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İdare 

Fransa ltalya'yı şiddetle protesto etti 
urreisimiz Harp Okulunda 

---

ismet /nönü Harp Okulunu ziyarete gelirlerken 

Bir büyük 
Türk'ün 
yıldönümü 

l 

F. R. ATAY 
llkkanunun birinci günü Na -

ınık Kemal'in 50 inci ölüm yıl -
dönümü idi. Bu münasebetle bü
tün Tiirkive mekteolerinde ı.:.; -
.., u-K vatanperverın haya.t ve e -
ıerlerine dair konferansla• ~ .. _ 
rilmiştir. .. . 

Türk diline, Vatan ve Hurı -
yet kelimeleri ~a~ık Kemal'~~ 
kitaplarından gırdı. T eceddut 
tarihimiz onsuz izah edilemez. 
Şiir ve nesrimizde vatanperver -
lik üslubu adeta onunla başla • 
mıştır. O nesi.in dev~i~e kada~ 
bizim alemimızde fıkırharek~t~ 
denen şey meçhul idi. ~endısı 
b- ktubunda der ki : Vatan 

ır me b Ah. ·ı 
bugün edebiyattan [ u dt~ld~~. ı e 

f 'k" mücadelesi kaste ı ıgıne 
ı ır d •V .. f da 
şüphe yoktur] gör iı~u ~y -
yı askerlikten ba§ka hıç bır §ey-

İsmet İnönü 

Harp okulunda iki saat 
k r 

d .. etli [Mücadele arka • en gorm . s· d daşlarına hitap ed!yor:] dz i: ismet lnönü Harp Okulunu ziyaret ederlerken 
kan iste.miyorum,bır kaç am ••.. h ismet lnönii dün sabah saat on buçukta Harp 0-

•• LLe istiyorum!,, Reısıcum ur · ı · d k d.l · M·m mureRR P 
1
,. ahsiyet ve . t tmi§lerdir .. Bu zıyaret erın e en ı erme ı 

N mık Kema ın t kulunu zıyVarke .1~K A•ım ôzalp'le Genel Kurmay ikinci Reisi Asım 
~ .. b kımdan tetkik oluna - Müdafaa e ı ı a... . . 

eh~e •. rı ulç a Doğrudan doğruya G .. d .. z de refakat etmışlerdır. al l l b • 
ı ır: - t" bakımın • un uh . · · ektepte iki saat kadar k mt§ ar ta e enın T k yıne ı Cüm urreısımız m 

sanat ve ı ıın 1 
A ·ı Ke - derslerı"nde bulunmuılardır. 

dan 2 - Onun davası ı e .. 
' l .. . rasında ınu • -=:-==--------------------------

nıalizm ideo 0 J151 a T .. k 
naaebet bak~ınh.ınddakn··' !e:kii 

0

:e Fransız _Alman dostluOu 
teceddüt tarı ın e , 
tesiri bakımından · b .. ük bir ... 1 
~amık ~em;•.;;; sa::ıkar, ne Beyanname sa ı günü 

!aır, ne yuk~e T .. k inkılapçılı -
de bir alimdır. ur K l'den • • d • ı • 
ğı ideolojisi N~.m:~eb::~arz bi· Pa ris'te 1 mza e 1 ıyor 
beri, onunla ınun d tekamül 
le edilmiyecek ka. a~amanların 
ve inkişaf ve yenıtt. fakat yüz 

l · t·bak e 1' !art arına ın 1 dd .. t tarihi -
küsur senelik tece l~n ınevkii 
rnizde Namık K~a .; muaz -
ve tesiri, b!r. kelım~i~d,en evelki 
zam'dır. Bızıın ve i kimse, ken· 
nesillere mensu~ h ~ hüriyetper· 
di vatanperverhk v N k ı<e • · d amı 
verlik terbiyesın e .. rmez-
rnal'in hakim nüfuzunu go 
likten gelemez. , n bey • 

L B .. ··k Petro nu 
enin, uyu t Komü -

kellerini kırdırmamış ~~· 1 .. telak-
. ·ı l ~ her turu 

nızm ı e çar ıgın ··nasebet 
kileri arasında . ~e? fa~at eğer 
tasavvur olunabılır · lilik 
B·· .. k P t o Rusya'da garp d 
. uyu e r ı olsaY ı, 
ınkılabını yapmam' min ne 
b h ·ı-r ne ze ' ugünkü i tı a ın fada) 

(Sonu ıo uncu sar 

. a _ D. N. B. bildiriyor: Fra·nsız hükümetinin dave: 
Berl~n, 2 a. ' hariciye nazırı fon Ribbentrop, bu pazartesı 

ti üzerıne, ~~ma~J:cek ve orada B. Bone ile birlikte f ransız - al -
akşamı Parıs e gl • h kkmda müsterek bir deklarasyonu imzalı -

mu .. nasebet erı a s man 
yacaktır. · 1 1 fransız ve alman matbuat mümessille -

l'rogram lw::ırlanc 1 . rini kabul edecekler ve pek muhtemel 
p . 2 a.a. _ Hariciye Ne~a.~et~, olarak kendilerine müşterek deklaras • 
~r::· :Hariciye Nazırının _Parıs 1 zı- yonun metnini tebliğ eyliyeceklerdir. 

Alma. h} kkında tanzim e<lılen esas Akşam saat 20.30 da B. Bonnet, fon 
Yaretı a · ti f" • • 

1 
tesbit eylerruş r. Ribbcntrop şere ıne hancıye nezare • 

prograr n Ribbentrop, ~alı SC:ba~~ P~- tinde büyük bir ziyafet verecektir. 
B. 0 asalat edecektır. Ögle uzerı, Çarşamba sabahı serbesttir. O gün öğ

ris'e m~lv tte <erefine bir ziyafet ve - le üzeri fransız - alman komitesi bir 
B eka e :ı ·• t k aşv . Fransız - alman muş ere ziyafet verecektir. Çarşamba akşamı 
rileceJctır. ·· ·· ··-leden son • 

ki
"' asyonu, salı gunu og .. k. da Almanya büyük elçiliğinde bir zi-

de .. r k tmzayı mutea ıp, 
irnzalanaca tır: . .. kerelerde yafet vardır. B. fon Ribbentrop, per -

ra d olıtık muza 
saat ıs.30 3 P S t 19 da fransız ve şembe sabahı Almanya'ya hareket e -

lacaktır. aa d _,~. 
bul• nu damları birlikte olarak eCQA.•ır. 
alına" devlet a 

ltalya parlômentosunun toplantısında işitilen 

"Tunus, Cibuti; Korsika,, sesleri üzerine 

FRANSA'DA BÜYÜK ASABİYET VAR! 

Fransız Hari<iye azırı İtalyan 
el(isine hayretlerini bildirdi 

Bütün Fransız gazeteleri bağı.nyor: 
il ~I ' D ' ı~ereye. ur.,, 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

İnönü ile Yunan 
Kıral Naibi arasında 
teali edilen lelgrallar 

Ankara, 2 a.a. - Reisicümhur İsmet 
lnönii'nün Cümhurreisliğine intihabı 
dolayısiyle Yunanistan Veliahti ve 
Kıral Naibi Paul ile Reisicümhuru -
muz arasında aşağıdaki telgraflar te
ati olunmuştur : 

Ekselans B. lsmet \nönü 
'fıürkiye Reisicümhuru 

Ankara 

Cümhuriyetin en yüksek makamı
na isadı dolayısiyle Ekselansınıza en 
hararetli tebriklerimi hakiki bir mem· 
nuniyctle arzeder ve dost ve mütte -
fik asil türk milletinin teali ve refa
hı için Eksclfınsmızı uzun seneler 
muhafaza buyurmasını Cenabı Hak -
tan •••, .... .,. eylerim. 

Altes Ruvayal Pren:. "'- ' 

Reisicümhurluğa intihabım dola -
yısiyle Altes Ruvayalinizin görder -
mek lutfunda bulundukları nazik tel
grafa hararetle teşekkür eder ve 
şahsi saadetleriyle dost ve müttefik 
5.sil elen milletinin teali ve refahı 
hakkındaki en samimi temennilerimi 
kabul eylemelerini rica ederim. 

Dahiliye 
müsteşarlığı 

Dahiliye Vekaleti Müsteşarlığına 
tayin edilen B. Vehbi Demirel 

Dahiliye Vekfüeti müsteşarlığına, 
eski müsteşar ve C. H. P. Genyönku
rul azasmdan B. Vehbi Demirel'in, 
Maraş valiliğine Dahiliye Vekaleti 
musteşarı B. Sabrj Çıtak'ın, Manisa 
valiliğine de Maraş valisi B. Osman 
Şahinbaş'ın tayinleri kararlaşmıştır. 

Paris, 2 a.a. - İyi haber alan mahfillerden öğrenildiğine göre 
Fransa'nın Roma büyük elçisi B. Fransuva - Ponse faşist mebusan 
meclisinde yapılan fransız aleyhtarı tezahürleri, ezcümle mebus
ların "Tunus, Tunus" diye bağırmalarını ve Kont Ciano'nun nut
kunda İtalyan taleplerini bahis mevzuu eden fıkraları İtalyan ha -
riciye nazırı Kont Ciano nezdinde şiddetli surette protesto etmiş • 
tir. 

Fııcınsız gazelf•led11i11 neşriyatı ı 
Paris, 2 a.a. - Fransız matbuatı. 

İtalyan hariciye nazırı Kont Ciano'
nun parHimentoda söylediği nutku 
şiddetli bir lisanla bahis mevzuu et -

(Sonu 10 rıncu sayfada) 

ltalyan cl~isinc ltalya'mn 
emellerinden dolayı hayretlerini 
bildiren Fransız Hariciye Nazırı 

B. Bone 
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Co<uk ilavemiz 
Küçük okuyucularımızrn alaka ile 
takip ettiği çocuk sayfalarımıza bir 
müddctteııberi devam edememiştik. 
Küçük okuyucularımız bugün ken
dilerine ait sütunları 7. nci ve 8. in
ci sayfalarımızda bulacaklardır.Bun
dan sonra çocuk ilavemiz gene eski
si gibi her cumartesi muntazaman 
çıkacaktır 

111111111111111111111111111111111111111111 

Baıvekilhniz dün 
İstanbul' a gitti 

Başvekil B. Ce!lfıl Bayar dün ak -
1 şam 19.50 d.c ~alkan trenle İstanbul'a 

hareket etmı~tır. 
Başvekilimiz istasyonda, Büyük 

Millet Meclisi Reisi B. Abdülhalik 
Renda, bütün vekiller, saylavlar, hü -
kümet ve parti erkaniyle vek5.letler i· 
feri gelenleri tarafından uğurlanmış -
tır. 

Parti Kurultayı 

haz1rhkları 
Ebedi Şef Atatürk'Un ufulü ite ha

dis olan Cümhuriyet Halk Partisı re -
isliğinin intihabı meselesinin halli için 
yakında toplanmasına lüzum hasıl olan 
parti kurultayının toplantı hazırlıkları 
yapılmaktadır. 

Bu toplantı, normal toplantının dı
şında olarak, yukardaki sebepten do -
layı fevkalade olarak yapılmaktadır. 

Partimizin be inci kurultayı, muayyen 
zamanında normal mesaisine devam e
decektir. 

Avukatlık kanunu 

hakkında anketimiz 
Evelki gün yürürlüğe giren avu
katlık kanunu hakkında §ehrimi
zin tanınmı§ avukatları arasında 
bir anket yapmı§hk. Bu ankete al
dığımız cevapları bugün 1 O uncu 
sayfamızda bulacaksınız. 

