnönü 

Türkiye Reiaicümhuru 
Ankara 

Cümhur reisliğine io.tihabmız dola-

. !3~kre~, 1 a.a. - Suceva eyaleti va
lısının bır tebliğine göre, 29 teşrini -
saniyi 30 teşrinisaniye bağhyan gece 
esnasında Cernautzi şehrinde dokuz 
yangın çııkmış ve iki yahudi havrası 
iki fabrika ve beş yahudi evi yanmış -
tır. Yangını çıkaranların büyük bir 
kısmı yakalanmıştır. Bunların arasın -
da eski demir muhafız teşkilatına 
mensup Bisartchuk kardeşler de var -
dır. Hepsi suclarmı tam surette itiraf 
etmişlerdir. ~ 

Devlet şurası maliye ve naha daire
si reisliğinden emekli Alı Rıza Sun 
Vilayet mahalli meclis azası Ahme; 
~orur, tüccar Arif Çubukçu, Etimes
gut C.H.P. kamun başkanı, çiftçi Ab
durrahman Eskier, avukat Emin Ha. 
lim Ergun, eski Tokat mebusu eczacı 
Hüseyin Hüsnü San, eski Ankara me
busu Muslihittin Tunca, Fort otomo
billeri acentesi direktörü Reşıt Kati
boğlu, Ziraat bankası merkez direktö· 
rü Veli Necdet Süngitay, avukat Ziya 
Sıdal. 
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1 K A y E 

B. Saim Moray nasıl evlendi? 

Hakün ve müddeiumumiler 
arasında yapılan yeni tayinler 

125 lira maaşlı Temyiz Mahkemesi 
ikinci reisliğine Temyiz azasından 

Abdullah Aytemiz, 100 lira maatlı 
Temyiz azalığına Kırklareli reısı 

Hakkı Kuntengin, 100 lira maaıh 
Temyiz azalığına İzmir Cümhuriyet 
Müddeiumumisi Asım Tuncay, 80 li
ra maaşlı Edirne hakimliğine Mardin 
reisi Niyazi Kayalar, 80 lira ınaatlı 
İzmir Cümhuriyct müddeiumumiliği
ne Kocaeli ceza hakimi Kemalettin 
Samu, 80 lira maaıtı Seyhan reisliği
ne Temyiz raportörlerinden Şükrü 
Esen, 70 lira maaılı Samıun Cümhu
riyet müddeiumumiliğine Temyiz ra
portörlerinden Nurettin Şener, 55 li -
ra maaılı Kocaeli ceza hakimliğine 
Samsun Cümhuriyet müddeiumumisi 
Celilettin Doksoy, 55 lira maaşlı ü -
!jÜncü ıınıf adliye müfetti§liğine ls -
tanbul sorgu hakimi Rahmi Esen, 55 
lira maaılı lstanbul sorgu hakimliği
ne Ankara sulh ha.kimi SelaJıattin 
Ayanoğlu, 45 lira maaıh İstanbul aza
lığına İstanbul Müddeiumumi muavi
ni Remzi Berkmen, 45 lira maaılı An
kara asliye izahğma latanbul uliye 
azası Tahir Sebük, 40 lira maaılı Sı -
vas müddeiumumi muavinliğine Ta -
vas ceza hakimi Aıım Yazgan, 40 li· 
ra maaşlı İstanbul icra memurluğuna 
Erdek müddeiumumisi Hilmi Demir
alp; 40 lira maaşlı latan.bul müddei -

umumi muavinliğine Üsküdar icra 
memuru Hicabi Dinç, 40 lira maaılı 
Akhisar müddeiumumiliğine Mucur 
müddeiumumisi Zeki Şahinoğlu, 35 
lira maaşlı Erdek müddeiumumiliği
ne Ergani osmaniye müddeiumumisi 
Zeki Sert, 35 lira maaşlı lzmir müd -
deiumumi muavinliğine Kelkit müd -
deiumumisi Etem Tüfckçioğlu, 35 li
ra maaşlı Ankara müddeiumumi mua
vinliğine lzmir lcra memuru Kaha -
met Evinç, 35 lira maaşlı lzmir müd· 
deiumumi muavinliğine Maçka müd -

Yazan: Suat Dervİf 
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- E lhamtlulillah bır şeyınız yok 
cliye cevap verdi. Doktor biraz da?1~r 
~t 1 d d" Damar katılığı sızın ı ıg ı e ı.. . . 
'aşınızda hele sizin gibi bayatını ı~
taf etmiş, yormuş insanların . hangı~ 
sınde bulunmaz ... Hem siz eskıden n 
de d . · r ınız... k.ı:. "htı· · · "Be cır ı -Merhum hemşırenız: 
Yar olunmaz" deyince neden olunı:ıa· 
•ın hastalanınca bir hastabakıcı ~eu. -. 
tirım. .. Bana karımdan daha bılgılı 
bakar derdıniz ... Şimdi hastabakıcıla· 
tın hepsi mekteplerden diplomalı !jl· 
kıyorlar maşallah.. . 

S . o gün fazla bir şey söylemedı 
aım b. 

rıc dernek .. Şimdi bir arkadaş ır can 

ld bulmak için biraz bakılmak 
Yo aşı . b . . t diyeli bir şefkate bır hasta a
ıçın e 
lı: _.. mı muhtaçtı. 
ıc.,,- . o gece gene çarpıntıdan mustarıp 

oldu." 
Gece hizmetçiyi uyandırdı. Askın 

bir çehre ile suyunu getiren hizmetçi 
.uı &özlerinde: 

- Ah bir et•e ._ k11etı,ılaak &ibi bir 
rnana okudu. . 

Hakikaten kendisine vehim gelmış· 
ti. O kadar hasta değil ki .. Et rafın · 
daki adamlarının canını sıksın da 
böyle ölümünü beklesinler. . . 

Ertesi sabah aşağı odada kahvesını 
içerken endişeli bir sesle sordu: 

- Evi buldunuz mu? 
- Evet öbürsü gün tanışacağım. 

Sonra tcessiıf ifade eden bir sesle: 
- Vaktiyle evlenmiş olsayclınız 

Iİmdi yanınızda hanımınız olurdu. 
Siz de yalnız kalmazdınız. Ben de e~
de bir hanım olduğu iç in scnelerdır 
t1tim bildiğim bu evden uzaklaşmaz· 
dım. . .. 

Saim kahve fincanını kana~cnın us· 
tüne bırakarak hiddetle ayaga f1rla· 

dı: k .. 
d. ~ime iyi ettim. Ço ıyı 

- Evlenme ıg 0 ·· ·· so . m mrumun · 
Cttım. Çok memnunu · • . 

• cgım rıuna kadar evlcnnııyec · 

Diye bağırdı. Kulakla-
Yüzü kıpkırmızı 0.1m"'Ş~~du Kana· 

tı ugulduyor başı donuy · 
Penin kenarını tuttu. 

Gene kalbi hızlı, h ı zlı vurınaga 
baııamıştı. . .. .. 1 mcdı h •• bır soz soy e 
uıahmurc o gun alarını 

Akşama kadar odasında eşy .. 
t . nı doktorun o· 
Opladı. Arada bır · ta · - ; saat 

teki rahatsızlıkta tavsiye c~t~gd. 
1 . · ıa nı ıçır ı. erde gelip kendisınc ı cı "b 
. Gözleri ağlamaktan kızarmış gı ı 
idi. . 

. den gittıgı 
En fena hissi onun evın 

Ccce duydu. k .. Hinün hırı 
. lf lzmctçi kız, sersem oy k ısınır· 
1di. Akıam önüne gelen Y;.n1c ada pış· 
lc~ıı }'anmıt is kokuyor. ~~nat ıstc 
Qıil midesini kaynattı. Kar ·ne ken-
d' t ycrı 1• Kız bu defa karbona . · · ge· 
diıine gözü için aldığı asıtborıkgtıı 
t• "k ·çece · lrdi. Az kalsın asıtborı ı k ldı 

G k canı sı 1 

ece uzundu Pe k ala 
l.tahmure evde ıken aktamlar. pe oku· 
•~ l . . rdu Bıraz -..v a ıle- vaktt geçırıyo · d 
tnak ıstedi. Gözleri çabuk yorul ~usu 

Erken yattı Sabaha kadar uy 
kaçtı 

E . b 1 gib; tatlı 
• rtesi gün kahvesı a 
ldi. 

. D e çıkıştı. U· 
- Bu kahve ncdır ? 1'j. di . ini her 

nuttun mu nasıl kahve pışır g_ • ? 
sabah. Ben sade kahve içmez mıyım 

liızmetçi kız oflıyarak. ·şi 
hanım P1 • - Her sabah Mahnıure de 

tirdi kahvenizi ben değil. Ba~a sa rt 
l · f dıye se 0 •un diye tenbih etrnemış ı ıno-

ıert cevap verdi. Saim hiddetten 
t&rarak: 

- Allah belbını versin o Mahmu
re hanımın ... Diye bağırdı. 

*** 
l tc Allah Mahmure hanımın değil 

nih!yette kendi başının belasını ver-

mişti. 
Mahmure hanım bütün hayatından-

ı::::: :::~: ::::~::::: ~::::~:: ::~: ::::::::ı 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Sebat ve Y eniıehir Ecz.leri 
Pazarteıl : htanbul Eczaneai 
Sah - Merkez Eczaneıi 
Çarpmba : Ankara Eczanesi 
Perşembe : Yeni ve Cebeci Eczaneleri 
Cuma : Halk ve Sakarya Eczaneleri 
Cumartesi : Ege ve Çankaya Eczaneleri 

ACELE iMDAT 
beri takip ettigi emele kavuşmuştu. 
Birazdan nikahları kıyılıyordu. 

Ve kendisi... Kendisi nihayet yal- Bir yaralama, bir kaza. fevkallde bir 
l h ·· ı deme hastalık vukuunda acele imdat iıtemek 

nızlıga bakımsız ıga ta ammu e . · içın belediyeler hastaneıine (2257) 

deiumumiıi Celal Vural, 30 lira maaş
lı Bergama hakim muavinliğine Yoz
gat hakim muavini Omer Kemerli, 30 
lira maaşlı İstanbul aza muavinliği.ne 
Kastaınonu ha.kim muavini Saadet A
kın, 30 lira maaşlı Üsküdar icra me
murluğuna Diyarbakır sorgu hakimi 
Suat Ozdoğru, 30 lira maaşlı Balıke
sir hakim muavinliğine Aydın eski 
hakim muavi.ni Nuriye Akçakanat, 
30 lira maatlı Adapazarı müddeiumu
mi muavinliğine Adapazarı hakim 
muavini Bedia Söylemez, 30 lira ma
aıh Adapazarı hakim muavinligine 
Adapazarı icra memuru Ayşe Hikmet 
Tozgören, 100 lira ücretli Kırşehir 
tapu tahrir hakimliğine Çorum tapu 
tahrir hakimi Faik Türkkan tayin e
dilmişlerdir. 