Büyük Yatan ıalri Namık Kemal 

Ölümünün 50 nci yılı dolayuiyle her 

tarafta ihtüaller yapılıyor 
.. .. B~y~k vat.an ~iri Namık Kemal'in ı tirilmiştir. Aynı zamanda onun ateşli 
olu~unu.~ elhn:ı ~ıldönümü münase- şiirlerinden parçalar okunmuş ve bü -
betıyle dun şehrımızde, yurdun her ta- l yük şairin hatırası saygı ile anılmıştır. 
rafında mekteplerde ve halkevlerinde , • .• 
törenler yapılmıştır. tstipdadm yurda lstwılml <lakı torcn 
kabus gibi çöktüğü devirlerde vatan İstanbul, 2 (Telefonla) - Namık 
ve hüriyet mefhumlarını gençliğe aşı- Kemal'in ölümünün ellinci yıldönümü 
hyan büyük vatansever Namık Kemal münasebetiyle bugün mekteplerde 
için dün şehrimizdeki mekteplerde de dersler Namık Kemal'e tahsis edildi 
konuşmalar yapılmış konferanslar ter- güzel sanatlar akademisinde ve üniver~ 
tip edilmiştir. Bu konuşmalarda Na • site konferans salonunda iki toplantı 
mık Kemal'in hayatı anlatılmış en yapıldı. Toplantılarda, profesörler, ta· 

mu .. şk""l tl - b .... k · ·ı'k.. .. !ebeler, edebiyat mensupları bulundıt 
u şar ara ragmen uyu u usu 1 J" · • .. . . _ _ ar. cıatıpler Namrk Kemal'in hayatı _ 

nu aşılamak ıçın nasıl ugraştıgı, her nı eserlerini anlatt la ·• 1 • . • ı r, şıır ennı oku _ 
tehlikeyi nasıl göze aldığı tebarüz et • dular. 
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Onu düıü erek: 

En bü Ü kes fi 
.:> 

Kumandan, Liman fon Sanders, Mustafa Kema1'le beraber, 
harbe girmek üzere bulunan bir kılanın teftişindeler. Cehennem 
Çanakkale'de uykusuz ve gıdasız kalmış türk neferinin zayıf, çe
limsiz ve bitkin görünen halleri, alman kumandanı ümitsiz dü
§Üncelere götürüyor. Bu fikrini Mustafa Kemal' e söyleyip iabat et
mek isterken, hizalarında bulunan bir Memetçiğin göğsünden tu -
tuyor ve sarsıyor. Memet, narin bir ağaç fidanı gibi sağa sola sal
lanıyor. O anda Mustafa Kemal'in, ölüleri diriltecek sırra ermiş 
sesi ve emri, neferin kulaklarından ruhuna geçmiştir. Mustafa 
Kemal, alman kumandanına tekrar aynı insanı sarsmasını teklif 
ediyor. Liman fon Sanders, bu defa tunçtan bir heykele dokun
muş gibidir. Biraz önce yere devrileceğini zannettiği bu cılız gö
rünüşlü varlık, kıpırdamıyor bile ... 

Bu türk neferi, Mustafa Kemal' in "sıkı dur!...,, emrini almadan 
evel başka bir insandı; o emirden sonra başka bir insan olmut
tur. 

Herkes bilir ki tabiatta hiç bir şey yoktan var edilemez. O türk 
neferinin ruhunda, küller altında kalmış bir kor olmasaydı hangi 
nefeı, bu ateşi alev haline getirebilirdi? Fakat O'nun nefesi bu 
kora değmeseydi, kinıbilir daha nice asırlar, o kor, soğuyan kül
ler altında. bu harareti saklıyabilecek mi idi? 

Mustafa Kemal'in en büyük keşfi, türkün ruhundaki bu sıcak 
yeri ve bu sıcak yerde toplanan sönmez kudreti bulmasındadır. 
Onu en evel kendi benliğinde duymuştu. Bunun içindir ki Mus
tafa Kemal, en büyük türk olduğu kadar en çok türk olan insan
dır. Mustafa Kemal, milletteki özü bulmuştu. Millet de O'na ne 
istediyse verdi. Bu veriş, o buluş kadar mukaddes oldu. istiklal 
mücadelesi, bu veriş ve bu buluşun destanıdır. O ve millet biribi
rine kalbolarak, dünya üstünde türklere yeniden bir vatan doğdu. 
Mustafa Kemal türksüz ve türk, Mustafa Kemal'siz tarih huzu
runa çıkamazdı. Türkün yüreğinde ke,f ve fethettiği. bu ale~~ 
O'nu Atatürk diye anıyor ve bütün cihan o büyük ka~ıf ve fatıhı 
bu isimle tanıyor. 

Hasan-Ali YOCEL 

Yeni f slanbul Valisi Halkevi'nde 
vazifesi baıına gidiyor Kış 

Bir iki günden beri şehrimizde bu- c a l ı ş m a 1 a r 1 
lunmakta olan yeni İstanbul valisi B. ., 

Lutfi Kırdar vazifesi başına gitmek Ankara Halkevi, 10 birincikinun -

Üzere bugün şehrimizden ayrılacaktır. dan itibaren kış çalışmalarına baıhya-
Doktor Lutfi Kırdar, evelce mebus caktır. Milli matemden sonraki ilk fa -

iken, Parti başkanltklarma mebusların aliyct gecesini AtatUrk'e tahsis etmi • 
getirilmesi hakkındaki karar üzerine ye karar vermiştir. 11 ikincikanun ge-

. · · A kara llalkevinin Atatürk gece-Balıkcsır'e Parti başkanı olarak tayın cesı, n . . .. 
· · . . · sidir. O gün Halkevı adına bır soylev-edılmı§ ve burada kendısıne evnlen d .

11
• t törenı"ni te

9
bit 

vazıfeyı buyük bır lıyakatle -başarar d f"l österileccktir. . . .. . . . ak 1 en sonra; mı ı ma cm 
.. .. • .___ üh e en ı m, g 

butun Dahkc ... r halwuntn tev cc v~ AtatUrk'Un Ankara'ya ilk geliş ta-
scvgisini kazanmıştır. Do~or Lutfı rihi olan 27 ilkkanunu her yıl kutla -
Kırdar'ın, burada bulundugu 2 sene kta 1 Ankara Halkevi bu yıl her 

··dd rf k. h. 1 · d • ma 0 an ' 
mu et za ında ı ızmet erı aıma nk. d dah analı ve maksat-akd. 1 " . k . zama ın en a m 
t ı: e ydd~ılme tedır. . . lı bir to lantı yapmıya karar vermiş -

Bılihare vılliyetlerde parti başkan - p 

lığı ile valiliklerin tevhidi için alınan tir. 27 ilkkanun gUnü Halkevi, spor 
karar üzerine, Bahkesir'in bu kıymet- şubesince tertip edilmekte olan Anlta -
li parti başkanından daha geniş mik - ra koşusu, bu defa daha genit mikyas
yasta istifade edilmesi düşünülmiiş ve ta, daha esaslı bir tezahür halinde ya
l.endi hir müddet sonra Manisa'ya va- pılacaktır. Kulüplerin mümkün oldu -
1i ve parti ba§kanr tcı.yiu cdil"'ijtir gu kddaı lul:ı lcojuru ile iştirak et
Doktor Lutfi Kırdar ÇQk kısa bir za - mesi temin edilecek olan bu kof"'• 
manda burada da cidden muvaffakiyet- Dikmen'den başlıyacak ve Ulus mey -
li etıcrler başarmıştır. danında bitecektir. 

Halkevi resim galerisi 
Halkevi Başkanlığından: 

27 ilkkanun gününün ve gecesinin 
Ankara'nın Atatürk günü olarak kut -
!anması için Ankara Halkevi şimdi -
den çalışmıya başlamıştır. 

ULUS 
3 - 12 - 1938 

Vaklf lar idaresine 
400,000 lira avans 

Umumi müf ettiıler 
1 Kanser hakkındaki anketimiz ------

Vakıflar umum müdürlüğünün va -
krf paralar müdürlüğüne temniye e
dilmekte olan paralarının faizleri sene 
sonunda alınımakta olmasına ve zeytin 
mahsullerivle bunlardan istihsal edi -
len zeytin .yağlarının mali sene niha -
vetine kadar tedricen satılmasına bi • 
~aen bu paralar elde edilinciye kadar 
geçen müddet zarfında büdce hizmet -
!er.inden doğan bazı masrafların vak -
tinde ödenmesi için kısa vadeli avans 
ve hesabı cariler açılmasına mecburi -
yet hasıl olmaktadır. 

B. Tahsin Uzer'in 

gazetemize söyledikleri 
Birinci umumi müfettiş B. Abidin 

Özmen, ikinci umumi müfettiş Gene -
ral Kazım Dirik ve üçüncü umumi 
müfettiş B. Tahsin Uzer şehrimizde 
bulunmaktadırlar. 

Üçüncü umumi müfettiş B. Tahsin 
Uzer dün kendisiyle görüşen bir mu -
harririmizc şunları söylemiştir: 

"- Büyük bir insana son vecibe 
ve farizemi eda etmek için Erzurum -
dan geldim. Yarın gene Erzurum'a dö
neceğim. Burada bulunduğum bir kaç 
gün içinde büyüklerimize tazimlerimi 
sundum. Dileklerde bulundum. Aldı -
ğım yepyeni direktiflerle şarkta daha 
geniş adımlarla başladığımız işlere de
vam edeceğiz. 

Ka ınlarda kanser 
hastalığı ve tedavisi-

Kanser hakkındaki anketimize devam ediyoruz. Bugün gene b~ 
sütunlarda Nümune Hastanesi Niııaiye mütehassısı Doktor Halıl 
Çiray'ın anketimize cevabını bulacaksınız. B. Halil Çıray mütale • 
alarmı şöyle anlatıyor : 

Beynelmilel müşterek mesailerde: eden iki uzuv kanseri mevcuttur: 
hiç bir amilin seyir ve tekamülüne te- 1 - Meme, 2 - Tenasül cihazı kanse-
sir göstermediği araştırmaların en ba- ridir. 

Bu cümleden olarak 938 mali yılı 

büdcc kanununun 4 üncü maddesiyle 
200.000 liraya kadar kısa vadeli avans 
ve cari hesaplar açrlmasına izin veril -
miş ise de ihtiyaca kafi gelmiyeceği 
anlaşıldığından hükümet bir kanun 
projesi hazırlıyarak meclise vermiştir. 
Bu projeye göre avans mikdarı 400 
bin liraya çıkarılmaktadır. 

Dünkü Kam uf ay 
Kamutay dün, B. Tevfik Fikret 

Silay (Konya) nın reisliğinde toplan -
mış; lsmail Müştak Mayakon (Siird), 
Hakkı (Mugla) Halil Etem (lstan -
bul) un öldüklerine dair olan hükü -
met tezkeresi okunmuş ve Kamutay 
bu değerli yurt çocuklarının hatırası -
na hürmeten birer dakika ayakta dur
muştur. 

Bundan sonra ruznamenin tek 
maddesi olan ihtiyat zabitleri kanunu
nun 4 üncü maddesinin tadiline dair 
olan proje görüşülmüştür. 

Kamutay pazartesi günü toplana -
cakatır. 

Ekonomi Bakanhğı Tçltiı 
Heyeti Reisliği 

Eski Sanayi umum müdürü B. Re
cai Tugrulun Ekonomi Bakanlığı tef -
tiş ve mürakabe heyeti reisliğine ta • 
yini hakkındaki kararname yüksek 
taadika iktıran etmi§ ve dUn kendisine 
tebliğat yapdmıttır. B. Recai Tugrul 
bugün yeni vazifesine başlıyacaktır. 

Dün hava umumiyetle kapah 

ge~li 

Vekaletlerle yaptığım temaslardan 
çok memnun ve mlitcşckkirim. İşimin 
başına bu şükran duygularımla dön -
mekteyim. '' 

Mülklye'nin 60 ın<ı 
yll dönümü 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da mülki
yenin 60 ıncı yıldönümü 4 ilkkanunda 
mülkiyeliler tarafından kutlanacaktı. 
Ebedi Şef Atatürk'ün ölümleri dolayı -
siyle bu yıl kutlama toplantısı yapıl · 
mıyacak, yalnız mülkiye mektebinde 
şehrimizdeki mülkiyeliler bir yemek 
toplantısı yapacaklardır. 

Bugün 
maç 

ve yarın 

yok! 

şrna kanseri koyarsak aldanmamış o- Memede hissedilen bir sertlik, kan
lacağımızı bize, son senelerde durma- lı ifraz hastayı hemen hekime sevke
dan uğraşan ilim ve tıp aleminin ça- der. Bunun teşhis ve tedavisi basit ve 
lışma bilançosu göstermektedir. İn- ilk devresinde şifa katidir. Bu gibi 
sanlığı tehdit eden en büyük afetl~r- vakalarda prcnsipimiz hastayı ameli
den birisi hiç şüphe yok ki kanserdır. yata hazırlayıp oradan parça alarak 
Medeni milletlerin bütün ilim cihazı teşrihi maraziye göndermek ve müs
bunun için seferföerdir. Uzun senele- tacelen alınan neticeye göre ameliyat 
rin çalışması mutlak ve cezri olar.ak şeklini tespit etmektir. Kanser olmı
bu hastalık sebebini ve her devresın· yanlarda yalnız uru çıkarmak ve kan
de şifa ve tedavisini bulmuş değildir. ser teşhisi konulanlarda da memeyi 
Bu mesailerin muhassalasından do- bütün metastaz yapmış ukdeleriyle 
gan yenilikler, keşifler yalnız bu has- beraber çıkarmaktır ve sonra da rönt
tahgın hasar derecesini azaltmış ve gen tedavisine göndermektir. Şimdi
ilk devrelerinde şifa imkanlarını bul- ye kadar vaktinde müracaat edenlerin 
muştur. Yorulmadan uğraşan alimle- ameliyatlarında nüks korkutucu de
rin her gün geçtikçe bu dereceyi sıfı- ğildir. 
ra doğru azaltacaklarına ve günün bi- 2 ·Tenasül cihazı kanseri: Burada 
rinde beşeriyeti bundan kurtaracak- ferç, Vajcn ve yumurtalık kanscrleri
lanna Umit ve inanışımız vardır. ne nazaran en çok unku rahim ve ra· 

Türk tababetine Avrupai bir vcç- him kanserleri görülür. Hastanın va
he vermiş olan cümhuriyct sıhiyesi- zifcsi, mutat hilfifına olan kanamadan 
nin bu hususta hassas bulunuşu ve en (gayri muayyen zamanlarda kanlı su-

·· ı ·· ü b" l t t lu akıntılar, tazyik neticesi kanamason gününün tekamu un n ız ~re a. -
bik iınkanmı vermesi türk hekımlerı- lar, herhangi bir akıntı ile müterafik 
nin bu husustaki mesailerini çoğalttı· kanamalar, cinsi temastan sonra gelen 
racak mühim bir fırsattır. İnsan ve kanlar, daimi fazla kanamalar, adet 
hekim olduğumuz için bununla ne ka- kesildikten bir kaç sene sonraki kana
dar meşgul olmaklığımız vazife ise malar) dolayı mütehassısa müracqt 
vekaletin bu husustaki dircktıf ve ge- etmelidir. Mütehassısın laboratuvar 
niş sahadaki yardımı da bizlere kan- yardımiyle hemen kati teşhis koyması 
scı hususunda çalışmamızı ihmal gö- mümkündür. 

Dünkü sayımızda bugün ve yarın Biz cihazı tenasül kanserlerinde 
tüı-mez bir ödev olarak yükler. b

ütün yurtta spor hareketleııinc başla- h t ı w derecesı' ne go'"re ameliyat Bu yazımda ihtisasım sahasında o- as a ıgın nılacağını yazmıştık. Bu hafta Anka - lan kadınlardaki kanserden ve bun- veya şua tedavisini tercih ederiz. Bu-
ra•da maç yapması lazım gelen kulüp- !arda şifa derecesinden bahsedece- rada bir çok tedavi prensipleri mev
ler, bölge başkanlığına müracaat ede- ğim, yalnız her şeyden eve! her hasta- cuttur, ilk devrede ameliyat tercih e
rek müsabakaların hiç olmazsa bir haf· lıkta olduğu gibi kanserde de heki~e deriz. Gayri kabili ameliye olanlarda 
ta geri bırakılmasını rica etmişlerdir. ve hastaya düşen vazifelerin mevcudı- da şua tedavisi yaparız. 
Kulüplerin, sporcularının uzun bir yetini ,hatta bunda ha::;taya isabet e- İlk devrelerde ameliyatla elde etti
zamandan beri egzersizlerini bıraktrk- denin daha fazla olduğunu tebarüz et- ğimiz netice gayri kabili ameliye olan 
larr, sıkı maçlar için hazır bulunma- tirmek isterim. Kanserde şifa derece- devrelerdeki şua tedavisine nazaran 
dıkları hususunda ilerıi sürdükleri bu sini hastanın teyakkuz ve hekime şayanı memnuniyettir. Kati şifa ade
mazeretlcr, a!Akalılarca yerinde gö- müracaatındaki isticali tespit eder. di çoktur. Kanser başlangıçta basit ve 
rünmüştür. Ankara lik maçlarğına ö - Başlangıçta hemen müracaat eden kabili şifa iken ilerledikçe güçleşir. 
nümüzdcki hafta devam olunacaktır. kanserli hastaların bundan kurtuluş Medeni milletler istatistiğinin yilk· 

ölçüsü yüksektir. Ayrıca ilave etmek sekliği her kan 'Cdinin müracaat et-
. 1 · mi~ bulunmasındadır. Vesaitsiz mil-J ""'""•""""'"""""""""""""'• isterim ki pratisyen hekım enn ve e- k •. k kl"ğ· 

""' !etlerde bu ra amın aynı u se ı ı : :. belerin de rolleri bu işte mühimdir. Lu~· ı.ıı.ı. t.~b.an. .n. ı 
~: Poıı·s Ensıı·ıu .. su .. nde : Hasta başlangıçta bu hastalığı hatırı- :~~vt;; ifa hususunda ileri millet-

: na getiremez veya anhyam:ız, o~un ı •• tn üstün bir yekun teşkil etmesi de 
• : milracaat ettiği ilk hekim eger mut,. tabiidir. Bazı memleketlerin teşekkiU : k f : hassıs değilse ve şüoh .. ı .... ı. ı.e hemen etmiş kanııer mücadele enstitüleri u-: bugu .. nku.. on erans : hast;vr3 

;}.cll>d muhitine aevketmeli· ···un aenelerdenberi ,.ok iyi netice al~ E ~ dir. İstatistiklcrimizde gözümüze ~ :ı 
• mıştırlar. Radyum tedavisi bilhasaa Dün şehrimizde hava umumiyetle : PoJi" c .. edlllSlinclc her cu- : çarpan mühim bir nokta da şudur: İsveç, Almanya ve Franı;a'da beklc-

kapah ve rüzgarlı ge,.miı:tir. En ~;; • • ·· ·· ·ı · : Münevver bazı has'talar tam vaktinde f k" d .. .t · ·d·r 
:r :r : nıartcsı gun u verı mcsı f k b 

1 
nen faydanın ev ı.n e umı verıcı ı · Şük ısr 2 en yüksek ISI Na ıs derece o- E müracaat etmiş oluyorlar, a at un a- .b. all t .. .. k aha 

E mut.ad konforanslaı-a bu . . · 1 h t Bu gı ı santr arın eessusu ço P laralr lıoı dcalilmıştir. Yurtta Ege böl- : : rın hekim değiştirme ıtıyat arı as a- lıdır. Bizim memleketimizin muhtelif 
gesinde hava kapalı, doğu Anadolu'da : cumartesi giinü : lığın teşhisini geciktirdiğinden mat- mıntakalarmda teessils eden nümu • 
bulutlu, diğer bölgelerde de kapalı : ha lanacaktır : lup faide elde edilemiyor. Malümdur ne hastanelerinin kadrolarında te,ri· 
geçmigtir. 24 saat içinde Ege bölgesiy- : : ki, hemen ilk muayenede kati bir teş- hi marazi laboratuvarlarının kurul-
le doğu Anadolu'daki yağışların kare- : İ/k konferans : his gü~tür, laboratuvardan yard~~ ması, kuvetli radyum ve röntgen mer· 
metreye bıraktıkları &u mikdarı Bod - : : beklenir, tam neticeyi aldığunız ır ke.zlerinin teessüsü ve mevcut mem-
rum'da 21 Kuşadasında 9, İzmir ve : Kem a ı ı·zm : zamanda hastayı bulamamak çok acı leket hastaneleri, doğum evleriyle 

: olmaktadır. Hastanın iyi düşünerek Kars'ta 2 kilogramdır. : • •v• b. d kt ra yaptığı iş birliğiyle şimdilik ihtiyaca Ar §Ubeainin Belediyeler Bankası 
altında açtığı resim ve heykel galerisi
ne halk büyük bir alaka göstermekte
dir. Eserler jüri heyetinin tetkikinden 
sonra galeride teşhir edilmekte, her 
yirmi günde bir yenileriyle tebdil c -
dilmektedir. Halka ucuz fiatlarla gü -
zcl resim vermek ve bu suretle güzel 
sanatlara karşı alakasını çoğaltmak 
maksadiyle acrlmış olan galeri her gün 
saat 10 dan 18 e kadar herkese açıktır. 

Zıraat U. mQdürünün 

tetkikleri 

Rüzgarlar doğu ve cenubu şarki • : intihap ve itimat ettıgı ır o o cevap vermektedir. Kanserin vahim 
Anadolu bölgelerinde sakin, diğer böl- : Mevzuu üzerinde Hukuku : gitmesi ve ondan son neticcy~ alıncı· olmakla beraber ameliyat ve şua: te-

"k : : ya kadar ayrılmaması gerektlr .. !1-~- h .k. gelcrde umumiyetle cenup istı amc- : Esasiye Profesörü : kim değiştirmek hast~lığm. scyr.ı ~çı~ davisinden iyi olduğunu ve er ı ı te-
tinden en çok 5 metre, Ege denizinde : V f. R . S . : vakit vermekten ve bınnetıce bırıncı davi neticesini gösteren son istatiatik 
cenuptan frrtına şeklinde csmi§tir. : as 1 aşıt evıg : devreden ikinciye geçmesini temin- ~u suretle hulasa edilebilir. 