Bir katil yakalandı 
İstanbul 1 (Telefonla) - lstan -

bul zabıtası bundan beş ay evci Ka -
ragümrük'te yangın yerinde yaralı o -
larak bulduğu ve ve kaldırıldıgı has -
tanede vefat eden Yusuf'un katilini 
yakalınıf ve tevkif etmiştir. Bu adam 
Gelibolu'1u araba sürücüsü Abdül
vahit adında biridir. Cinayetten sonra 
Anadolu'ya kaçmış ve şurada burada 
bir müddet dolaştıktan sonra üç gün 
cvcl lstanbul'a gelmiş ve yakalanmış -
tır. 

miş !jOk rahatsız geçirdiği bir g~c~n~n numara ile telefon edilir. 
sabahında, artık örülmediklerı ıçın Lüzumlu Telefon Numaralan I 
burunları delik roraplarını, boyasız stanbul tramvay tünel 

:ı Vanıın ihbarı: (1521). - Telefon müra- k ti 
kunduralarını, dUğmelcri eksik cake- caat, eehir: (1023-1024) •• Sehirlerara- havagazı şir e eri satın 
tini giyerek Mahmurenin evine git- ıı: C2341-Z342). - Elc-ktrik ve. Hava- alınıyor 
mi• ve uzun bir mukaddemeye hacet gan arıza memurlu~u: (1846). - Me: 

s sajeri Şehir anbarı: (3705). - Taklı 
görmeden ona kendi evine dönmesini telefon numaraları: Zincirlicami clva· İstanbul tramvay, tünel ve havaga -
teklif etmişti. rı: (2645-1050-11~6). • Samanpazarı ci- zı şirketlerinin sat\n alınması için Na-

- El alemin agvzınt susturmak için varı: <2806-3259>· - Yenişehir, H avuz- fıa vek~letimizle tem:ıoıfarda bulun -
başı Bizim taksi: (2323). - Havuıbaşı, - 'r" 

bir nikfilı lazım madamki demişti. O Gıiven taksi: (3848). - Birlik taksi: mak üzere, bu ~irketlerln B. Barsi, B. 
nikahı da yaparız. Hem benim kimsem (2333). - Çankırı caddesi, Ulus taksi : IOeren, ve B. Bilyoti'den' mürekkep 

0291) •• 1ıtanbul tablai: (3997> 
yok .. Bana bir hal olursa ev de, maaş aalAhiyetli delepleri dün sabahki tnn.. 
da size kalır.. O t o b ü ı 1 e r i n i 1 k ve le tehrimize ıelmltler n Ankara Pa-

•** ı o n ı e f e r 1 e r i iM oteline inmiflerdir • 
imdi Saim ... Nikah masasına adeta Satı.il AQ&m Şirket murahhaalan dün öğleden 

kor~~~~-~-~- ~üı~ı~ö~z~ıe~r~ıe~b~a~kra:rk~e~nt~~::~~~~~~:~ıı~ır~~So~a~j sonra Nafıa veklletimize giderek sa -
bütün bunları sefer sefer tm alma iti için veklletln alikaJı mil -

O kadar dalmıştı ki ke 6·
45 23

•
00 meailleriyle temaslara bqlamışlar -· y 1 7.lS 23.20 

dıklarını idrak etmedı. a nız ses dır. 
b · ·· · ·· ıle n,,e Uluı M. dan Çankaya'ya 

işitince mihaniki ır yuruyu Çankaya'dan Uluı M. ıuı 7.10 23.20 

lı Banka•ı ikramiyeleri ~eküirken 

lı Bankası 
ikramiyesi 
dün çekileli 

Tiırkiye İş Bankasının kumbaralı ve 
kumbarasız küçük cari hesapları ara -
sında tertip eyledigi ikramiye planının 
birinci.kanun kcşide&i dün ban -
ka umumi merkez.inde ve noter buzu -
runda yapılmıştır. 

Bu keşide ile 1938 ikramiye planı -
nın tatbikatı tamamlanmış olduğun -
dan müessese 1939 yılı içinde daha 
geniş bir plan tatbikine hazırlanmış -
tır. Yeni planın hususiyeti tamamı 

tevzi edilecek olan ikramiye yekunu -
nun otuz iki bin liraya yükseltilmiş ol
ması ve kuraların yılda di.ırt yerine 
beş defada çekilmesidir. 1939 yılı ku
ralarından biri Türkiye İş Bankasının 
on beşinci yıldönümünc tesadüf eden 
26 ağustos tarihinde çekilecektir. An
cak mezkur günde banka umumi mer
kez ve şubeleri kapalı bulunacağından 
keşide bir gün evci, yani 25 ağustos -
ta yapılacaktır. 1939 yılının diğer 

kuraları, şubat, mayıs, eylül ve ikin -
citeşrin aylarının başında çekilecek -
tir. 

Dünkü kcşidede kazanan talihlilerin 
isimlerini, hesap numaralarını ve bu-
1unduklan şehirleri aıra ile yazıyoruz: 

Bin lira kazanan : 

Atiye 69671 (İstanbul), 

Beş yiiz lira ka::.cınan : 
Osman oğlu Sabit 4643 (Ankara). 

'1d yü elli Unı kaıtananlar ' 
Ali Akkan 3383 (Menin), Remzi 

27l18 (Ankara), Emine 19369 (İz -
mir), Hüaniye 21620 (İatanbul), Na
zıın 74602 (latanbul), Hilmi Peker 
3514 (Kayseri). 

Yü~ lira kazananlar : 

500 lira ikramiye kazancua 
B. Sabit 

Ziraat Bankası 

kumbara ikramiyesi 
dün ~ekildi 

Dün öğleden sonra Ziraat Bankası'
nın kiıçuk t asarruf sahiplerine her uç 
ayda lıır dagıtmakta oldugu ikramiye 
kurası çekild i. Bankanın geniş sa
lonlanndan biri bu i.şe tahsis cdilmi -
ti. Kuralar çekilirken alakahlardan 
bafka, Ankara ikinci noteri B. Veli 
Ulus gazeteciler ve bir kısım tasarruf 
sahipleri de hazır bulunuyorlardı. 

50 lira ve daha ziyade mevduatı 

bulunanlar arasında dagıtılmakta olan 
bu ikramiyeler arasında 1000, 500, 250 
100 lira gibi küçük tasarruf sahipleri -
ni sevindirecek rakamlar vardı. Bun -
!ardan başka muhtelif mahallerdeki 
95 kumbara ve cüzdan ..J.ibim: ae yaptığını bilmeden masaya yaklaştı. 

1 Yanına oturdu ve Uluı at. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Şl·şman nişan ısının . 20 30 

M h Dikmen'den Ulus M. na 7.00 • 
nikah memuru : "Bayan a m~.re~ı 

-~;;:;:;;;,;;;.;.,~~ll;;~ff~~~"';1-eo - 3U Jıra arasında ikramiyeler iaa -
bet ediyordu. 

zevceliğe kabul ediyor musunu~d dı
ye sorunca. kendisini ölüme ı ama 
.. u .. kliyecek bir cUrmü itiraf eden sur ~ .

1 bir mahkOm şaşkınlrgı ı e: 
- Evet .. 

Dedıği zaman kulaklan uğulduyor, 
gözleri kararıyor. Kalbi hızlı, hızlı 
vuruyordu. . -

Ve bütün yesine ve ısyanına rag-
. . de bir sevinç vardı. 

men ıçın de yalnız dcgildi. Olüle-
Bu gece .e~ ·n hatıra ve hayalleriy-

in ve mazısını 
r 1 bu evde bu akşam yalnız yapa. 
le do u k 1 yacak Çarpıntısı tutar-
yalnız a mı ··· b" k 
sa ne de olsa kendisine yakın ır . a-
dın bir su içine birkaç dam~a . ılaç 

1 
k Sabahleyin kahveıını ıe· dam ataca . . . . k 

kersiz ve akşam yemeğını ıs v~ o· 
. cektı Ogle yemekler& tuz

kusuz yıye ktı . Masadan kalkarken: 
ıu olmıyaca · 

d . k dine · ken ı en . Allahtan başka 
_ Bu yaştan sonra .. 

ne iıtiyebilırdim diye sorl~ndıyoMrduh· 
da kulagının dıbın e a 

Bu sıra d . 
. tlak sesi mırıldan ı. 

murenın ça bir liradan faz-
- Saim, hademeye 

la bahşiş verme. birinci de-
Kendisinc hayatlarında 

sen -Jiye hitap 
fa olarak ismiyle .ve 
ediyor ve emir vcrıyordu. 

Hiddetle başını kaldırdı . 
- Sen ne karışıyora~~· o? hra ve-

•. benim degıl mı? 
rccegım para k 'stiyordu. Fakat o-
Diy~ b~gır~:ch:kkim bir mana al

nun şımdı ~ 1 k ndi bakışları kar
mış bakışlarıy e e . d Ve o

bütün irade11 kırıl ı. 
şılaşınca k yaptığını hemen 

·mza atara ne 
raya ı ba ını önüne eğerek: 
anladı. S?nra ş Sen nasıl milnasip 

- Pekı hanım .. 
orürsen öyle olsun. 

g . mırıldandı ... 
Dıvc 

Ko%onma 
İldimlllerlnl •uyunuz 
At koşuları 
ecınuall çıktı Fiyab 

aı ıo Jpınqtur 

Uluı M. dan Keçiôren'e 6.00 21.00 
Keçıoren'den Uluı M. na 6.30 21.30 

Uluı M. dan Etlik'e 6.30 Zl.00 
EtJık'ten Uluı M. na 7.00 21.30 

Uluı M dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebecı'den Uluı M. na 7.00 23.0G 

Cebecı'den AL fabl.ra 7.00 --
AL fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 

Veni$ehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Uluı M. dan Yenişehir'e 7.10 23.00 

S. pazarından AkkopI"'!'ye 6 .15 7.00 
Akkoprü'den S. pazarı na 7.30 9.4S 

Bahçeli Evlerden M.na 7.45 -.-
Ulut M.dan Bahçelı Evlere.-.- 20.00 

G U. Meydanı'yle lıtaayon araıında heı 
be• dakh:adı bır ıefer olup tren za. 
manlan ıeferler dllba uktır. 

u. Meydanı'yle Yenııehır. Bakanlık· 
ıar Cebecı. Samanpazarı arasında uat 
8 den 20 ye kadar vaAtİ her beı dakı 
kada ; saat 20 den 21 e kadar her on da· 
kıkıda; ıaat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15. 30 ve 30 dakıkada bu 
muntazam ıeferler vardır. 

~ Aqamlan Uluı Meydanı'ndan aaat 23 
dekı ıon meferlerJe bunlann uı •• mey· 
danı'na donüşleri sinemalann daiıln 
uatlerıne tibidirler. 

Pa.ta Saatleri 
TeahhUtlU uat (18) e tadard·r. 
Poıta saat (19) a kadar lıtanbul ciheti· 
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpap'ya : Her ubab 8.20. Her 

akeam 19.15 ve 19.50 
de ( Pazarteaı. Per· 
•em be. Cumarteaı 
Toroı ıilrat.) 

Samsun hattma : Hergun 9.35 CKa71e
ri, Sıva1, Amasya bu 
bat üzerindedir.) 

Dıyarbakır hattı : Hergun 9.35 
Zonııuldak battı ı 15.00 

Gündelik: 

Hicri - 13S7 
Şevval: 10 

S. D. 
Giineı: 7 OS 

Rumi - 1354 
Sonteırin: 19 

S. D. 
A.kpın: !6 41 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 

E Ehliyet sahibi bir makinist ara· E - -5 nıyor. Taliplerin ıinemalara 5 
5 müracaatı S 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Aokara Birinci Sulh Hukuk Ha
kimliiinden : 

Ankara gümrük memurluğunda i -
ken halen Payaı gümrük memuru Rı
za Çapana. 