1 ran heyeti döndü 
Atatürk'ün milli cenaze töreninde 

bulunmak üzere yurdumuza gelmiş 
bulunan İran heyeti dün akşamki e
kispresle memleketlerine dönmüşler
dir. İran heyeti istasyonda İran elçisi 
ve elçilik erkanı tarafından karşılan· 
mış ve uğurlanmıştır. 

• lundur f abri rrl rinln 

lopl hsı 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Kundura 

fabrikatörleri bugün ticaret odasınde 
toplandılar, pazarlıksız satış kanun.n 
hükümlerine göre kunduraların kal~
telerinin tespit edilmesini ve müşterı
lcre gösterilecek ayakkabılar ü~eri":e 
malın cinsini, kalitesini göstenr etı· 
ketlerle l>erabcr, fiat etiketinin ko
nulmasına karar verdiler. Ha:ı:ırla~an 
rapor İktıs.at Vekaletine göııdcrıle
ccktir. 

Jloııanına cliiıulii 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Donan
manın Karadeniz'de yaptığı manevıa -
1ar bitmiı filo İzmit'e dönmüştür. 

Bundan birmüddet evci Antalya'
daki narenciye ve sıcak iklimler ne • 
hatları istasyonlariyle bu havalinin zi
rai vaziyetini tetkik etmek üzere seya
hate çıkan Ziraat Umum Müdürü B. 
Abidin Ege Ankara'ya dönmliştür. 

Yurtta en yüksek ısı Bursa'da • da ·f d 
: t f 1 1 ·· t • den başka işe yaramaz. Bu şı a. e-17, Antalya'da 18. Kocaeli'dc 19, Ada- :. ara 111( nn nı~un anı ı;a- : reccsini azaltır, hastaya ve hekıme 

na'da 21 derecedir. En düşük ısı da at 13 5 (la ''t•rı·lt•"'ekti-- • k 1 1 • 
:. ' " ' · • : k<.nseri düşündüren arazın o ay ıgı sıfırın altında Çorum'da 1, Bolu'da 2. K f h k J b·1· • 
•• • on eransa er es ge e ı ır. : hasta lehine lıir şans olarak kaydcdi-Kırşehir'de 4, Ulukışla'da 5 ve Karsta 

°''"'"""""""""""""""""""""r lebilinir. Kadın hekimlerini alakadar 
6 derecedir. 
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Namık Kemôl 
Bolayır üzerinden aşan düşman 

güllclerwin karşısında Mustafa Ke
mal ve türle ordusu. milletin kara 
bahtım birkaç yı/ dalıa geri itmek i
çın !ialılarıırlarken Nanırk Kemal ö
leli yirmi yedi yıl olmu~tu. Cümhu
riyet ilfm edildiği sene ise: 

Ölürsem görmeden millette ümmid 
ettiı;im feyzi Yazılsın senci kabrimde vatan 

mahzun, ben mahzun! 

kitabesi otuz beş senelikti. /Jk va
tan şaırimiz Namık Kemalin ölümü 
üz.cr~ndcn diın ilk yarım asır geç
mıştır. 

Türk edebiyatının garba doğru 
ilk yöneliş zamanlarında geldiği ve 
bizde garp usulünce vücuda getiril
miş edebi ııeviler, o vakit pek az ol
duğu ir;in Namık Kemal, kalemini 
nıulıtelif salıalaıcla kullaumı~ bir e
dibimi:ıedi. Onun için kendisini ten
kit etmıye azmetmiş olanlar, onda, 
kalemlerin ucunu saplayacak birçok 
hedefler bulmu§lardır. Fa~at onu, 
ne makale, ne roman, n~. pıyes ~u

harriri olduğu için degıl, edebıy~-
e hayatımıza "vatan., kelı-tımıza v __ 

mesini bütün heyecanı ve butun sev-

gisi ile ilk defa getirdiği içindir ki 
ölümünün ellinci yıldönümünde a-
nryoruz. 

Ondan önce ''vatan" kelimesi, 
bir bülbülün kafesi, bir şairin ak
şamları sığındığı rm!yhane köşesi 
demekti. Elli sene önce ölen şair 
Namık Kemal'dir ki kelimeyi dü§tÜ· 
ğü yerden kaldırmış ve onun yıllar
danberi mahrum kaldığı harareti, a
lakayı ve ateşi, içerisine a§ılamı§
tır. 

Namık Kemal'in şiirlerine ilham, 
heyecanlarına galeyan veren "va
tan,, kelimesini bugünkü tarif ile ta
rif etmemize imkan yoktu,· fakat 
dünyanın en büyük hadiseleri ve in
krJaplariyle dolu geçen elli seneden 
önce hayata gözlerini yuman bir 
vatanseverden bugünkü telakkilere 
eşit telakkiler ve anlayışlar da bek
liyebilir miydik!. 

O, vatanı, zaman zaman, 

Feminin rengi aksedip tenine 
Pembelc&miı giıle misal olmuş, 
1n'itafiyle, bak, ne 5.1 olmuş 
Servi simin safalı gerdenine. 

diye narin bir yavuklu gibi tasvir 
etmiş; fakat riyasız 

Arş yeiitler vatan imdadına! 

kumandasını, türk şiiri ilk defa 
onun kalem ve kalbinden duymuş
tur. 

O zamanki muhiti düşününüz,· o 

zamanki telakkileri hatırlayınız; o 
zaman edebi mevzuları sıkı bir kon
tenjan listesine tabi tutan düşünce 
çemberini hayalinizde canlandırın, 
o zaman onun: 

Hamiyyct meslefindc terki evlSdü 
ıyal ettim. 

mısraiyle anlattıtı feragati kav
rıyabilirsiniz. 

Vatanrmızı büyük güneşlerin ay
dınlattığını görmek bahtiyarlığına 
ermiş bir nesil olduğumuz için, bun
dan elli yıl önce sönmÜ§ vatan yıl
dularrnı da unutmakta müşkülat 
çekmiyebiliriz. Fakat asıl, biz onla
rı unutmamalıyrz. 

Hazan vatan uğrunda dökülmüş 
beş on damla mürekkep de o uğur
d:ı dökülmüş kan <lamfaları kadar 
tebcile se;t.a olabilir. 

Yazılsın &cngi kabrimde vatan 
mahzun, ben mahzun 1 

diyen Namık Kemal, umduğunu, 
beklediğini görmeden öleceğini bi
liyordu. Namık Kemal, Kemal'ine 
erememiş günlerinde türk camiası a
rasında parıldadı ve ~öndü. 

Biz, o günleri gördükten ve o 
günleri bize gösterenin mukaddes 
tabutunu da ebediyet eşiğine koy
duktan sonradır ki o vatan şairinin, 
ölümünün ellinci yıldönümüne ula
§ıyoruz. 

Bolayır mezarındaki kırık taşı ü
zerinde ilk "vatan" heyecanımızın 

kaynağını bizden sonraki nesiller 

de unutma.malıdırlar. - T. 1. 

Ameliyat t.edavisi 
Batın yoluyl~: ilk vefiyat yüzde 11 

16, birinci ve ikinci derece vakalaruı 
ameliyat şifası yüzde 39,5, mutlak şi
fa nispeti yüzde 22.7 

Mehbil yoluyle :ilk vefiyat yüzde 4 
-9; birinci ve ikinci derece vakalarıu 
ameliyat şifası yüzde 50 ve mutlak ~i
fa nispeti yüzde 28.5 dir. 

Işık tedaui.41i 
Gayri kabil ameliye olanlarda şifa 

nispeti yüzde 10-16, birinci ve ikinci 
grupların şifa nispeti yüzde 40-57 ve 
mutlak şifa nispeti de yüzde 16-24 
dür. 

Cihazı tenasül• kanserleri diğer u
zuv kanserlerine nazaran daha geç 
nüks yaptığından asgari beş sene he
kim kontrolu gerektir. Tam şifa an
cak bundan sonra tahakkuk etmiş o
lur. 

Bugün anlaşılan hakikat ş:.ıdur: 
Başlangıçta kanser pek ·korkunç de
ğildir, ihmal vehamet derecesini artı
rır. En büyük mücadelemiz hastalığa 
erken teşhis koymak olmalıdır. Bu 
mücadeledeki muvaffakiyet hasta ve 
hekim kadar memleket münevverleri
nin de bu işe vereceği ehemiyete bilğ
lıdır. 

Emniyet işleri U. müdür muavini 
emniyet işleri umum müdür mua
avinliğine tayin olunan B. Hulusi Dev· 
rimer şehrimize gelmiş ve yeni vazif• 
sine başlamıştır. 



[oış POLiTIKA] 

Fransa - İtalya 
.~talya"da yeni meclisin açılması 
.unaaebetiyle hariciye vekili kont 
1Y•no tarafından aöylenen nutuk 
e erteıi gün de bu nutuktan alman 
lbaın ile mebuslar tarafından yapı· 
an nümayiı, İtalyan - Fransız müna· 
. betlerini aydmlatan iki ebelDiyel-
b hadisedir. Evelki sün italyan JDe· 

llıları, meclis sıralarından: 

-Tunua, Tunua. 
diye bağrıımıılar. Bu, lngiliz •· 

&lla kamaraımda ve yahut da fr~ 
112 Parlamentoauncla yapdauf bır 
il~ - 0 d "-•Yit olaaydı, o derece maıu -S: 
.... _ 0 b 0 bır 
--.azdı. Fakat faıi.t ltalya gı 1 

lbtı11ıJekette fatiıt parti.ine ınens~ 
~.ebu.lar tarafmdan yapılan te~İ 
l'üıı manuı vardır. Anlatılıyor kıi -
t..l1a, Fransa ile anlatmak için 1935 

lelleainde Muaolini ile Laval arasın· 
~ Pazarlığın tutlariyle iktif~ et
lbek niyetinde deiildir. Halbukı bu 
~arlık hatırlardadır ki Münih ~ 
"""tlll&aiyle nihayetlenen çok kant• 
~":' bqlangıc:ı idi. f ranaa kuYet-

bir Almanya ile karfalat~ ~ 
~iltere'nin de bu kuvetlemD•S• bl~
._ (;ri.Dc• ır 

Jdi ile karıılacbilDI S 1' 
~aftan aovyetlerl• pakt ~a aJDI· 
)&, d" ~ ftae ela ltalya ıle an· 
~ı~:'"t!;:büs etınifti. ()nc:e, La
~al ile Muaolini arasındaki anla§IDa 
)apıJdı. Birkaç ay aoar• da f ranaa 
Sovyetlerle paktı imzaladı. Sovyet• 
S...ıe imzaladıi• pakt, Almanya'yı te
l:. _ . d ·· ürd" •• çünkü Almanya bun· 
~ Uf u. "b 0 

d• •- d. · · --ber kine almak gı 1 
'en laıDl ç-... "S" l 

bit- teıebbüs sezdi. İtalya ile yapı ~ 
lllllatma da fqiltere'yi biddetlen~r
di. lngiltere habet imparator!usu· 
"-ı ltalva'ya framız eliyle ~ .. 

• 1 .çin ID&'ilt .. 
Iİlıi istemiyordu. Bunun 1 

• • tiii 
-., Franaa'yı ltalya'ya kart• lfP'lf. 
'-ahhüdii yapamaz bir bale setıre: 
~ 1935 ltalyan - framız ~·~ 
'-ı d .. ürmiy• teıebbua ett . 
ı_ suya Uf d b siyaset· 
~illere de, Almanya • ~ ltal -
-rinde muvaffak olmuılar a. 1• 
ta Habeıistan'ı almlfM, bunu ~e a 
Is.endi kılıcm• medyunclur. Ve unun 
l , ••L.a)um Franaa'dan evel 
lalya ya - 8 üzd• ltal -

1..ailıter• t._.,~:- u ~~'-an borc• 
~ , f __ ... ,.. ~·· ·~ . •& IUll r- d .•. b .. tün dün· 
tokt•· BilakY ke~~ ~ 

. ._ • karPT• setirclikten 800-
t• ıle .. arı '-•·i · · Franaa'ya ........ b .. a .... 1 IÇlll 
~ SoYyet pakb da Alman· 

lal ..,..ımcİaa çevrilen diler ve daha 
~· . ı· 0

k _...ayonel hır po ıtı a oyununa 
m.ban olmu~tur. Gerçi pakt resmen 

feabedilmemiftİr· Fakat hiç kimM 
ua ..ki .üııııual ye minumı muhar

•"'a"'a~=--::: •dflDll-ımD"a etmıyor. 

Şimdi orta Awupa•-. '"'11mi~. 
atılan Fransa, kendi topraklarmm 
lb.üdafauı için her zamankinden .zi
t&cle Afrika'daki müsteuılekelerıne 
dayanmak mecburiyetindedir. ~~an
.. Afrika. daki müsteınlekelerını, a-

lelade müatemlek• saymıyor. Bun;: 
.\vrupa'daki franaız vatanınm A . 
ka içıne doğru uzanımt parçalan ••· 

bidir. Bunun içindir ki b~~an ~erk 
•tmeği düıünemiyeceii aib~ Afrıka
daki topraklariyle muvualaamı zor
laıtarmak için ftalya'nm lapanya'da 

~e 1rarbi Akdeniz'de ıiriftiii. t~teb
bı.aoten dolayı telif ve endite ıçınde
clır 

·F k F aa bugün dahilen zaf 
a at ran . Haric:" vaziyeti 

•e anarıi içindedır. 1r d jil 
de eakisıne nazaran kUYel 1 e .

1 
-

dir. Binaenaleyh ltalya, franaa ı e 
1135 ·nc1e yapbİ• anlaflDIY• "°... V F anaa'-iaaııı kalmak iateaıiyor. • r . . 

. .. nlarda ılerı 
h Zayıf oördiaiU zam& 

• irbaı ıne· 8'İrdü • .. ltm•f aeııelık dem su a . • f ortaya atı-
teleyi Tunus ihtıl• ını, 

• nb · fran· 
~. Tunus altmıf aen~de .. ~le-
~ ile ltalya arasın~akı ID:":ir ltalya, 
l'iQ aıilıverini tefkil ebDlt · aonr• 
'-ilr b' ı· -. . tamamladıktan 

ı ır ısını . tini ta-
.\frika'da geniılem•k aıyalC n •• _ 
iti ·· aımıflL ..-

P ederken Tunus'• ıoz loaiaİ 
t-.cta .. b" yakın italyan ko yuz ıne ken· 
de buhmduiu için ltalya bunu 
.a: • t Fakat f ran-
.... •be pek yakıftırlll•f 1

• 
anaa'nlD ·-... biraz da ltalya ile f r Al 

.... __ . . BillDark -
--ıu açmak .. tıyen aba evel 
....._Ja'amm t91vikiyle d . O iiD 
- ... anarak Tunua'u itıal etli· & 

ltalya •· 
.... ıiind '" T ua Fransa ile . 

ur un · · dedll"· 
ta&anda kara kedi vazıyetıD . d 
.\t . T ua iizerıD • 
. . bnıı aenedenberı . un k itilaflar 
ilci devlet arasında bırço d~ 
1&pıJınııtır. fakat ltalya k~iia 
kuvetJi ve Franaa'yı zayd 8 

..... an daima bualan yapılJDallllf :;-
1~ki etmi tir. Filhakika Almanya • 
· • f d ve in· •1ı lbÜnaaebetler idam• • en . . 
··ı . yen• du-•• tere ile müna .. betler111e . . . 
ıe .. keodısını 
il b ........ ltalya, . bUl'Ull ledir 
llvetlı ıörmektedİI'· Bu aebeP 1 

L · tdan • e 
~ Fransa tarafından uza 
"-r-11 lllukabelesi: 

- Tunda, Tuaua 
obauttur. A.ş. ESMER 

'U~US 

DÜNYA HABERLERİ 

Bellik• kalllaesl 
il dlhl dl11Jordı 

Flllstlı' MI bra111lıklanı llllanlOSI 

-
Krahn müdahalesiyle 

kriz bertaraf edi~di . 
Brüksel, 2 a.a. - Spaak ~~sı -

Dört ayda 13 59 
ölü, 504 yarah 

. 'li . aaet buhranı yuzunden 
nın dah• uy eld' . tifa etınesi muhtem ır. 
bu gece ıs daki ihtilaf başlıca 

Nazırlar arasın 
• ' ku.adi meseleler hakkında -

malı ve ı nezdine bir mümessil gön
dır. Frkanko Jeai de aradaki ihtilafı ar· 

Londra, 2 a.a. - Palestine Post gazetesinin neırettiği i.ıatis • 
tiklere göre bu senenin 1 temmuzundan 31 ilkteırinine kadar Fi
listin' de 1089 arap, 219 yahucli, 42 İngiliz ve muhtelif milletlere 
mensup 9 kiti ölmüttür. Yaralanan araplann miktarı 504 dür. 

derme mese 
tırmaktadır. . . .. .. k _ 

1 
Suriye parlamentosunda 

Avam kamarasında Berut, 2 a.a. - Suriye mebusan 
meclisinde bir çok hatip, İngiltere'ye 

S 
k kabinesını bugunku teşe 

paa · · b. ay müstemleke meselesi külü ile idame etmek ıçm .son ır g -

ret yapılınaktadır. . k • · ı k 
Başvekil Spaak kıralla uzun hır İçin ta rır veri ece 

mülakatta bulunduktan sonra.ar~aı::~ Londra, 2 a.a. - Amele partisi me-
lannı çağırarak akşam üzerı e buslarından Noel Baker tarafından 
müzakC1'elere başlamıştır. tevdi edilen ve Avam kamarasında 7 

Kıralın müdaluılesi iizeri.ne... ilkkanunda müstemleke meselesinin 
d h tetkiki esnasında miızakere edilecek 

B rüksel, 2 a.a. - Kıratın mu a a • · b h olan bir takrirde "miıstemlekclerde 
lesi sayesinde muvakkatan kabı~e u - ve manda altındaki memleketlerde o-
ranının önune geçilmiştir. Mahye na - turan halkın muvafakati alınmadan 
Zırı B. Gerard bu akc:am istifasını .v. er- ' d k . . . 

ır bu toprakların yenı en ta samı.ne gı-
miş ve bu istifa üzerine, Ü~ sa~t s~~en rişilmemesi,, taV&iye edilmektedir. 
müzakerelerden sonra kabınenın dıger Mebus, bundan başka mandalar re
azası arasında bir anlaşma vü~uda ge- jiminin henüz kendilerini idare ede-
. ·1 · t 01r B Gerard ekonomık saha • 1 l · 1 b.. ·· tın mış · · • i bilecek ha e ge memış o an utun 

daki liveral fikirlerine arkadaş~rın.ı - müstemlekelere teşmiline dair bey
male edememiştir. B. Spaak ?~umüz • nelmilel bir itilaf aktedilmesini tek
deki aalı günü mebuaan mechsınde u - lif etmektedir. Bu itilaf mucibince i-

b. b_,A .. •tta bulunacaktır. tl b il zun ır -ı-- tilafı imza eden mille ere u m s-
B. PirotJ Lahey' e gitti . temlekelerde iktı.aadi milaavat imtiya-
Briiksel, 2 a.a. - Dün başvekıl zı verilecektir. 

paak ile bir görüpncde bulunan ve Muhafazakar mebus Duncan San-
~ kıra] tarafından kabul edilen dys, dün söylediği bir nutukta, ~1-

bi Afrika birliği milli müdafaa ve manya'nın müstemleke taleplerıne 
ckenu omi nazırı Pirov Lahay'e hare •

1 

karşı şiddetli bir lisan kullanmıt ve 
e on • h'. ._.. 
ket etmittir. Almanya ya ucum etını.,.ır. 

Yeni (ek kabinesinin politikası 
w 

Çek, Slovak ve Rütenler 
arasında sıkı işbirliği! 

şiddetle hücum etmişler ve bir arap 
kongresinin içtimaa davet edilerek İn
giltere'nin Filiatin'de tatbik eylediği 
tedbirlere kargı cilıad ilirunı iatemig
lerdir. 

Almanya' da yeni bir yasak 
Berlin, 2 a.a. - Dahiliye Nazırı 

bugün neırettigi bir emirname ile bü
tün Almanya içinde alman yahudileri
ni günün bazı saatlerinde dıgan çık • 
maktan yasak etmittir. Bu emir bili -. 
fmda hareket edenlerden yüz elli mar
ka kadar ceza alınacak ve gene bunlar 
bir haftadan altı haftaya kadar hapse
dileceklerdir. 

Amerika ycıhrıdileri kabul 
etmiyor 

Berlin, 2 a.a. - National Zeitung 
gazetesi, Amerika'nın yahudilik le
hindeki bütün teıebbüalerin hareket 
noktaamı tegkil etmesine: rağmen 9im
diye kadar Avrupa'dan kaçan yahudi
lerden ancak 10.000 ki.§iyi kabul etti -
ğine işaret etmektedir. 

650.000 alman yahudiai aylardan -
beri tercihan gitmek istedikleri Ame -
rika'da:ı kendilerine müsaade verilme
sini beklemektedirler. 

Romanya' da yahudiler luık
kında bir kararname 

İtalya deniz 
anlaşmasına 
resmen girdi 

Londra, 2 a.a. - ltalya'nın Londra 
büyük elçiısi Kont Grandi ile ingili.z 
hariciye milateprı Scott, İtalya'nın 
1936 Londra deniz anlafit1a8ına iltiha -
kını tazammun eden protokolu bugün 
hariciye nezaretinde imzalamışlardır. 

İngiliz hükümeti, keyfiyetten, an -
taşmanın diğer ikitleri olan Amerika 
Birleşik devletleriyle Franaa'yı rea
men haberdar etmiştir. Hükümct, me
seleyi, aynı zamanda, İngiltere ile a
ralarıncla deniz anlatmaları bulunan di 
ğer Avrupa devletlerıne de bildirmiş
tir. 

İngiltere hükümeti, Kont Grandi'
ye, herhangi bir Avrupa devleti 40 bin 
tonu tecavüz etmezae İngiltere'nin de 
40 bin tonu tecavuz eden kruvazör 
yaptırmıyacagı hakkında da bir temi
nat mektubu vermiştir. Malum oldugu 
üzere Londra anlatması kruvazörlerin 
lzamt haddini 45 bin ton olarak tcabit 
etmiş bulunmaktadır. 

Akdeniz meıele8i 
Roma, 2 a.a. - İyi haber alan mah

fillerde teyit olundu~una gore, İngi -
liz - İtalyan Akdeniz anla§l1l&sından 
doğan muh.elif meselelerin tetkıki i
çin muhtelif İngiliz - İtalyan komis
yonları teşkil edilecektir. Yalnız bu 
komisyonların Londra'da mı, yoksa 
Roma'da mı toplanacakları heniız ma-
1\ım degildir. Bvvcli tetkik edilecek 
ve bir hal suretine raptolunmak iste
necek meseleler, üç memleketi do~ru -
dan dogruya alakadar eden mali ve e -
konomik meselelerdir. Bu arada yeni 
bir İngiliz - İtalyan ticaret muahedesi
nin hazırlanmaaı ela pek muhtemeldir. 