Ankara Nevşehir hanında 10 nu -
ınarada halıcı Durmuş oğlu Ahmet 
Oçer tarafından aleyhinize açılan 45 
lira alacak davasının yapılmakta olan 
duruşmasında davetiye ve dava arzu· 
hali gösterilen adreste teblig cdilmış 
ve bilahare gıyap kararı gönderildi -
ginde adresiniz in meçhul olduğu an
laşılmış oldugundan gıyap kararının 
usulün 141 inci maddesi mucibince 
ve 20 gUn mUddetlc ilanen yapılma . 
sına mahkemece karar verilmiş ve 
duruımada 27-12-938 salı günil saat 
9,5 a bırakılmış olduğundan mezkur 
gilnde mahkemede bizzat hazır bu -
lunmadıgmız veya bir vekil gönder -
mediğiniz takdirde mahkemenize gı -
yaben bakılacağı teblig makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

(4963) 8891 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha -
kimliiinden : 

Ankara belediye otobiıs garajında 
elektrikçi Şerif oğlu Şeref'e. 

Ankara eski postane arkasında bak
kal Ahmet vekili avukat Hasan Hü -
seyin Beşe tarafından aleyhinize a -
çılan 21 lira 85 kuruş alacak davası • 
nın yapılmakta olan duruşmasında 
tebligat yapılıp ve bilahare gıyap ka
rarı gdnderildiğinde adresinizın meç
hul olduğu ve tebligat yapılamadıgı 
anlatılmıı ve usulün 141 inci madde
ıi mucibince ilanen ve 20 gün mild -
detle gıyap kararı gönderilmesıne 
mahkemece karar verilmif ve duruı
mada 29-12-938 perşembe günü saat 
9,S a bırakılmış olduğundan mczk\tr 
günde mahkemede bizzat hazır bu -
lunmadığınız veya bir vekil gönder -
mediğiniz takdirde mahkemenize gı -
yaben bakılacağı tebliğ makamına 
üim olmak üzere ilan olunur. 8872 

İzmir'de: Mehmet 11891, Mehmet 
15567. 

Diğer ıubelerdc: Ahmet 766 (Ada
pazarı), Salih Mehmet 1090 (Ayva -
lık), Nurettin 1112 (Bergama), Lutfi 
1195 ( Edremit ), Nedime Yağcı 
505 (İn~bolu), Süleyman 195 (İspar
ta), Halıl 1094 (Nazilli), Hatice 1140 
(Uşak), Sedat Balmumcular 660 (Ye
nişehir) , 

Ellişer lfrt1 lm::mnrmlllr : 

Ali 2241 7 (Ankara), Pakize 204 76 
(Ank~ra), İsmail 65496 (İstanbul), 
Tahsın 599 (Üsküdar), Mehmet 8114 
(Kadıköy), Mükerrem 76083 (İstan
bul), Yani 34183 (İstanbul), H alife 
72731 (İstanbul), Kirkor 82544 (İs _ 
tanbul), Hüseyin 55643 (İstanbul) E
leni 73245 (İstanbul), Rober 77i 59 
_(~stanbul), Şekibe 12431 (İzmir), Na 
ıh 17101 (İzmir), Hilmi 989 (Adana). 
Dündar 2585 (Bursa), Neriman 355 
(Erzurum), Kamil Soykan 474 (Mi -
las), Mustafa l 124 (Ordu), Hayriye 
682 (Ödemiş). Mehmet 1819 (Trab • 
zon), M. K. Tümer 478 (Zonguldak), 

Yirmi be~cr lira 
kazananlardan Ankarada 
lmlunanlar : 

Bedia 12113 (Ankara), Mehme t 
30492 (Ankara), Nimet 327 12 (An _ 
kara). 

Acele kirahk 
Apartman daireleri 

.. Y~ni,ehir, otobüs garajı kartısında, 
buyuk asfalta bir dakika mesafede 
(Iskitler)caddcsi üzerinde (Almaç) a
partımanı karşııındaki (Birlik) apar
tımanında, 3 ve 4 der oda birer oüyuk 
holleri havi konforlu daireler ucuz fi. 
atla kiralıktır. 

Görmek için ayıu dairede 1-2 No. la-
ra müracaat. 8885 

Banka idaresi, kura çekmek için ba
sit ve oriıinal bir usul tatbik ediyor -
du. Her zaman bu gibi vaziyetlerde 
ortada görülen büyük numara dolapla
rı yoktu. Bunun ye11ine beş ufak tor -
ba içinde bulunan tek rakamlar &ıra -
siyle okunarak tasarruf sahibinin nu -
marasını teşkil ediyordu. İkramiye 
miktarını bildiren kagıdı da küçük 
Gı.iler Alisbah, gene bir torbadan çeke
rek okuyordu. 

Dünkü kurada kendilerine ikramiye 
isabet edenler şunlardır : 

Sivas'ta 537 Ethem Aykal (1.000), 
lstanbul'da 11843 Mehmet Çekmen 
(500), 1stanbul'da 93 70 Rüstem Say -
gan (250), Nazilli'de 45 Mustafa Nu -
ri (100), İstanbul'da 5142 Metin (100) 
Merkezde 1890 Nurinnisa (100), Edir
ne'de 89 Ayşe (100), hmir'de 4833 
Mehmet (1 00), Diyarbakır'da 460 M. 
Ali (100), Elazıg'da 738 Tevfik (100), 
İstanbul'da 25 71 Emin Nazif (100), 
Eskişehir'de 1027 Selime (100), Hay
rabolu'cla 93 Necla (100) lira kazan -
mışlardır. 

Talche ve muallimlerin 
Atatürk hakkındaki yazdan 

Maarif Vekaleti mekteplere gö:ı _ 
<lerdiği bir tamimde Atatark'ün olil -
mu munasebttiyle muallim ve talebe
nin yazmış oldugu şiir ve ncsirJerin 
toplanarak vekalete gönderilmesini 
bildirmiştir. Vekalet bunları bir asni
fe tabi tutarak kitap halınde neşredc
cektir. 

Dcnizbank'm açlığı imtilıımda 
kazananlar 

İstanbul, 1 (Telefon1a) _ D . 
b . . enız -

ank ın gemı ınşaiye ve makin 
hendisliğı için orta mektep m e mlu . 

ezun arı 
arasında açtı gı imtihanda 31 k genç a • 
zanmıştır. Bunlar bir sene . dd 1 Denizbank'ın fabrikalarında smta~ .~t e 

ki . J gore-
ce er, ıta1da muvaffak ola ~ ı A 

• ah il ar vrıı-pa ya t s e gönderilecektir. 
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CIN'IN ISTIRABI 
JAPON İSTİ LASI 
AÇLIK 
EŞKİYA 
.VE KARA KIŞ! .. ; 

[ velce deni~ordu ki.: ."Kantonla Hankeu düştükten son
ra artık Çm harbını sona erdi saymalıdır." 

Bugün görülüyor ki Çin harbi bitmemiştir. Fakat dikkat edi
!ec~k olu~sa Çinlilerle Japonların boğuştukları mıntakanın Çin
ın ı~erlerıne doğru ~ldukça uzanmış olduğu anlaşılır. 
Çın - ~~p.on harbınde her~esin en çok merak ettiği mesele

l~rdeı;ı bırısı de Japonların elıne düşen Çin topraklarındaki va
zıyettır. 

Uzak Şa_rk't~~ gelen haberler, her istila ve işgal mıntaka
sında oldu.gu gıbı, ~apon ordularının geçtiği Çin ülkelerinde de 
ko~kunç bır sefaletın hüküm sürmekte olduğunu açık açık gös
terıyor. 

İsti~ıiya sahne olan mıntakada bulunırn, bütün hadiseleri gö· 
ren bır Avrupalının anlattıkları Çin • Japon harbi ve harp mın
takası hakkında oldukça vazih bir fikir vermektedir : 

- Ja~on ordularının geçtiği bütün mıntakalarda halkın nesi 
varsa elınden alınmıştır. Çin ordusunda levazım işleri bozuk
tur. Bununla beraber bugün kendi memleketinde bulunuyor. 
Çin' deki japon ordusu ise levazım unsurları kafı derecede düz
gün olmakla beraber, z...,'..an zaman erzak ve mühimmat ithal 
edememek zorluklariyle karşılaşıyor: Çünkü yabancı mem
lekette bulunuyor, güçliiklere maruz kalması gayet tabiidir. 
Fakat japonlar ihtiyaç duydukça Çin halkının elinden istedik
lerini alıyorlar. 

Japon eline düşen Çin toprakla
rında birçok köyler ve kasabalar 
vardır ki. bugün tamamen boşaltı! 
mış bir haldedır. Buralarda Çın or 
dusunun işine yarıyacak olanları 
japonlar gasbetmektedir işgal sa· 
hasında ne tarlada iş görecek bir 
hayvan bırakrlm:ştır, ne de tohum. 
Bu mıntakalar çok geniş olduğu 
halde, Çin köylüsünün elinden tar
lası bile gitmiştir. 

C •ıde nehirler sedlerin üze
rine alınarak, civardaki tad· 

laiardan daha yUkack yerde akar 
Çinde japon taarruzu baş.ladrğr i~.k 
zamanlardanberi, Çin1ilerın en mu· 
him müdafaa sistemlerinden biri
sini, bu sedleri açarak, civar araziyı 
su alt:rır1:ı h•rakmak, bu S\IT"f' .. le ja 
pon ilerleyi şini zorlaştırmak. ağır· 
lastırmak ve durdurmaktır. 

Scdler. h;1ha~sa nehirlerin kabar· 
ma zamanlarınd3 aç· ldığı zaman, bu 
au tuğyanı daha fazla büyümekte. 
büyük fetaket!ere sebebiyet ver
mektedir. Çinlilerin sistematik bir 
halde, bütün tarlalara su salarak ba· 
taklık ve göl halinde bırakmaları, bu 
suretle ja.pon taarruzuna karşı mem 
lekcti miidafaa etn:e?;e ~alışmaları, 
uçsuz bucaksıı Çin ovalarının ha
rap olmasına sebep olmuştur. 

Bütün bunlara. harbin ve harp 
sonunun amansız tahribatrn• da na. 
ve ederseniz. i ş.in fecaatini ancak 

ULUS 

t~n sokak annda evsiz barksız kalan 

,--
1 

;:,."' Ankara-Valiliği ,., · 

Kiraya verilecek kum panelleri 
Ankara Valiliğinden : 

Çubuk çayı mecrasında olup idarei 
hususiye tarafından ihale suretiyle 
icara verilmekte olan ve icar müddet
leri hitam bulan kum parsellerinin 
numaralariyle muhammen icar bedel
leri aşağıda gösterildiği veçhile 2490 
sayılı kanun hükümlerine tevfikan a
çık artırmıya konulmuştur. 

!halesi 19. 12. 938 pazartesi günü 
saat 15 de vilayet daimi encümeninde 
yapılacağından taliplerin muhammen 
bedel üzerinden% 7,50 nisbetinde te
minatlariyle birlikte yevmi mezkilrde 
vilayet daimi encümen salonunda bu
lurunaları ve şartnameyi görmek isti
yenlerin de hususi idare tahakkuk ve 
tahsil müdürlüğüne müracaatları illn 
olunur. 
Parsel No. Mevkii Bedeli mu-

hammen 
Lira K. 

5 Çubuk deresi 525 
6 " " 

750 
7 " " 

720 
8 " " 

550 
9 

" " 
526 

10 " " 
755 

11,12 
" " 

1110 
(4957) 8882 

Demiryolları 
o zaman idrak edebilirsiniz. 

Çin köylerinde evler, h~men hep 
bambu ağacından yapılmıştır. Bu 
ahşap evler hiç ateşe gelmez: He· 
~~n a.levt:nir. Bundan dolayı, bü
yuk b·r Çın köyüne dü~ecek olan 
bir yangın mermisi pek az bir za
man içinde bütün bir köyü bir kül 
yığını haline getirir. 

Çin'in büyük müdafaa vasıtalarından Telgraf izalatörü alınacak 

Çin köylerine, muharip kıtalar 
elbette zarar veriyorlar, fakat Çin 
köylerinin yalnız derdi bu değildir. 
Köylere ve köylülere bu muharip 
k:talardan ziyade mahalli eşkiyala
rrn fenalığı dokunmaktadır. Köy
leri boşaltan çin askerleri çekilir 
çekilmez, çin köyüne japonlardan 
evel saldıran ve musallat olan hay
dutlardır. Bu korkunç eşkiya, köy
leri kusatarak her tarafı dehşet 
içinde bırakmakta, girdikleri köyde 
gözlerine yarıyanr gasbetmektedir. 

Eşkiya saran mın~akalara neden 
sonra japon askerleri girer, ortalık 
nisbeten biraz düzelir. Fakat Çi~'de, 
şehir1erc civar olan köyler bır_az 
daha sükunet içindedir Fakat ıa

ponhr tarafından işgal e<lilen .köy· 
!er hcrbod bir hale gelmektc<iır 

Janon krtaları çin topraklarınd• 

tıpkı karınclaar gibi biribiri a_rkasın
dan ı!erliyor. Eğer bazı şchırlerde 
garnizon varsa, buradaki ıapon as
ker1 biraz daha iyi muamele eder. 
Fakat askeri garnizon olmıyan. şe
hirlerden dışarıdaki ve uzaktakı ıa-
pon askerlerinde ne kontrol var, __ ne 

d .... nduk
otorite. !3unların yalnız uşu .. 
!eri şey: Çinlilerin tuzağına duş~e
mek ... Bunun için de bir usul takıp 
ederler: Kalabalık bir halde hare
ket etmek ... 

O rdu kuveti bulunmryan çin 
kasabalarında, çapulcular 

her tarafı kırıp geçiriyor. Hatta 
haydutlar, hazan sivillerin elinde 
ne kadar silah ve cephane varsa, 
hepsini soyuyorlar. Bu eşkiyalar
dan kalabalık güruhların, gösterişle 
kasabalara girdikleri ve kendilerini 
halaskar gibi tanıtarak köyleri ve 
kasabaları tepeden tırnağa sGyduk
ları çok vakidir. Bu haydutlar . ka
sabalara, kollarını sallıya sallıya 
dahil oluyorlar. Çünkü karşılarına 
çıkacak bir kuvet yoktur. Bundan 
başka, yağma etmek için her gir
dikleri yerde, japonları memleket· 

ten sürüp çıkaracaklarını söylüyor
lar. Maksatları bir kelimede top· 

la.nryor: Halkı soymak .. Yiyecek ve 
gıyece.ktcn mahrum. sefil ve peri
şan kalan birçok fakirler de çaresiz 
olarak bunlara iltihak ediyorlar. 
Her girdikleri köy mutlaka harap 
oluyor. İşte, Çin'de birçok köyleri 
de bunlar yakıyor. 

Çin kasabalarının sokaklarında 
bir sürü evsız barksız fakirlere 
rastlarsınız. Hepsi de dilencilik ya
pıyorlardır. Bu perişan zavallıların 
bu kışta kıyamette iıkibetleri bir 
karanlık; peşlerinde adım adım 

hastalık ve ölüm gidiyor. 
Çin'de zaman zaman korkunç kıt

lıklar olmaktadır. Çin köyleri fa. 

kirdir. Yiyecek zahiresi yoktur. 
Hiç bir nakil vasıtası kalmamıştır. 
Biribirini takip eden, biribirinden 
üstün gelen harp, soygun yokluk 
felaketleri bu kışın, on binlerce, 
hatta yüz binlerce çinlinin helak 
olmasına sebep olacaktır. 

Cemiyetler 

Pansiyon binası aranıyor 
Hukuk Fakültesi Talebe Cemi· 

yeti Başkanlığından: 

Cemiyetimiz fakir arkadaşlarının 
yatma yerini temin için elli kişilik 
bir pansiyon açmıya karar vermiştir. 

Müsait evi olanların talebe cemiyeti 
başkanlığına müracat etmelerini di • 
!eriz. 8840 

Türk Yüksek Mühendisleri 

Birliği Reisliğinden 
Birliğimizin senelik kongresi, ilk 

kinun 4 ncü pazar günü saat onda 
birlik binasında içtima edeceğinden 
aza arkadaşların teşrifleri rica olu -
nur. Reis 

8858 Refik Fenmen 

D. D. Yolları Satın Alına Komis
yonundan : 

Muhammen bedeli 12500 lira olan 
50.000 adet telgraf izolatörü 17.12.938 
cumartesi günü saat 12 de kapalı zarf 
usulü ile An karada nafıa vek31eti mal
zeme dairesi binasında satın alına · 
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 937,SO li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 11 e kadar istasyonda 

- · d ko idare binası malzeme daıresın e -
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka -
rada malzeme dairesinden, Haydarpa
şada tesellüm ve sevk şefliğinden da-
ğıtılacaktır. (4920) 8875 

Satılık malzeme münakasası 
D. D. Yolları Satın Alma Komis-

yonundan : . hh.'d" ... f d 
Müteahhidinın tea u unu ı a e e-

memesinden dolayı namına mübayaa 
edilecek olan 22000 lira muhammen 
bedelli lastik malzeme 16.1.939 pazar
tesi günü saat 15.30 da açık eksiltme 
ile Ankarada idare binasında satın a
lınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1650 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları hamilen tayin o -
lunan gün ve saatte komisyon reisli -
ğinde bulunmaları lilzrmdrr. 

Şartnameler parasız olarak Anka • 
ra'da malzeme dairesinden, Haydar -
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. 

8876 

2 - ız - ttJ' 

T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Pa;a birikiirnn'.ere 28.800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
daki pl3na göre ikramiye dağıtıJacaktır: 

4 Adet 1.000 Liral:k 4.000 Lira 

4 500 " 2.000 
" 

4 
" 

250 " 
1.000 " 

40 
" 

100 " 
4.000 " 

100 50 " 
S.000 " 

120 
" 40 

" 
4.800 

" 160 ıo 3.200 " 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li

radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül. 1 Birincikiinun, 1 Mart ve 
ı Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Maaş muamelesi 
Ankara Defterdarlığın-dan : 
Mütekaidın mülkiye ve askeriye ile dul ve yetimlerinin bankadan iskot"J 

to suretiyle alacakları Mart iHi Mayıs 939 üç aylık maaşlarına ait muame 
J-12-938 perşembe ve 2-12-938 cuma günlerinde yapılacaktır. 

Vezneden yapralacak tediyeler: 
1 - Askeri 1 numaradan 500 numaraya kadar 

Mülki 
" " " " " 3-12-938 cumartesi 

Askeri 500 
" 

1000 " " 
Mülki 500 " 

1000 " " 
5-12-938 Pazartesi 

Askeri 1000 
" 

1500 H H 

Mülki 1000 
" 

1500 " " 
6-12-938 Salı 

Askeri 1500 0 2000 ,, ,, 
Mülki 1500 ,, 2000 ., ,, 7-12-938 Çargamba 
Askeri 2000 ,, 3000 ,, ,, 8-12-938 Perşembe 

2 _ Maag sahiplerinin yukarda göste~_iıe.~ ~uan:~n günlcrd~ ;>izzat -re
ya bilvekale Defterdarlık Muhasebe Müdurluğune muracaatlarr ılan olun 

(4945) 8860 

uhtelif elbiseler yoptınlacak 
Ankara Valiliğinden : 
1 - Etimesğut yatı okulu talebeleri için aşağıda yazılı elbiseler yaptr 

rılacaktır. 

2 - Bu elbiselerin bedeli (1607) liradan ibaret olup açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

3 - İsteklilerin şartnameyi ve nümuneleri görmek üzere her gün kültUr 
direktörlüğüne ve ihale günü olan S. 12. 1938 pazartesi günü saat 15 de .,e 
% 7,S muvakkat teminat akeçsini hususi muhasebe veznesine yatırarak vi-
13.yet daimlı encümenine müracaatları Fiyatı Tutarı 

Adı Takım Adet Li. Ku. Li. Ku. 
Elbise erkeklere 70 13 20 924 
Rop kızlara 
Mintan 

30 9 50 285 
70 1 50 105 

Erkeklere don 
Erkeklere gömlek 
Göğüslük 

140 45 63 
1~ 60 M 

40 2 ~ ~ 

Kızlara don 
Kızlara gömlek 

60 45 27 
60 45 27 

(4871) 8726 

- K'ôzolo r. .. ,. 

Kapalı mrf uauliyle 
eksiltme ilanı 

Nazimiye Malmüdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: "Nazi -
miye kazası hükümct konağı inşaatı -
dır." 

Bu işin keşif bedeli "31476" lira "63" 
kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak a-
şağıdadır: 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartna

mesi, 
D - Hususi şartname, 
E - Keşif cetveli, silsilei fiat cet

veli, metraj cetveli, proje. 
F- Yapı işleri genel şartnamesi, is

tiyenler bu şartnameyi ve evrakı (2) 
lira mukabilinde Tunceli nafıa mü -
düdüğünden satın alabilirler. 

3 - İhalesi 10 kiinunuevel 938 cu • 
martesi günü saat 11 de Nazimiye hü
kümet konağında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye girebilmek için is -
teklilerin (2365) lira (75) kuruş mu • 

1607 

1 vakkat teminat vermesi ve aşağıdaki 
vesikaları haiz olup göstermesi 13.z~ 
Jır. 

A - Nafıa vekaletinden alrmrut 
(938) senesine ait müteahhitlik ehli• 
yet vesikası, ticaret ve sanayi oda:s~ 
dan alınmış sicil vesikası. 

B - Bir taahhütte en az (20.000) 
liralık bina inşaatı yapmış olduğuna 
dair vesika. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 
üncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar Nazimiye mal müdürlü
ğü dairesinden eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde veri· 
lecektir. Posta ile gönderilecek mek
tupların nihayet 3 üncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dıf 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl· 
mış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e· 
dilmez. (8593) 8773 

Satılık atlar 
Karacabey Harası Müdürlüğün

den: 
Angajmanlr koşulara kayıtlı bir saf

kan İngiliz ile üç saf arap tayı 4 birin
ci kanun 938 pazar günü saat 13 de An
kara yarış alanında açık artırma sure
tiyle satılacaktır. Taliplerin pey akçe
leriyle mezkur yerde bulunacak ko
misyona müraeaatları ilin olunur. 

8692 
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RESMİ lLANLAR 
komisyona ve lstanbulda Kınaciyan 
hanında P. T. T. ayniyat şubesine mü
raatla ~a~tnameleri görmeleri ve pa -
zarlık ıçın yukarıda yazılı gün ve sa
atte adı ge<Çen komisyona hazır bu -
lunmaları ilan olunur. (4840) 8881 

f ''"""" ..... - ........................... l 
ı Vilôyetler 
: .................................................. .. 
Kapalı zarf usuliyle 

istiyenler ba~i.ihendisliğe icar şart· 
namesını görmek istiyenler de bele • 
diye başkatipliğine müracaat eder • 
ler. Taşradan istiyenler proje ve icıw 
şartnamesinin 250 kuruş bedelini ve 
posta ücretini göndermelidirler. Ka
palı zarfla ihalesi 9-12-938 cuma günü 
saat 16 da belediye encümeninde ya
pılacaktır. iştirak edecekler 2490 sa-

[~;;;ı;;;·Ami~iiöi"l 
............................................... 