Çin harbi Japonya'ya 

pahahya oturdu 
Tokyo, 2 a .a. - Japonya'nın tımdi· 

ye kadar emsali göruhnemiş olan en 
ağır bütçcai, bu sabah Maliye nazırı 
tarafından kabinenin tasvıbine arze· 
dilmittir. 

'TÜRKiYE BASINll 

Nnık Kemalin sualine 
Muslala Kemalin cevabı 

B. Yunua Nadi, COMHURlYE"r
te bu batlıkla yazdığı bir yazısında 
diyor ki: 

Büyük vatan ıairinin millette te· 
celliaini umduğu hakiki feyiz onun 
ölümünden otuz bu kadar yıl aonra 
adqı Muatafa Kemal' in tahakkuk 
ettirmi tolduğunu bugün iftiharla ve 
sevinçle le.bit etmek bizim için bü -
yük bir zevktir. Vatan ve millet at
kı iliklerine itlemit olan vatan ha
dimlerinin ebedi millet hayatında 
naaıl yatadıklannı bugün her ikisi a
ramızda bulunmıyan bu iki büyük 
adamımızın tahıslarında ve ifadele
rin.de ıörebiliriz. 

1920 yazı aonlarında Bursa 'nın ~ 
kutu Ankarada' kıyamet koparmJ.f, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde •· 
t91in hitabelerle ortalığı çınlatan ha· 
raretli celseler teakup etmiıti. Ora
da aöylenen nutuklar arasında hatip
lerden biri, galiba Bursa mebuau 
Muhittin Baba, Namık Kemal'~n •a
tan mersiyesinden bir beyti ufak bir 
farkla ıöyle tekrarlamıflı: 

"Vatanın ba11rına du1man c:lawoc:lı 
hançerini" 

"'Yok muc:lcır kurtaracak bahtı ka
ra mac:lcrİnİ "! 

Sözlerin aonuna dogru Meclis A
zaları içinden Mustafa Kemal' in a • 
yaia kalktıgı ve bulunduıu yerden 
ıu suretle bitap ettigi ıörüldu: 

- Demin bir arkadaıımız büyük 
bir ıairimizin vatanı kurtaracak va
tanda§ arayan feryadını burada tek· 
rarla·•h. Şimdi dünyada olmıyan o 
f&İrimiz, belki manevi sözleriyle 
bizleri ta.kip ediyordur. Her halde 
bizler onun hawetini çektiği hala11 
temin etmek azim ve kanaatinde in
sanlarız. Bu kanaatledir ki ben onun 
beytini timdi itle fU müabet ıartla 
ifrai etmıt bulunuyorum: 

"Vatanın bağrına duıman Jaya
aın hançerini, 

"Bulunur kurtaracalı bahtı lura 
matlcrini/ 

Atatiirk'ün o kara gÜnlerde çok 
alkıılanan bu umut ve nur dolu ce
vabınm zamanla ve ne büyıik mik· 
yaslarda tahakkuk etmit olduiunu, 
bugün her iki büyük ölü onünde hür
metle eğilerek, ne parlak zevk ve 
şevk içinde temata ediyoruz, deiil 

mi? 

-'mn yeni Hariciye Nazin 
SvaJkOftki yaJmvla llerlin'e p!ecelE 

Bükreı, 2 a.a. - Bukovina valisi, 
ırk meselesine tc:aUC'tk eden bir karar -
name neıretmiştir. Bu kararname: ha:
li hazırda Romanya'da tatbik edilen 
otorite, rejim makamlarından birinin 
yahudiler aleyhinde ittihaz ettiği ilk 
tedbiri ihtiva etmesi it ibariyle dikkate 
şayandır. Kararnamede son zamanlar · 
da yahudileriıa toplu bir halde bwun -
duJdan bul -..ıtaıraıarcia yalnacl&n 
ait fabriblanla Ye "Jerde yancm çdr
IDlf olmam dolayniy!e umumi nlumm 
muhafasuı içki apfıdaki tedbirin ~ 
hu cdilditi bildirilmektedr: 

Domei ajanaınm ölrendigine göre, 
yeni bütçenin alelade masraf faslı üç 
milyar 694 milyon yen'e baliğ olmak
tadır ki geçen sene masrafından 477 
milyoo yen fazladır. Çin harbinin i
cap ettirdiği masraflar, fevkalade 
bütçeyi teşkil etmektedir. Bu masraf
ların yekunu ise maHlm değildir. 

Kabine 3 milyar 694 milyon yenlik 
blil-çe projesini ittifakla tasvip etmit· 
tir. 

NAMlK. KE.MAL 
N...- K_.l'ia ölamüniiD ellia

cl ~af f müa•""Miyle AKŞA
M'm Ak,.mdan akıem• ~tununda 
yaandlllki batlskla yaulan bir J'&• 
sula ezcümle fOyle denilmektedir: 

----- 2.a.a.. - Yeni bülriimetin reeml Jiatesinde dün •kt"m net -
redilen il~, .._bazı deiitiklilder yapılmqtır. iktisat 
nezareti ihdasından vaz geçnııny- • •at-~nın yüksek me -
murlarından Doktor Ha ve ika devlet nazırba:ına -ısy.- .ı:.L:-;atir 
Kalfüı'ün maliye nazırlığına tayini mesele•• .. d~ h~lecblmıf ve 

·ı h. Karpatlaraltı Ruıyaaı muhtar hükümetınde bu neza· 

"Bukovina'da bulunan yahudilerin 
mağazalarda, fabrikalarda ve endüatri 
müeneaelerinde romenceden ba9ka Iİ· 

·-- ·~rı memnudur. Yahudi· 
lerin bu karaman..,,.- -...i~ etmediği 
mue .. eeeler kapatılacaktır. mumaı ey ın .1 . . 

retin batında kalmasına karar ven mıttır. Roman yadaki. VtUiyeı ve I talya ---------------------Ukraıı yalıların talebi üzerine naz~r f 
Baci.nski liıteden çıkarılınıt ve dalu- ı 
li e n,.;ırhğı Karpatlaraltı Ruayaaı ı 
~vekili Volosin tarafından deruhte 

Çekoslovak - Macar 
münasebetleri 

Roma, 2 a.a. - İtalyan siyasi ma -
hafili, Romanya'nın dahili vaziyetin -
deki inki§3f ı büyük bir alika ile takip 
etmektedir. Şimdilik demir muhafızlar 
reisi Kodreano ile arkadq.larırun orta -
dan kaldırılmalarının Romanya siya • 
setinde ve umumiyetle Tuna devletle
rinin siyaseti üzerinde yapacağı teair
ler kaydedilmekle iktifa olunuyor. 

cdilınittir. .. ek 
Yeni kabine teknikçilerden mur • 

ke bir hiıkümet manzara•• arzetmck-
~ B bükümette yalnız Beran ve 

tedır. u ·1 kte 
Sidor aiyasi partileri temsı etme • 

dirler. k·ı· . 
Çekoılovak baıve ·ı ının 

beyanatı 
Pra , 2 a.a. - Yeni çekoslovak bq

vcldh ~eran, dün aktaın yaptıgı bey~-
hükiımctin başlıca vazıfesanın 

natta k lduvunu 
milli bayatı tarain etme o b 

söylemit ve demıştır kı- .. 
"- Çekler, slovaklar ve rutenler a. 

d 
~ ...... 

1 
...... i bır iA bırhgı lazımdır 

raaın a -·· ,_ ır bil ·· 
d da. harıci s iyasette ve .un 

Or u 1 dostluk munasebetlerı 
komşularımız a b · 1 kurmak yolundaki mesaımızde . ır e-
. k diğer bütün sahalarda da bırleş-

şı~ae 1, Devletin yuksek menfaat-
ınıt o uruz. 
leri bunu emrediyor.,, H 

P g 2 
a.a. _ Reisicümhur aıa, 

ra • . b ' ffı umumı 
I"tik cürümler içın ır a 

po ı . t. Bu affı umumıden, yal-
ilin etmıt ır. . 1 . 'k . üınler ışlemıt o an aa-
nız pohta cur lan basmane fi-

l 1 devlete karşı 0 • . 
ker er e ümhuriyet aruısı-
kirlerinden dolayı c kaddem terke
ni 7 teırinievelden mu 
denler istisna olunmuştur. . . 

.. Nordoni Pohtıka,, 
Prag •. 2 a.~ -koalovak bukwnetın~ 

ga~etesı yenı çe ,_ ...... kta ve yenı 
iyetle kargı,_·-

aıemnun . . · ı alakayı keserek çe
h"' küı:nctı mazı ı e . 1 es•. 

u ak devletine yenı sag am 
koslov beklemektedir 
lar koyınasını _ D. N. B. ajansı bildi

prag. 2 a,a, 

riyor: nbatardan öğrenildi-
Salahiyettar şı:ncalkovıki'nin Berlin'i 

.. e B v 1 gine gor • .·h. henüz tcsbit o unma-
tı. tarı ı ı · ziyare pıafıb, Prag ile Ber ın ara-

ınıttır .. :M~ ebetlerin sıklıgı nua~ı 
aındak• mücılS eni hükilmetin tefkı
dikkate atını~. Y. faaliyet nihayete e
tinin ic&P ett•ş:::kovski'nin Bcdin'e 
rer etıne' B. edeceii muhakkak 
becoen hareket 
addoıunanaktadır. 

Budapeıte, 2 a.a. - Çeko.lovakya'
c:lan Macaristan•a ilhak olunan eraziyı 
vaktiyle çek parlamentosunda temsil 
etmif olan 16 mebuıun macar parla· 
mmtoaunda da mezkur toprakları 
temsil etmeleri huıuıunda hükümetin 
yaptığı teklifi macar parlamentoıu bu 
gün kabul etınittir. 

Macaristan ile Çekoslovakya ara
sında posta ,eşya ve yolcu münakalatı 
pazartesi günü tekrar açılacaktır. 

Bir tayyare kazası 
Berlin, 2 a.a. - Berliı: • Bagdat ha· 

va hattında çalıgan Lufthanaa tirketi
ne ait bir tayyare Kahlenberg civarın
da Viyana ormanına dütmüttür. Mü
rettebatı dört kitiden ibaret olan tay
yarede dört tane de yolcu bulunmak· 
ta idi. Tayyareni.n mürettebatı ile 
yolculardan iki alman ağır surette ya· 
ralanmıttır. lneiliz olan diğer ıki yol· 
cunun yaraları ehemiyetsizdir. 

25.000 tonluk bir 
çelik külçesi 

Lavoro Faciata, Romanya'mn va • 
him hadiseler arifesinde bulunduğunu 
yazıyor. 

Ycılııuliler ve U:rsakfQrk 
Tokyo, 2 a.a. - Hariciye NeHreti 

namına söz aöylemiye salahiyettar bir 
zat, Bançukuo'ya. Japonyı'ya ve Ja -
ponya'nın kontrolu altınd•ki Çin ara -
zisine kabul edilecek yah'ldi muhacir -
Jer hakkında, bu meselcdr ırklar ara -
sında her hangi bir fark ıözetilmedi -
ğini bildirmi,tir. 

Emir Fayt1al l .. ondra'ya gidiyor 
Londra, 2 a.a. - Kırat İbnisauud, 

Londra'da toplanacak olan Filistin 
konferanilında kendiaini temsil etmek 
üzere oğlu Emir Faysal'ı memur eyle
mittir. 