Saman ahnacak 

400 ton buğday öğüHürülecek 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonun·dan: 
1-Ankaragarnizon birlik ve mües· 

İnJaal iılerinden anlar mimar, 
mühendis veya bir fen memuru 

aram yor 

Sıhat . Bakanhgı , · 

Beton yol ve 

kanalizasyon İnşaatı 

eksiltme ilônı 
Trabzon Nafıa Müdürlüğünden: yılı kanunun tarifi dairesinde hazır. 

1 - Eksiltmeye konulan iş : lanmış teklif mektuplarını ihale tari-
Of hi.ikümet konağı 12000 irahk hi olan 9-12-938 cuma günü saat 15 e 

kısım inşaatı . kadar encümen reisliğine vermelidir-

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak ler. (4214) 8777 

şunlardır. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alına Komisyonundan : 

1 - Garn izon birlik ve müessesele
ri hayvanatı ihtiyacı için 235750 kilo 
•anıan açık eksiltme ile satın alına· 
cak ve eksiltmesi Ankara Lv. amirli
ği satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

seseleri için 400 ton buğday öğütülme
sinin kapalı zarfla eksiltmesi 7.12.1938 
carşamba günü saat 15 de Ankara Lv. 
~mirligi satınalma komisyonunda ya· 

Konya Sahn Alma Komisyonu 
Ba§kanhğından : 

Konya kolordu inşaat şubesinde va
zife görmek üzere 150 lira ücretle aşa
ğıda evsafı yazılı bir fen memuru a
ranmaktadır. Talip olanlar yol masra· 
fı kendilerine ait olmak üzere derhal 
Konya kolordu komutanlığına bizzat 
veyahut istenilen vesaikle birlikte 
mektupla müracaatları ilan olunur. 

Sihhat ve lçtimai Muavenet Veka
leti Hudut ve SahiHer Sihat Umum 
Müdürlüğünden : 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartna

mesi pılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 6000 ilk te· 

2 - Eksiltmesi 3. 12. 938 cumartesi 

minatı 450 liradır. Şartnamesi komis· 
yonda görülür. Kanuni vesikalarda 
bulunan teklif mektuplarının saat 14 e 
kadar komisyona verilmesi. (4923) 

8645 

günü saat ıo dadır. 
3 - Muhammen bedeli 4715 lira ilk Yulaf ahnacak 

teminatı 354 liradır. Şartnamesi ko
nıisyonda göri.ilür. Kanuni ve.sika ve 
tcnıinatla belli vakitte koınısyonda 
bulunulması. (4791) 8591 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

ı - lstanbul komutanlığına bağlı 

Saman ah nacak 
Ankara Levazım Aınirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara garniz6n birlik ve °'.ü
CSseseleri hayvanatı için 270.000 kılo 
samanın kapalı zarfla eksiltmesi 5.12. 
938 pazartesi günü saat 15 de Ankara 
LV. amirliği satın alma komisyonun-

da yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 5400 lira mu· 

vakkat teminatı 405 liradır. Şartna · 
ınesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sikalarda bulunan teklif mektupları · 
nın saat 14 c kadar komisyona veril -
nıesi. (4732) 8618 

Pırasa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : . . .. 
1 - Ankara garnızon bırlık ~e mu· 

esseseleri ihtiyacı ıçin 40.000 kılo pı · 
rasanm açık eksiltmesi 6. 12. 93~ s~-1~ 
günü saat 11 de Ankara Lv. amırlıgı 
satın alma komisyonunda yapılacak-
tır. 

2 - Muhammen bedeli 1200 liradır. 
Uk teminatı 90 lira. Şartnamesi ko· 
misyonda görülür. İstekliler kanuni 
vesika ve teminatla belli vakitte ko~ 
ınisyonda bulunmaları. 

(4802) 8633 

Lôhno ohnacok 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komıayonun.dan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve nıü

esseseleri ihtiyacı için 30.000 kilo lah
nanrcı açık eksiltmesi 6.12.938 salı gü
nü saat 15 de Ankara LV. amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır . 

2 - Muhammen bedeli 900 lira ilk 
teminatı 67 lira 50 kuruştur. Şartna · 
mesi komisyonda görülür. İsteklile • 
rin kanuni vesika ve teminatla belli 
vakıtta komisyocıda bulunmaları. 

(4803) 8634 

İspanak alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonun-dan : 

1 
_ Ankara garnizon birlik ve mü· 

esseselcri ihtiyacı i~in 40.000 kilo ıs
panağın açık eksiltmesi 6. 12. ~38. s~
lı günü saat 11 de Ankara Lv. amırlı
ği satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. r 'lk 

2 - Muhammen bedeli 240~ ıra ı. 
teminatı 180 lira. Şartnarnesı k~mıs· 

d 
.... ı · · istekliler kanunı ve-

yon a goru ur. . 1 . 
'k . atla belli vakıtte comıs-

sı a ve temın 8635 
yonda bulunmaları. (

4804
) 

Gaz yağı alınacak 
· r -· Satın 

Ankara Levazım Aınır ıgı 
Alma Komisyonun·dan : . . e mü _ 

1 - Ankara garnizon bırlık ~ 
. . · 10 ooo kılo gaz 

esseseleri ihtıyacı ı!jın · k . 938 de yapılan açı 
Yağının 12 2. cı teş. .. 
eksiltmesinde verilen fiyat pa~alı g~-
rüld " ö-" d yeniden açık eks~ltı:1e ı-u,,un en . 711 cı kanun 
le alınacaktır. Eksiltmesı · 
938 çarşamba günü saat 11 d~ Ankara 

Lv 
. . 1. - satın aJma komısyonun· 

. amır ıgı 
da yapılacaktır. . 2070 lira ilk 

2 Muhammen bedeh 
teminatı 155 lira 25 kuruştur. şa~tn:~ 

.. ·· Jiir l(anunı v 
nıesi komisyonda goru · komis· 
·k . 1 b ıı· vakıtta sı a ve temınat a e 1 

8637 
Vonda bulunulması (48l 5) 

Pancar alınacqk 
· r ·i Satın 

Ankara Levazım Arnır ıg 
Alma Komi~yonun·dnn : · · 1·n aşı evı ıs 

1 - Ankara serum ve ·ıtmesi 
20.000 kilo pancarın açık eks~ An-
3.12.938 cumartesi günü saat 

11 
e · 

k 
. . - . t atma komıs . 

ara LV. amırlıgı sa ın 
yonunda yaıHlacaktır. . ·ık 

d 1. 900 ııra ı 
2 - Muhammen be e 1 

. r şartna -
temınatı 67 lira 50 kuruştu · ~ • .. .. 

1
.• l{anunı ve· 

mesı komisyonda goru ur. 1 'k · nda bu u -
81 a ve teminatla koınısyo 
nulması. ( 4816) 

8638 

birlikler için 420 ton yulaf satın alı
nacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 7-1. cı 
kan. - 938 çarşamba günü saat 14 de 
yapılacaktır. Muhammen kıymeti 
21630 lira ilk teminatı 1623 liradır . 
Şartnamesi her gün komisyo.nda gö -
rülebilir. İsteklilerin ilk temınat mak 
buz veya mektuplariyle 2490 sayılı 
kanunun iki veya üçüncü maddelerin 
de yazılı vesikalariyle beraber iha 1 
günü ihale saatinden en az bir saa 
eevline kadar teklif mektuplarını fın · 
drklıda komutanlık satın alma komis· 
yonuna vermeleri. (4340) 8669 

Yulaf alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - İstanbul komutanlığına bağlı 
topçu alayı için 300 ton yulaf satın a
lınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 7. 12. 
938 perşembe günü saat 14,30 da yapı
lacaktır. Muhammen kıymeti 15450 li
ra ilk teminatı 1159 liradır. Şartname
si •ıer gün komisyonda görülebilir. İs
teklilerin ilk teminat makbuzu veya 
ınektuplariyle 2490 sayılı kanunun iki 
veya üçüncü maddesinde yazılı vesi
kalariyle berber ihale günü ihale saa
tinden en az bir saat eveline kadar 
teklif mektuplarını Fındıklı'da komu
tanlık satın alma komisyonuna verme-

leri. ( 4841) 8670 

Un alınacak 

Ankara Levazım <\mirliği Satın 
Alma Komisyonundan: 

MerzlEon carni,:onunda bulunan e
ratın senelik ihtiyacı oı- 160.000 ki
lo unun kapalı zarfla eksiltmeye ko

nulmuştur. Bedeli 18000 liradır. İlk 
teminatı 1350 liradır. İhalesi 5.1!.938 
pazartesi günü saat ıs de muhabere _a· 
layında garnizonda satınalma ko.mıs
yonunda yapılacaktır. Şartnamesı pa
rasızdır. Her gün İstanbul Ankara L~. 
amirliğinde ve komisyonumuzda go-

rülebilir. 
lsteklilerirı kanunun 352 inci mad-

delerindeki vesaik teminatı makbuzu 
ve teklif mektuplarını havi zarfın ka
nunun 32, 33 maddelerindeki tarifat 
dairesinde saat 14 de komisyon baş· 
kanlığma verilmesi (4847) 8701 

Saman ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

ı - İstanbul komutanlığına bağlı 
birlikler hayvanatı ihtiyacı ıçın 

496000 
kilo saman pazarlıkla eksilt -

meye konmuştur. . . 
2 _ Tahmin bedelı 11160 !ıra olup 

muvakkat teminatı 937 liradır. 
3 

_ Eksiltmesi 2-12-938 cuma gü· 

nü saat 13.30 dadır. 

4 
_ Eksiltmeye gireceklerin ek· 

siltme günü 2490 sayıl~ ka~unun 2. 

3
• iincü maddelerinde ıstenılen bel· 

gelcriyle birlikte ihale g~n ve saatin· 
den en geç bir sa.ıt evelıne kadar te
minat ve teklif mektuplarını !~tan· 
bul komutanlığı satınalma komısyo . 
nuna vermeleri. (4946) 8861 

Ot ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - İstanbul l{omut: ~ğlı birlik: 
ler hayvanatı ihtiya~ı ıçın 8!4000 kı
lo ot pazarlıkla eksıltmeye onmuş . 

tur. T hmin bedeli 24898 lira olup 
2 - a . d 

kk t 
teminatı 1868 hra ır. 

nıuva a .. 

3 
_ Ek!!iltrnesi 2-12-938 cuma gu-

.. saat 13 dedir. 
nu Eksiltmeye gireceklerin ek-

. 4 - ünü 2490 sayılı kanunun 2. 
sıltme .. g ddelerinde istenilen bel . 

"ncu ına . 3· u . le birlikte ihale gün ve saatın-
gelcrıY bir saat eveline kadar te
den en geç klif mektuplarını 1stan -

· ~t ve te . mu- tanlığı satınalma koınısyo · 
bul komu · (4947) 8862 
nuna verınelerı. • 

Aranılan evsaf: 
1 - Nafıa fen mektebi mezunu ve 

hususiyle yapı ve mimari işlerine vu
kufu olmak - Diplomalı mimar veya 
mühendis tercihan kabul olunur. 

21 ikıncı teşnn 1938 tarihinde ihale
si yapılması ılan edılcn Umum miıdür
lük balıçeı;ındcki beton yolları ve ka
nalizasyon ınşası hakkındakı şartna· 

mcdc degişiklik yapıldıgından uu iha· 
le 2 B. kanun 1938 cuma günıi saat on 
bire tehir edilmiştir. 

D) Yapr işleri umumi ve fenni şart-
namesi 

E) Vahidi fiyat listesi, hususi şart
name, keşif hulasası cetveli 

Hesap .nakinesi ahna<ak 
Harta Genel Direktörlüğü Satm 

Alma Komisyonundan : 
F) Projeler. 
İstekliler her gün bu şartname ve ~ - Har~a Gn. Drk, ihtiyacı için 

evrakı Nafıa müdürlüğünde görebilir. kemıyatı vazıye hesabatında kullanıl • 
3 - Eksiltme 9. 12. 938 cuma günü mak üzere bir adet Bronzviğa marka 

saat 15 de Trabzon nafıa müdürlüğü hesap makinesi açık eksiltme ile alına.-

2 - Askerliğini yapmış olmak. 
3 - Ecnebi kadınla evli olmamak. 

4 - Polisten musaddak vesika - si
yasi cemiyetlere mensup olmadığına. 
mahkumiyeti bulunup bulunmadıaına 
dair. -

0 

5 - Bonservisler. 
6 - Nüfus kagıdı veya musadda:-

sureti (4864) 8711 

Posta,· Telgraf ve Telefon · 

Çinko alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
l - ldare ihtiyacı için satın alına

cak olan (10) ton amalgame çinko açık 
eksiltmeye konmııstur. 

2 - Muhammen b edel (5000) lira, 
muvakkat teminat (375) liradır. 

3 - Eksiltme 16.12.1938 tarihine 
müsadif cuma günü saat (15) de An
kara'da P .T.T. umumi Md. lüğü bina
sındaki satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 - İsteklilerin, muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile ka
nuni vesaiki hamilen mezkur gün ve 
saatte o komisyona müracaitları. 

5 - Şartnameler, Ankara'da P.T.T. 
Ievaztm ve İstanbul'da Kınaciyan 
hanında P.T.T. levazım ayniyat şube
si Md. lüklerinden parasız verilir. 

(4576) 8115 

350 elefon at.nacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1) - İdare ihtiyacı ıçin 300 adet 

masa, 20 adet dıvar ve 30 adet seyyar 
ki ceman (350) adet telefon kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2) - Muhammen bedel (10500), mu
vakkat temfna~ (""' 5) lira olup ek -
siltmesi 19 kanunuevel 938 paar~e•i 
r,ünü saat (15 de Ankarada P. T. T. 
U. MD. lük binasındaki satın alma ko
misyonunda yaprlacaktır. 

3) - İstekliler, muvakkat teminat 
mektup veya banka mektubunu, ka • 
nuni vesaikle beraber teklif mektu -
bunu muhtevi kapalı zarflarını o gün 
saat (14) e kadar mezkur komisyona 
vereceklerdir. 

4) - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. levazım, İstanbul Kınaciyan banın· 
da P. T. T. ayniyat şube MD. itikle 
rindeıı parasız verilecektir. 

8128 (4542) 

220 Ton U. Demiri ahnacak 
P. T. T. Leva:t:ım Müdürlüğün-

den : 
1) - Telefon hatları ihtiyacı için 

(220) ton U. demiri kapah zarfla ek -
siltmeye konmuştur. 

2) - Muhammen bedel (26400), mu· 
vak kat teminat ( 1980) lira olup eksilt
rr,t.si 18 kanunusani 939 çarşamba gü
nü saat (16) da Ankara P. T. T. U. 
MD. lük binasındaki satın alma ko • 
misyonunda yapılacaktır. 

3) - İstekliler, muvakkat teminat 
mektup veya banka mektubunu, kanu
ni ves.aikle beraber teklif mektubunu 
muhtevi kapalı zarflarını o gıin saat 
(15) e kadar mezkiır komısyona vere-

ceklerdir. 
4) - Şartnameler, Ankarada P. T 

T. levazım, İstanbul Kmaciyan banın 
da P. T. T. ayniyat şube MD. lüklc 
rinden (132) kuruş bedel mukabilin . 
de verilecektir. (4918) 8874 

Pazarhk ilônı 
Posta Telgraf Umwn Müdürlü -

ğünden: 

28.11.938 tarihinde yapılan eksilt -
mesinde verilen teklifler şartnamesi -
ne uygun çıkmıyan ıki hatlı ve adi te
kerrür'i.i 6 adet orta müşeddidesi 17 
birinci kanun 938 saat 11 de Ankarada 
posta telgraf umumi MD. lüğü bina -
smdaki satın alma komisyonunda ya
pılacak pazarlıkla mübayaa olunacak
tır. 

Muhammen bedel (9000) muvakkat 
teminat (675) liradır. İsteklilerin me
sai saatleri dahilinde her gün mezkur 

1 - Keşıf uc<lelı 13356 lira 70 ku · 
ruştur. 

2 - Eksiltme kapalı zarf usuliy le-
dir. 

3 - Muvakkat temıııatı 1001 lira 75 
kuruştur. 

4 - ihale, Umum müdürlük satın 

alma komısyonunca yapılacaktır. 
5 - Teklı! mektuplarının ihale saa· 

tinden bir saat eveline kadar makbuz 
mukabilinde komısyona verilmış ol· 
ması lazımdır. 

6 - İsteklilerde n kanunda gösteri
en şartlar aranmakla beraber yaptığ ı 

l büyük işin bedeli 10.000 liradan a 
ığ ı olmadığına dair de vesika arana

.aktır. 
Şartname ve p15nlar 67 kuruşa Ay· 

niyat muhasibi mesulli.i gündcn alına-
caktır. (4825) 8647 

Mefruşat münakosası 
Sıhat ve İçtimai Muavenet Veka

leti Hudut ve Sahiller Sıhat Umum 
Müdürlüğünden : 

Umum müdürlük villasının bazr kı
sımları pazarlıkla tefriş edilecektir. 

Bu iş için talipler tarafından yapı
lacak keşifler 15.000 lirayı tecavüz et
miyecektir. Talip olanların tefriş edi
lecek muhtelif aksama ait, plan ve re
simlerini bizzat yaparak 1938 kiinunu
evelinin yirminci gününe kadar u
mum müdürlüge tevdi etmeleri lazım-

dır. 

Umum müdürlükte teşekkül eden 
h eyet b u resim, pl an ve keşifleri tet
kik ederek muvafık gördüklerinin 

pazarlığa i'§tirakini kabul eder. Kabul 
edilen talibin pazarlığa girebilmesi 
için keşif bedeli üzerinden kanunen 
icabeden % 7.5 teminat alınacaktır. 

Pazarlık Ankara'da hudut ve Sahil
ler srhat umum müdiırlüğünde teşek
kül eden hususi komisyonda ve 24 
B. Kanun 1938 cumartesi günü saat 
onda yaprJacaktır. 

Talip olanların pazarlık şartname-
1-&ni Ankara'da umum müdürlük 
ayniyat mul'in .. ıb& mesulli.iğünden ve 
lstanbul'da İstanbul limant >eahiJ <ıı 

hiye merkezi baştabilıliginden alabi
lirler. 

Talip olanlar artııma. eksiltme ve 
ihale kanununun 2 veya 3 neli mad
delerinde yazılı vesikalar gösterme· 
ğe mecburdur. (4958) 8880 

800 Hayvan velensesi ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An

kara Satm Alma Komisyonundan: 

1 - Bir tanesine uin elli kuruş kıy
met biçilen vasıf ve ve şekil örneğine 
uygun s ekiz yüz hayvan vclensesi ka
palı zarftan pazarlıga tahvilerı 19.12. 
938 pazartesi güniı saat onda satın a
lınacaktır. 

2 - Sartname parasız komisyondan 
alınabilecek olan bu pazarlığa karış· 
mak istiyenlerin altı yiiz otuz liralık 
teminat sandık makbuz veya banka 
mektubu ile şaı tnametle yazılı belge . 
lerle birlikte pazarlık gün ve saatında 
komisyonda bulunmaları. (4937) 8879 

Anf.ara Belediyesi ~ 
' 

100 Adet su saati 

sandığı allnacak 
Ankara Belediyesinden : 

odasında yapılacaktır. caktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 2 - Açık eksiltme 3-12-938 cu _ 

yapılacaktır. martesi günü saat 10 da Cebeci'de har-
5 - Eksiltmeye girebilmek iliin is- ta Gn. Drk. binasında Sa. Al. Ko. da 

teklilerin 900 lira muvakkat teminat yapılacaktır. 
mektup ve makbuzu ve bundan başka 3 - 'Muhammen bedeli 750 lira, 
aşagıdaki vesikaları kapalı zarflarına muvakkat teminatı 56 lira 25 kuruş
usulü veçhile koyması lazımdır. tur. Banka mektubu veya maliye vez-

Trahzon vilayetinden bu iş için a- ne makbuzu kabul olunur. 
lmmış ehliyet vesikası 1938 mali se- . 4 - Şeraitini ve evsafını öğrenmek 
nesine ait ticaret odasr vesikası. istıy~nl~r her gün, eksiltmeye gir-

6 - Ehliyet vesikaları talebinde bu- mek ıstı yenler yukarda yazılı gün ve 
unanlar 9.12.938 tarihinden en az 8 gün saatte teminatlariyle birlikte komisyo-
evcl istida ile vilayete müracaat ede- na gelmeleri. ( 4821) 8643 

ceklerdir. Bu zaman zarfında vesika 
talebinde buhınm:yanlar eksiltmeye 
gircmiyeceklcrdir. 1 
.. 7 .~ Teklif mektupları yukarıda 3 Milli Müdafaa Bakanhğı 
uncu maddede yazılı saatten bir saat "'"""""'""""'",..,.,.,,,.........,..,.,.,,,.,.,,.,.,..~...., .. ,.,.,.,,__...,.,. __ . 

Cani a ara bezi ahna<ak 
M. M. Vekaleti Satın Alma K.Oo 

misyonundan : 

e~:ıine kadar komisyon riyasetine ge
tırılerek makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderilecek mek
tupların nihayet 3 üncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olmaları ve dış 
z~rflarm miihür mumu ile iyice kapa
tılmış olması lazımdır. Postada ola

1 - Beher metresine tahmin edilen 
fiyatı (60) altmış kuruş olan 300.000 
ile 450.000 üç yüz bin ile dört yüz elli 

8762 bin metre arka çantalık ara bezi kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konulmuş -
muştur. 

cak gecikmeler kabul edilmez. 
(4548/ 4899) 

Kopala zarf usuliyle 

eksiltme ilônı 

2 - İhalesi ıo - birinci kanun - 9-38 
cumartesi günii saat on birdedir 

3 - İlk teminatı (14550) on dört bin 

Trabzon Nafıa Müdürlüğünden: heş yüz elli liradır. 
~ - Evsaf ve şartnamesi (13) on 

1 - Eksiltmeye konulan iş: i.iç lıra 50 kuruş mukabilinde M. M. v. 
Akçaabat hükümet konağı. satın alma komisyonundan alınır. 
15 bin liralık kısım inşaatı. 5 - Eksiltmeye gireceklerın 2490 sa 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak yılı kanunun ikinci ve üçüncü madde-

şunlardır. !erinde gösterilen vesaikle teminat ve 
A - Eksiltme şartnamesi teklif mektuplarını ihale saatmdan eıı 
B - Mukavele projesi az bir saat evci M. M. V. satın alma ko-
C - Bayındırlık işleri genel şartna- misyonuna vermeleri (4880) 8749 

mesi 
D - Yapı işleri umumi ve fennı 38 Adel torna reznahı alınacaL şeartnamesi !1 il 

E - Va.hid~. fiat listesi, hususi şart
name, keşıf hulasası cetveli. 