Litvanya • Almanya 
münasebetleri 

Kaunaa, 2 a.a. - El ta ajanıı bildiri
yor: Baıvekil Mironu, Klaipeda top-

Berlin, 2 a .a. - Meteor ismindeki raklarındaki vaziyet hakkında yapı
alman vapuru 25.000 kilo aiırh&ınd3 lan bir iıtizaha cevap vererek demiı· 
muazzam bir çelik külçcai ile Heil- tir ki: 
bronn'a eelmi9tir: Bir oda büyüklü-! ·~- ~lı;nanya ile münasebetlerimiz 
ğünde olan bu çehk parçasını Fallerı- daıma ayı olmuıtur. Bununla beraber, 
leben fabrikası, halk otomobilleri i- Litvanya hilkümeti ile Klaipeda ara
ınalatında kullanacaktır. ziai ınak1rnatı arasında çıkan ihtilif· 

Yeni vapurlanmızm 
mukavelesi 

lar Litvanya - Almanya münaıebetlerı 
üzerinde fena tesirler yapacak mahi· 
yettedir. Litvanya hükümcti, bu mü
nasebetleri düzeltmiye çahfıyor. Hü· 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Deniz- kümet, Klaipeda'da örfi idareyi kal
bankın tngiltere'ye siparit ettiii 11 dırmıftır. Buna sebep, me.zkQr mınta
~pur hakkındaki muk~vele !arın De· ı ~a . i~in. yapılacak olan mebusan mcc· 
nızbank tstanbul 9ubcaıııde imzalana- lısa ıntıbabatından evet oradaki ıiya-
mw. ai havayı dilzdtmektedir. 

)"eni blr taarnu lıasırlanıyar 
Şancbay, 2 a.a. - Japon menba1a -

nndan 8hnan haberlere göre, japonlar, 
Çancçai ve Nançang'a yeni bir taarru
sa hazırlanmaktadır. Hankeu, bu ta -
arrus için yapıian huırlanmalann 

merkezini tepil etmektedir. 

Japon ıapcıuıı in/İmi. halind. 
nuı&&Jtott&, Z a.a. - Pinkianı'da 

bulunan iki motörJU japon alayı Tun -
çen'deki kuvetlerle irtibatı temin ede -
memiştir. Miçoley'in fimalinde-ki Çin 
kuvetleri ile Kanton • Hankov demir • 
yolunun 1imalindeki Çin kuvetleri ise 
irtibatı temin eylemiıterdir. Bu suret -
le japon topçu kuveti infirad halinde 
blmıştır. 

IÜ(ÜI DIŞ HABERLER 

X Vartova - Lucek mahkemesi, 
birçok tedhit hareketlerinde bulun • 
mut olan iki komünisti idama mahkUın 
etmittir. 

X Nevyork - İçinde kırk mektep 
çocugu bulunan bir otobüs, tren yo • 
lunc:lan geçerken bir eıya treni ile Çiılr· 
pışnuıtır. Çocuklardan yirmisi ölmüı 
ve diğer yirmisi de çok aiır surette 
yaralanmıgtır. 

X Lvov - Politeknik mektebinin 
deraleri mektep mecliainin verdigi bir 
karar üzerine yeniden baılamıştır. Ka
rardan evet bütün talebe cemiyetleri 
18 aonteırin hadiselerine i!tirik etme. 
diklerine dair birer beyanname ver • 
mitlerdir • 

X Vatinston - Şubat 1929 da es
ham ıukutiyle baflıyan ve bugüne ka
dar devam eden iktl9edi buhran cana
"?da amelenin tediye edilmiyen yev _ 
mıyeler dolayısiyle uğradığı zarar 119 
milyar dolan bulmaktadır . 

X Londra - İngiltere, bir harp tak
dirinde alacağı egyaları altın ile öde _ 

mek ~ere, imparatorluğun muhtelif 
yerlennde altın stokları vücude etir· 
mektedir, C 

X Paria - İngiltere hava nazırı 
Kingıley Vud, yanında hava erkim· 
harbiyesine mensup üç ıubay olduğu 
halde bugün öğle üzeri Pariı'e gd -
mittir. 

X Reichenbers - Hitler huauai 
trenle buraya gelmiı ve Südet umumi 
valiai Henlayn tarafından karııtanmı.
br. 

X Bena - Ekonomile milzakereler -

Namık Kemal her ıeyden, batta 
tairlitinden de evel büyük bir vatan
aeverdi. En karanlık, en korkulu de
virlerde vatan aıkını, hı.irrıyet zevki• 
ni, balua&llP ıs. ..... __ ... duy~uau
li• aıtetm yazıları, pervasız manzu-
melerile milletin kalbine iıliyen, na
huna a11layan o olınuttur. 

Y atadıtı devirde milli idealin bay· 
rağını ouun bqma aç.mı§, mihnetli. 
meıakkatli, yırt1eı ve bataklı bir uçu
rumun dibinde Namık Kemal ai. 
mek bilmez aralan pençMİDcle o bay· 
rafı daima Jiiiueklere kaldlnlllf, üze 
rine kayalar JUVarlamıtlar, ÇUDur

lar atmıılar; dıtan uçranuf, içeri at· 
lanuı, fakat ... i kesilmemiı küıkre
mİftİ. 

Onun o zamanki ölçüler içinde 
gösterdiii edebi muavaffakiyeıtin 
temadisini,. - makale okutmak. 
tiyatroya tehacüm ettirmek, romam 
mukaddea bir kitap ıibi saklatmak 
kabiliyetini • gO.teren edebi varialer 
nerede? Var mı? lmkinlarla müte
nasip olarak o da yok! •.. 

Onun bu mahzun tarafını da saa
dete kalbetmek, yeni nesle bir Na
mık Kemal külliyab hazalamak va
zifemizdir. 

de bulunan Almanya ve lıvıçre heyet· 
leri bır anlatmaya varmıtlardır. 

X Varıova - Polonya ile Sovyet -
ler Birligı arasında ticaret mübadelc
lerinin fazlalaıtınlma•ı üzerinde yapı
lacak müzakerelere ônümiıw:deki hafta 
burada batlanacaktır . 

X Paris - ''Fransız sosyal" parti -
ainin üçüncü milli kongresı de Urok
un riyaseti altında açılmııtır. Pazar 
günü spor aaraymda yapılacak buyuk 
bir miting ile kongrenin mesaiai bite • 
cektir. 

X Vqinaton - Bahriye nezareti 
35.000 tonluk altıncı bir hattı harp ge-

misi siparit etmiıtır. Gemi, 70 milyon 
dolara malolacaktır. South. Dakota 
iamini alacak olan bu geminin müret -
tebatı 1500 kişi olacaktır. 

X VÜ-ıova - Hükumet parlamen • 
toya 1 nisan 1939 dan 31 mart ı 942 
ye kadar devam edecek olan bir devre 
içinde milli müdafaaya yeni tahsisat 
verilmeai hakkında bir kanun llyihau 
tevdi et:mittir. 
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Romanya'nın İktisadi Siyasetinde 

RADYO 

Asruva : 

OPJ:RA VE OPERETLER: 12 V 
ve diger alman istasyonl2rı - 15.30 
viç • 20.10 Kolonya - 2"0.15 Frankf 
21 Roma - 21.35 Sottens. 

Yaz .... 2: C. R. Kuper -7- Kısaltıp nakleden: Nurettin Artam 

Amerika'da· cinayetler ve 
caniler nasıl beslenir? 

yeni istikamet ORKESTRA KONSERLERİ VE 
FONIK KONSERLER: 16 Berom 
- 18.30 Berlin - 21 Brüksel - 21.3 
r's - P. T. T., Strazburg - 23 Post 
yen. 

Ş urası da alelade bir hadise ol

maktan uzaktır ki zabı.a ku
vetH:rinin yaptığı takibat neticesin
de en son istatistiklere göre, mah
kiimiyet miktarı yüzde 96.6 dır. Bu 
da federal tahkikat bürosunun isti
kametle ve ötekinin, berikinin tesi
ri altında kalmaksızın gösterdigi 
mesai sayesinde bu hale gelmiştir. 
Bu böyle olduktan sonra her ameri
kan vatandaşı, kendi mahalli hükü
metindeki müddeiumumilere, ha
kimlere, polis şeflerine, belediye 
reislerine aynı neticeye varılama
dığını sorması lazım gelir. Buralar
da yüzde otuz mahkumiyet nisbeti 
fevkalade teHikki olunur. Bazan bu 
nisbet yüzde 15 ten aşağıya da dü
fCr. 

Politika dalaverelerinden başka 
da bunun bir sebebi vardır: 

Bu sebep, polis dairelerinin gayet 
köhne usullerle çalışıp modern va
sıtalardan istifade etmemeleri ve bu 
yiizden işleri sürüncemede bırak
~arıdır ... Halbuki Nevyork gibi 
bır takım büyük şehirlerde tatbik e
dilen modern cinayet tahkik usulle
ri vardır ki pek pratiktir. 

Sonra bir takım şehir ve kasaba
~arda polis müdürleri bir cinayetin 
ılk ve son mercii oluyor. Halbuki bu 
daireler de eski usul üzerine kurul
muştur ve öyle devam edip giınıek
tedir. Bunların içinde bir cinayetin 
vesika ve delillerini ne suretle top
layıp adli takibatı ve tatbikatı ne 
suretle yürütmek lazım geldiği hak
kında sarih fikirleri olmıyanlar da 
vardır. Bu yüzden de işler sürünce
mede kalıyor. Bazı dairelerde kayıt
lar iyi tutulmuştur; vesikalar mü
kemmeldir; bunlar az çok muvaffa
ldyet göstcr,irler. Fakat bu muvaf~
lciyet de vazifenin iyi görülmesi!l
den değil, defterlerin -:ve kayıtların 
yolunda olmasından ileri gelmekte
dir. Bu daireleri tamamiyle yeni
leştirip köhne memur kafası ta§ıyan 
adamlar yerine, meslekten yetişmiş, 
i§ini bilir ve politika adamlarının 
tesirlerinden azade yeni amir ve me
murlar getirmek lazımdır. 

zenginleşen, kendi adına hiç bir le
ke sürdürmiyen, fakat bununla be
raber, caniler ve katillerle de dost
luguna devam edenler vardır. 

K e~di oturduğnuz kasabada 
uıkkat ediniz. Hami:si, müda

tıı, Laraftarı bulunnuyan zavallı 
suçlular, hemen adaletin huzuruna 
çıkarıldığı halde, dişıı, azılı, nufuz
lu ve teşıdta.lı canuer bu huzurdan 
kaçmıyorlar mı? 

Bütun bunlar, politika bakımın
dan çiırüklugun ıc<ıplarıdır ki ted
bir atmmıyacak olursa bütün ıdare 
sistemini bürüyebilir. 

Bu sahada alınacak esa:.lı tedbir
lerden faydalar hasıl oıabıleceği 
Nevyork'ta Tomas E. Devey'ın hı
lekfırlara karşı yaptıgı hücumlarda 
muvaffak oıma:ı.ıyıe sabit olmuştur. 