MM. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

F - Prnjeler. İstekliler her ailn ..hu--_,ar~ .,... 1 - T.ııJ1Y'" • Ial.11 a .. ~sı ıçin 38 adet 
evrakı naTıa müdürlüğünde görebilir torna tezgahı kapalı zarfla eksiltmeye 

3 - Eksiltme 9.12.938 cuma günü konulmuştur. Muhammen bedeli 165. 
saat 14 de Trabzon nafra müdürlüğü bin 500 lira olup ilk teminat mikdarı 
odasında yapılacaktır. 9525 liradır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 2 - İhalesi 19.1.939 perşembe günü 
yapılacaktır. saat 15 de veJtalet satın alma komisyo-

5 ~ ~ksiltmeye girebilmek için is- nunda yapılacaktır. 
teklılerın 1125 lira muvakkat temina 3 Ş k t --: artname;ıi 8 lira 28 kuruş mu-
ne tup ve makbuzu ve bundan başka kabilınde alınabılir. 
ş, ğıdaki vesikaları kapalı zarflarına 4 - ls~eklilerin ihale saatından bir 
:ı !l!i ~eçhiyle koyması lazımdır. saat evelıne kadar ilk teminat ve tek-

. ra z~7. vilayetinden bu iş için a - lif mektuplarını komisyona vermele _ 
ıınmış el ıyet vesikası ri. (4927) 8877 

1?38 mali senesine ait ticaret odası 
vesıkası. 1 

6 - Ehliyet vesikaları talebinde bu- 9 Adet freze tezgahı alınacak 
lu.nanlnr ~. 12.938 tarihinden en az 8 
gun evel ıstida ile vilayete müracaat M M. Vekaleti Satın Alma Ko-

d kl d
. misyonundan : 

e ece er ır. Bu azman zarfında ve -
sika tal.ebin?e bulunmıyanlar eksilt -
meye gırcmıycceklerdir. 
.. 7 .-:- Teklif mektupları yukarıda 3 
uncı~ maddede yazılı saatten bir saat 
evehne kadar ko · . . . . mısyonı rıyasetıne 

getırılerek makbuz mtıkab·1· d . . ı ın e verı-
lecektır. Posta ile gönderilecek mek -
tupların nihayet 3 üncü maddede ya
.!llı saate kadar gelmiş olmaları ve dış 
ıarflaıın mühiir mumu ile . . ka 

1 
ıyıce pa-

tı ~ış olması Hizımdır. Postada olacak 
-;ecıkmeler kabul edilmez. 

(8549 - 4900) 8763 

İnşaat ilônı 
lzmir Belediyesinden : 

Basmahane civarında 9 Eylül 
meydanında cephe alan 33 36 
Adalar üzerinde inşa ed'l ' k sayılı 
b 

. ı me te olan 
eledıye gara3· santral b' .. . ınasının mu-

temmıınatından olarak 

1 - Tayyare fabrikası icin 19 tane 
freze tezgahı kapalı zarfla ;ksiltmeye 
konul~~şt~r. Muhammen booeli yüz 
yirmi ıkı hın beş yüz lira olup ilk tc • 
minatı (7375 lira 50 kuruştur.) 

2 - İhalesi 18.1.939 çarşamba günü 
saat 15 de vekalet satın alına komis _ 
yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 618 kuruş mukabi
linde alınabilir. 

4 - İsteklilerin ihale saatından bir 
saat eveline kadar ilk teminat ve tek
lif mektuplnrmı ko0misyona vermele-
ri. ( 4928) 8878 

• Ankara Döroüncü icra Memurlu
gundan : 

Türkiye Ziraat Bankasına 30 1. 

1 - Su işleri için alınacak 100 adet 
saat sandığına istekli çıkmadığından 
açık eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (450) lira -
dır. 

. . . mevcut pro -
Jesıne gore yaptırılacak kısmen bir 
ev ve kısmen 3 katl . - 1 k ı - gazıno - o-
. anta ve 3 dükkan 10 sene müddetle 
ı~ra verilmek üzere 23-11-938 tari -
~ınden itibaren 15 gün milddetle ve 

b 
. . ıra 

orcu ıçın Ankara'da Adliye . sarayı 

cıvarında Mutlu apartmanında beş 

numarada Ali Fuat nam a t . 
1 

"d anzım 
o unan o eme emrine verı'lc 
h 

n meşru-
atta borçlunun bulunamadı- . gı ve ı-

3 - Muvakkat teminatı (33,75) li
radır. 

4. - Şartnamesini görmek istiyen
~erın ~er gün yazı işleri kalemine ve 
ıstcklılerin de 13 kanunuevel 938 sah 
g.~nü ~aat on buçukta Belediye En. 
cumenıne müracaatları. ( 4962) 8890 

apalı zarfla arttırmaya çıkarılmış _ 
tır. Takım halinde icar edilecek olan 
bu binaların 10 senelik icarınm mu • 
hammen bedeli elli bin lira olup bu 
para peşinen alınacaktır. Müzayede
ye iştirak için muvakkat teminat mik
tarı 3750 liradrr. Projelerini görmek 

kametgahının da mechul old -ı · ugu an_ 
aşılmasına binaen kendisine on .. 
h ·ı ·1 . . gun 

me ı verı mıştır. Bu müdd t 
f d 

.. e zar -
ın a muracaat etmediai su tt . • b re e ıcra 

muamelesme devam edilec c;· . r· ebının teb-
ıg makamına kaim olmak üzere ilan 

olunur. 8868 
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Avukat, Doktor ve 
her iş adamrna 

lazrm olan 1939 ECE iV ~~ ITT Ti RASi çıkmıştıı· 
MaIUmat kısmı bir çok yeniliklerle zenginleştirilmiştir. Bilhassa Devlet Demiryolları, Denizbank tarife ve şamaları. Muntazam evkatlı takvimile daima her muhtıraya faikiyeti muhafaza etmektedir. 10 çeşit üzerine 

hazırlanmıştır. Bilumum kırtasiye ve kitabcılarda bulunur. Deposu: Ankara caddesi No. 111. Mehmed Sadık Afitab mağazası. 8895 

KÜÇÜK İLANLAR 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kiralık : 

Bekarlar için kiralık 2 oda - Bir 
odası möble, öteki boş. Banyo, elek · 
trik. Adliye sarayı karşısında Ankara 
pasta salonu üstünde Çulhazade apar-
tımanı N o. 1 kat 2. 8841 

Kiralık - Kalorifer ve fenni konfor
lu 4 ve 5 odalı ucuz daireler. Demırte
pe Emek apartmanına müracaat. 8510 

Kiralık apartıman - Yenişehir Ata· 
türk bulvarında Tuna apartımanında 

kaloriler ve konforlu vebolitten geç -
miş sıcak sulu daireler. Resmi daire • 
le re elverişlidir. 8620 

Kiralık - Kalorifer ve sıcak suıu 

daireler 5 oda 1 salon Yenişehir, Ko . 
catepe İsmet İnönü caddesi sonunda 
Tel. 2451 8757 

Kiralık - Yenişehir Sclanik cadde . 
si 1 - 2 No. lu Kugu apartmanında ki
ralık daire aynı apartmanda 7 numa -
raya müracaat. 87 58 

Kiralık - Havuzbaşı civarında çok 
ucuz dört odalı konforlu mükemmel 
bir ev acele kiralıktır. Demirtepc Fev· 
zi Çakmak sokak No. 7 ye müracaat. 

8781 

Kiralık güzel odalar - Bayanlar, 
baylar ve küçük aileler için. Havuzba· 
şı yanında çok güzel manzaralı ve gü· 
neşli müstakil odalar. Müsait kira ile 
Selanik cad. No. 16 8787 

Kiralık - Bir karı koca veya ba· 
yanlar için 3 oda, müşterek mutbak, 
elektrik, havagazı, bahçeli. Yenişehir 
İnkılap sokak No. 9 saat 9 - 12. 8788 

Kiralık odalar - Karaoğlan Mer
kez apartrman birinci katta kapı önün· 
deki gazeteciye müracaat. 8789 

Kiralık - Yenişehir Adakale cad. 
No. 5 de beşer odalı 2 daire kiralıktır. 
ismet İnönü caddesinde 70 numaraya 
müracaat. Ti: 3677 8799 

5 odalı daire - Bahçeli yeni mu -
§ambalı ve tekmil konforlu. Yeni~ehlr 
Kiizım Özalp cad. Onovluk sokak 8. 
B. Tümer 2612 sabahları ve 2 - 5 ara-
sı gezilir. 8818 

Kiralık - Şurayıdevlet arkası Sö· 
zenler caddesi Oyhon apartımarunda 
4 oda, 1 hol, konforlu daire devren ki· 
ralıktır Telefon: 3289 8820 

Kiralık oda - Kooperatif arkası 
Yu•ul Es•ndcmir Ap. 1. numaralı da
ireye öğleden sonra müracaat. 8821 

Kiralık 1 oda - Mobilyalı, banyo 
ve konforlu. Postahane caddesi 16 nu-
maralı apartımanda No. 8 8837 

Kiralık - Meşrutiyet ve Selanik 
caddelerinin birleştiği köşede Ergene 
apa.rtrmanrnda beş odalı daire. Daimi 
sıcak su. Kapıcıya veya Tel. 3114 c 

8846 

. Kiralık - Yeni1ehir, Tuna cadde
tll, Bozkır &okak numara 8 üçer, dör -
der oda, güneş ve nezareti çok müsait 
iki daire. Bodrum kata müracaat. 8848 

Kiralık - Yenişehir Yüksel cadde . 
si No. 7 evin üst katı. S oda ve bütün 
konforlu ehven fiatla kiralıktır. Alt 
kattakilere müracaat. Ti: 3715 8866 

Kiralık - Yenişehir Seliinik cad . 
desi 1, 2 numaralı Kugu apartmanın . 
da kiralık daire aynı apartman . 
da 7 numaraya müracaat. 8871 

1 ..................................................... : 
j Küçük ilôn şartları ı 
! o~:r s~!}~hi~i~üçük ilinı;~d~~:U!J i 
1 lki defa için 50 Kurus : 

Oç defa için 70 Kuruş ! 
i DOrt defa için 80 Kuruı ı• 
i D~vamlı küçük ilanıardar. her defası 
ı ıçın 10 kuruş alınır . Meseli on defa ı 
I n.esrcdilecek ~ir i an lÇlL 140 kuruş ·ı 

! 
aıınacaktır. Sır ko1ayhk olmak Uzerc 
11er sa.~ır. kelime aralarındaki boşluk
lar mustc_sna, 30 harf itibar edilmiş- i 

! tir. Bir ': ı.içi.ık il.in 120 harften ibaret i 

! olmalıdır. • 
Dört satırdan fazla he· satır için ay- İ i rıca on kuruş alınır. f ....... -.... ................... .--............... . 

da ve Ankara'nın her tarafında ınşaata 
elvenşli arsalar, tel: 2406 Neşet Şe· 
ren. 8176 

Sablık - Ankara'nın her tarafında 
irat getirir beton, ahşap ev ve apartı
manlar ve bahçeli evler yapı koopera
tifi hisseleri. Tel: 2406 Neşet Şeren. 

8177 

Satılık - Ankara':ı.1n her t..,rafırda 
apartıman ev arsa alm'lk v~ atmak is
tiyenlere tavassut. Tel: 2406 Neşet 

Şeren. 8178 

Satılık Arsa - Çankaya caddesinde 
yeni yapılacak B. M. M. ne gidecek 
SJ metroluk caddenin karşısında köşe 
başı. Tel: 2884 8268 

Satılık ev eşyası - Azimet dolayı -
siyle yemek odası ve yazıhane acele 
satılıktır. Bakanlıklar karşısında Er -
sin Ap. da!re 8 Ti: 3195 8801 

Satılık - Az kullanılmış şık bir ço
cuk arabası satılıktır. Adres: Yenişehir 
son durak Meşrutiyet caddesi No: 38 

8870 

Satılık Oda Takımları - Yepyeni 
ve mükemmel bir yatak odası ve bir 
yemek odası takımı satılıktır. Görmek 
ve görüşmek istiyenler Havuzbal)ı'nda 
Kazım Özalp caddesinde Türk Dil Ku
rumunda Kemal Özerk'e müracaat e • 
debilirler. (Telefon: 1975) 8893 

f~ anyanlar : 

Fransızca ders - İlerletmek ve ye· 
niden öğrenmek istiycnlere iyi ve ça· 
buk asri Usul, müsait şeraitle tecrübeli 
bir bayan evlerde ders veriyor. Ba· 
kanlıklar postahanesi Postrestant Ba· 
yan BEYMON. 8791 

lı arıyor - Tecrübeli bir mühen 
dis (su, yol, demiryol, köprü inşaatı) 
Mühendis Wolf. Ankara Yenişehir 

mühendisler birliği oteli. 8804 

Dans meraklılarına - 20 günde 
mükemmel dans öğrenmek istiyorsa· 
nız Ulus'ta B. G. rumuzuna mektupla 
müracaat ediniz. Dans evlerde veri-
lir. 8838 

iş Anyor - Envai çiçek ve sebze a 
ğaçları diken ve aşılıyan cemek3.nlar -
da fidan yetiştiren ve yeni bahçe çift -
lik tanzim eden tecrübeli bir bahçı· 
van iş arıyor. itfaiye meydanı Nevşe -
hir otelinde kahveci Faik'e müracaat. 

8888 

1 ~ vt>rı>n ler : 

Mürebbiye aranıyor. - Altı ya · 

şında bir kız çocuğuna fransızca öğ · 

retecek ve bakacak orta yaşlı bir mii· 

rebbiye aranıyor. Telefon: 3124 8779 
Kiralık Aparbnan - Yeni~ehir nafıa 

Bakanlığı karşısında ve otobüs durak 
yerinde olup inşaat• on günde hitam 
bulacak olan dokuz daireli, bilumum 
konforu muhtevi ve kaloriferli parke 
döşemeli apartman toptan veya daire 
daire kiralıktır. İçindeki bekçiye mü -

Aranıyor - Bir ticari teşekkülde İ· 

kı mu'ıasebe memuruna ve bir kasi · 

yer bayana ıhtiyaç vardır. Muhasebe 
memurların1n muhasebe bilmesi şart 
tır. Ulus'ta S. S. rumuzuna tahriren 
müracaat. 8794 

racaat. 8884 

Kiralık Oda - Atatürk caddesi Or
duevi karşısında Akasya apartmanın . 
da 6 numaraya müracaat. 8887 

Aranıyor - Bir bayan piyano öğ 
rctmeni aranıyor. Orduevi arkasında 
Dikmen caddesine muvazi Arman so
kak No. 21 Turan Ap. daire S e mü . 
racaat. 8800 

Satılık : 

Satılık - Yeni~ehir'de jandarma 
mektebi civarında istasyon arkaların-

İngilizce muallimi aranıyor - On 
iki yaşında çocuk için . İngiliz tercih 
olunur. Mazhar Göknil. Ziraat Banka-
sına müracaat. 8836 

1939 Baş mahsul Morina 

BALIK YAGI 
Yeni açılan Saman pazarında 

E G E ~1.C1 zyeni~tik çe~le~ y! ni fi~: geldi 
yem ı aç ar . 8867 ====~ 

d lası kolonya ve kr<mlerı 
İzmir'in Altın am ~==== 

• 

T. IS BANKASI 
1939 

Küçük cari hesaplar ikramiye plônı 

j2.00U ıra miıkôfa 

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

1 İkinciteşrin tarihlerinde (ekilecektir 

,.;:==İKRAMİYELER:=======\'\ 
1 Adet 

5 " 
8 " 

16 " 
60 ,, 
95 " 

250 " 

435 

2000 
1000 
500 
Z50 
100 
50 
25 

Liralık 

" ,, 

" ,, 

" 
" 

2.000 
5.000 
4.000 
4.000 
6.000 
4.750 
6.250 

32.000 

Lira 

" 
" 
" ,, 

" ,, 

" 
~========================================~ 

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

Lokanta ve Gazinocuların 

nazarı dikkatine 

fabrikamızın BAŞKURT markalı 
• 

yerli mamulalımızı görmeden: ÇA-
T AL, KAŞt K ve BİÇAK takım-

larınızı almayınız. 
Bütün mallarımız hem kalite itibarile 
Avrupanınkinden daha yüksek ve hem 
de fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Ankara satış merkezi: Sümer Bank Y erH Mallar Pazarı 

. 'Z - ·ı ,~ 
.~/' .;. o ı er ·.~~ 

Zayi - Haydarpaşa gümrüğünden 
almış olduğumuz 7 / 685 numaralı güm 
rük iirsaliyesi zayi olmuştur. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
Antalya umumi nakliyat T. A. Ş. 8873 

Zayi - Salhanede çalışmakta iken 
27-11-938 günü şahsıma ait mührüm 
ile 2 5 lira paramı kaybettim. M ühürü
mün yenisini yaptıracağımdan eskisi -
nin hükmü olmadığı ilan olunur. Sa • 
manpazarı'nda 58 numarada kasap İb· 
rahim Dikmen. 8869 

Zayi - 937 sıra No.i; maaş cüzda · 
nımı kaybettim. Y cnisini alacağımdan 
eskisinın hükmü olmadığı ilan olunur. 
Lütfiye Koşer. 8883 

Zayi - Şile Demirtaşpaşa ilk oku

lundan aldığım şahadetnamemi kay · 
bettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 

hükmü yoktur. Emin Dirlik Cebeci 
karakolunda polis memuru 399 sayılı. 

T 
Ayın birinden itibaren Ata · 
türk bulvarı Tuna apartman 
8 numarada modellerini gös 
\ rrmeğe baslamı~tır. 8856 

Dr Kemal Arıcan 

Cebeci hastanesi 
Cilt, saç ve zührevi haatalık-

ları mütehassısı 
Muayene: her gün 3 • 7 ye kadar 

Belediye sırası Emek apartman 
kat 2. 8806 

.... ESKİ AZi -
Kışlık kadın şapkalarının en 

son Paris modelleri gelmiştir. 
Muhterem müşterilerimizin gör· 
melerini rica ederiz. 
Bankalar caddesi. 8894 

Gayıp kız çocuğu 
Çubuk kazasının Ovacık köyünden 

7 yaşında Nazlı isminde bir kız çocu
ğu Ankarada 6 gündenberi kaybol· 
muştur. Hayatı ve bulunduğu yer hak· 
kında rnalCımatı olanların insd.niyct 
namına aşağıdaki adrese malümat v~r
melcri rica olunur. 

Ankara Çankırı kapısında Nal· 
bant Mustafa Çavuş 888Q 

Yeni ve Sus'to 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 

MERKEZİ ANl<ARA 
Şubeleri İstanbul, İzmir 

Ajanları: Bursa, İzmirı Adana, Eski~ehir 

Yapılacak ve yapısrna başlanmış meskenler için vatan
daşlara mümkün olan kolaylıkla yardım eder 

Mevcut gayri meııkuller 
karşılığında ikrazat yapar 

Faiz senede o/o 8'/2 dur. 

Ayrıca komisyon almaz 

Ekspertiz ücreti (1.000) liraya kadar 
istekler ıçin 1, faalası için 2 lira ve muamele intaç 
edildiği takdirde 1 liradan dun olmamak üezere ay

rıca lira başına on paradır. 

Gayrimenkul ipoteği ve esham ve tahvilat rehni karşı
lığında Banka muameleleri yapar. 

Vadeli ve vadesiz mevduat alrr. 

Muhtelif binalar yıktırılacak 
Ankara Defterdarlığmdan : 

Ada 
321 
322 
325 
327 
331 
331 
331 
340 

Parsel 
13, 14, 15, 16, 17 
1, 27, 28, 3, 4, 23, 24, 25, 26 
8, 23, 10 11, 31 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 25 
1, 14, 15 
4, 5 
10, 11, 12 
Ada dahilindeki bililmum 
mebani 

Muhammen keşif BD. 

Lira K. 
1890 
1781 50 
1540 
1344 
1862 
1036 
1610 

143 

Depozito 

Lira 
141 
133 
115 
100 
139 
77 

120 
143 

K. 
75 
62 
50 
80 
65 
70 
75 
25 

1 - Tıp fakültesi inşa edilmek üzere sıhhat veklllctlncc iatiml&k olunan 

Nümune hastanesi civarında ki.in ve yukarıda ada parsel ve muhammen ke
şif bedeliyle depozitoları yazılı bilitmum ev, dükkan, baraka ve bah d,.. 
varlarının hedmi ve enkazlarının belediyece gösterilecek mahalle nakli ve 
yerinin mevcut yollar seviyesine kadar inşaata müsait bir şekilde tesviye· 
si işi 5.12.938 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle arttırması yo.
pılacaktır. 

2 - Arttırmaya girebileceklerin nafıa müdürlüğünden alacakları fennt 
ehliyet vesikaları ve depozito makbuzlariyle birlikte sözü geçen günde mu• 
ayyen saatten bir saat evel teklif mektuplarının komisyona verilmesi; 

3 - Talipler fenni şartname ve keşif raporlarını ve haritasını görmek 
üzere milli Emliik ve nafıa müdürlüklerine müracaatları. (4890) 8766 

.::!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

------------

TÜRK HAVA KURUMU 
26 cı Tertip 

BÜYÜK PİYANGOSU 

j kinci keşide 11 birincikônun 938 dedir. 

Büyük ikramiye 45.000 liradır. 
Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye· 

!erle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır .•. 
Yeni tertipten bir bilet alarak ittir ak etmeyi ihmal et

meyiniz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına 
qİrmiş olursunuz •.. 

-----------------------------------
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SİNEMALAR Halk Sineması 
BU GÜN BU GECE BU GÜN BU GECE 

LOREL - HARDI 

ISYIÇRE'DE 1~1 
U L U S 19. uncu yıl. - No.: 6227 

lmtıyaz Sahibi 
Nurettin Kimi! SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 
ULUS Basımevi : ANKARA 

ULU ONDER'IMIZ VE EBEDi ŞEF'IMIZ 

Atatürkün cenaze töreni 
Bütün tafsilatiyle lstanbul ve Ankara safahati ile 

HAYA TINA AiT KIYMETLi iNTiBALAR 

DiKKAT : Bu filmi bütün vatandaşlarm görebilmesi için 
C. H. P. sinin tensibile tenzilatlı tarife tatbik edilmektedir 

Fiyatlar : Balkon 35. Salon 20 
Seanslar: Normal şekildedir. 

( Türkçe Sözlü ) 

Bol neşe eglence 11e kahkaha 

tulanı 

UCUZ HALK MATİNESİ 

12.15 de 

FINDIKÇI KIZ 

39 model BLAUPUNKT radyolarını dinlemede~ radyo almayınız. 
KAZIM RÜŞTÜ 

Ankara Adliye sarayı Yanı Gençağa 

aııartımaru 2. ci kat No: 6 Tel: 2208 