Bir de bizım kô.ü bır usuıumu.ı: 
daha vardır: Yakalanan bir canı, 

kendi aleyhindeki delıllerin çok ku
vetli olduğunu gôrünce, suçunu iti
raf edeceğini, fakat böyle yaptığı 

takdirde daha hafif cezalara çarptı
rılmasını istiyebilir. Böylece eğer 
birinci sınıf bir cani hükmü giye
cekse ikincı sınıf bir katil cezasına 

çarpuabilir. Bu suretle caniler ve 
hırsızlar, kayıpları üzerinden ka
zanç temin edebiıirler. Bugünkü 
günde Amerika'daki hapisaneleri
mizde bulunan 70 küsur bin mah
kümdan 49,000 kişi:si böylece müsta
hak olduğu cezanın dünunda bir 
mahkumiyet hayatı geçirmektedir
ler. 

Böylece Amerika'daki mahkum
lar arasında işlemiş olduğu cinayete 
tekabül ve tetabuk eden cezaya çar
pılmak ihtimali ancak ellide bir nis
bctinde varoır. Birçokları da giy
miş oldukları hapis müddetinin üç
te birini, hatta daha azını geçirdik
ten sonra yakalarını kurtarırlar. 

N eden Con Dillinger ile zama-

Bu yüzden ufak bir hırsızlık yapmış 
bir adam, uzun bir mahpusiyet ha
yatı geçirirken öte tarafta azılı bir 
caninin daha kısa bir mahkumiyetle 
yakasını kurtarması, bir takım in
sanların haklı olarak sinirlerine do
kunuyor. Yirmi sene hapis yatması 
icap eden bir katilin bir iki senede 
kendilerinden söz alınarak serbest 
bırakılması, polis memur ve amirle
rini de ziyadesiyle öfkelendirmek
tedir. 

İşte böylece Amerika'da cinayet 
bes)eniyor. Bu yüzden her tarafta 
cinayetin para getirir bir meslek ol
duğu adeta bir vecize halinde tek
rarlanmaktadır. Fazla kazanmak i
çin de bir kimsenin büyük bir katil 
olması lazım geldiğine kanaat olu
nuyor. Bu yüzden hırsızlıklar, :soy
gunculuklar ve cinayetler artmakta
dır. Ondan sonra, bu kirli işlere ka
rışanlar, namuslu zabıta memurunu 
elde etmiye kalkışmak cüretini de 
kendilerinde bulmaktadırlar. 

Bütün bunlar karşısında federal 
hükümetin bütün bu işleri toptan ve 
ciddiyetle ele almasından başka çı
kar bır yol yoktur. 

(BİTTİ) 

Koliforinyo'do müthiş 

bir yangın oldu ? 
Amerika'da Kaliforniya'nm Santa 

Momika mıntakasmda büyük bir yan

gın olmuştur. Birçok artistlerin mali

kaneleri bulunan yangın mıntakasın

da ateş, şiddetli bir rüzgarla orman

ları, yüksek otları, tarlaları kili ede
rek yüzlerce hektarlık sahayı mah

vetmiştir. 

Flores vadisinde Hoolivud yıl

dızlarına ait birçok malikaneler de 
harap olmuştur. Yangın müthiş bir 
hararetle kilometrelerce yayılmıştır. 

Binlerce insan yangının önünden kaç
mağa başlamışlardır. 

Rüzgar gittikçe şiddetlenmiş, otuz 
kilometre kadar uzanan yangın Ddnta 
Monika iJe diğer bir şehri tehlikeye 
.sokmuştur. Yüzlerce ev harap oldu
ğu gibi, birçok da insan ortadan kay
bolmuştur. 

Romanya kıralının, Londra, Faris 
ve Bniksel i ziyareti Almanya iktısat 

mahfillerinde alaka ile takip edilen bir 
hadise olmuştur. Romanya'nm garp 
devletlerine doğru teveccühüne delil 
telakki edilen bu ziyarete, Almanya'da 
niçin bu kadar ehemiyet verildiği tet -
kike değer bir noktadır. 

Avusturya'nın ilhakından ve Çe-
koslovakya'nm kısmen paylaşılmasın -
dan :sonra, Almanya'nın şarka doğru 
müteveccih iktısadi siyaseti alman mat 
buatında daha sarih ifadelerle tavzih 
edilmiye başlamıştır. Gerek Avustur • 
ya ve gerek Çekoslovakya'dan alınan 

yerler Almanya'ya çok mühim sanayi 
ve ticaret merkezlerini ilave etmiş, fa. 
kat esasen eski Almanya'nm dahi çok 
ihtiyaç duyduğu gıda maddelerini ve 
ilk maddeleri temin etmek şöyle dur • 
sun belki o bu ihtiyacı bir kat daha 
arttırmıştı.r Bu keyfiyet ise Alman -
ya'yı, eskiden beri takip ettiği, ilk 
madde memleketlerini iktisaden kendi
ne bağlama siyasetini daha ziyade iler
letmiye sevketmiştir. 

Almanya'nın muhtelif Balkan dev -
!etlerinin harici ticaretlerindeki hisse
si tetkik edildiği zaman, bir kaç sene 
devam eden bu siyasetin kuvetli izleri, 
kolaylıkla, görülebilir. Almanya'nm 
bütün bu memleketlere karşı tatbik 
ettiği sabit bir prensip, ticareti bir 
trampa haline sokmak ve mal mukabi
linde ancak mal vermektir. Bu prensip 
dahilinde Almanya ile alış veriş eden 
bir memleket Almanya'ya ihracatını 
ne kadar artırırsa o kadar fazla alman 
malı almak ve bu malları alırken de, 
bir dereceye kadar, almanların tahmil 
edecekleri şartları, kabul eylemek 
mecburiyetindedir. Romanya, Alman
ya'nın kendine iktrsaden bağlamayı 
çok istediği memleketlerin arasında, 
belki de başında bulunmaktadır. Çün -
kü bu memlekette Almanya'nm pek 
muhtaç olduğu hububatla petrol var -
dır. Filhakika, Romanya'dan başka 
Avrupa'da hiç bir yerde petrol yoktur. 
Bu memleketin petrol ihracatı, 31 mil
yar !eylik senevi ihracat mecmuunun 
hemen yansını teşkil etmektedir. Hu -
bubat ihracatından ise memlekete se
uede 1 O milyar ley girmektedir. 

1937 de Alrnanya'nın Romanya it
halatında hissesi % 30 ve ihracattaki 
hissesi de % 19 du. Avusturya'yı da 
ilAve edecek olursak ithallittaki hisse 
% 40 a ve ihracattaki hisse de % 27 
ye çrkar. Miktar itih:ıri,-Jc !9j/ de Ro
•mmya A!manya'ya 6 milyar !eylik ih
racat yapmış, bunun mukabilinde 5.8 
milyar leylik mal ithal etmiştir. Avus
turya'dan ise, 2. 1 milyarlık ihracata 
mukabil 1,7 milyarlık ithalat yapılmış
tır. 

Bu rakamların manası şudur ki: 

H.A.KUYUCAK 
hükümeti garba doğru dol1erck serbest 
dövizli memleketlc.:rıe ticareti teşvık e
decek tedbirler almıya başlamı~ ve bu 
cümleden olarak İngiltere ile ll ey!Ul
de meriyete giren yeni bir tediye an -
!aşması yapmıştır. Bu anlaşmaya göre 
(petrolden maada) ihracattan hasıl o
lan dövizin % 20 si ihracatçılara ve -
rilecek % 40 i ithalat karşılıgr olacak 
ve % 40 ı da Romanya'nın borçlarını 

ödemiye tahsis olunacaktır. 
Romanya kıralının Londra'yı ziya

retinden sonra İngiltere ile Romanya 
arasındaki ticari münasebetler bir kat 
daha kuvetlenmiş bulunmaktadır. 

Çünkü, rivayet edildiğine nazaran İn
giltere Romanya'ya 20 milyon ister -
linglik bir ticari kredi açmıya muvaf -
fakat etmiştir. Bize açılan kredideki 
şartlara benzer şartlar dahilinde açılan 
bu kredi Romanya'ya İngiliz malları -
nın girmesini kolaylaştıracak ve aynı 
zamanda da Romanya'nın İngiltere'ye 
ihracatını artıracaktır. Bundan başka 
petrol kuyularının ıslah ve ikmali için 
de İngiliz sermayesinden istifade edile
ceği söylenmektedir. 

Romanya yalnız İngiltere'ye yak • 
!aşmasına müşabih anlaşmalarla Bel • 
çika ve İsviçre ile de ticari münase -
betlerini sağlamlaştırmıştır. Amerika 
Birleşik devletleri ve Fransa ile müza
kereler devam eylemektedir. İtalya ise 
Romanya'ya yeni bir heyet göndermiş
tir. 

Bu vaziyeti gören Almanya, Ro -
manya ticaretindeki eski mevkiini mu
hafaza etmek hatta daha sağlamlaştır
mak is;in tedbirler almakta gecikme -
miş, yeni bir ticari anlaşma yapmak i
çin Bükreş'e bir heyet göndermiştir. 

Görülüyor ki Romanya, iktısaclen 

tek bir memlekete bağlanmanın zarar

lı olduğunu görmüş diğer memleket -

!ere doğru teveccüh etmiş, bu memle -

ketler ise Avrupa'da pek yakın bir yer

ODA MUSİKİSİ: 16.50 Kope.ıh 
18.10 Mi.ınih - 20.30 London - Rcc 
Sottens. 

SOLO KONSERLERİ: 17.5 Stokho 
18.20 Breslav - 19 Laypz~g - 20 P 
Eyfel kulesi - Zl.10 Post Parizyen 
Rossi konseri). 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. s.): 

Breslav - 16 Keza - 24 Tuluz. 
ORG KONSERLERİ VE KORO 

21 .25 Beromunster - 23.5 Parıs. 
HAFlF MÜZlK: 6.30 Berlin, Brd 

Kolonya - 1.10 Sarbriık - 8.30 Al 
tasyonları - 10.30 Hamburg - 12 K 
berg, Hamburg - 13.15 Mtınih - 14 
lav, Laypzig, Doyçlandzender - 14.10 
lonya - 14.15 Berlin - 14.25 Mün 
15.20 Hnmburg - 16 Alman istasyon) 
17 Bcrlin -19 Kolonya - 19.5 König 
- 20.10 Alman istasyonları - 20.15 H 
burg - 22.15 Kolonya - 24 Graz. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Ştutgart 
Keza - ıs.ıs Kônigsberg. 

DANS MÜZİÔİ: 18 Sarbri.ık -
Laypzig - 21.45 Sof ya - ıı.s Berom 
ter - 22.15 Stokholm - 22.20 Miinih 
ğer almlaln lisltlaslyolnlarlhll,llllu ,O 
cer alman istasyonları, Sottens -
Breslav, Laypzig - 23 Milano, Stokhol 
23.10 Bruksel - 23.15 Varşova - 23.45 
!uz - 23.20 London - Recyonal - 24 
lonya, Ştutgart, Droytvic, Lüksemburg. 
lano, Paris, Roma, Strazbuıg - 0.30 D 
viç. 

İngilizler radyo' da 

çok kimin sesini 

severler? 
lngilizler en çok kimin sesini s 

bilir misiniz? Kıraliçe Elizabe 
Halbuki kıraliçe radyoda bir ker 
söz söylemiştir. O da "Kilin El 
bet" transatlantiği denize indiri 
ken ... İşte, bütün lngiltere'de en 
heyecan uyandıran kıraliçenin o 
hitabesi olmuştur. 

lngiltere'de kıraliçe Elizabet' 
sonra sözleri en çok sevilen zat Ç 
berleyn'dir. İngilizler ondan so 
artist Gras;i Fild'in sözlerini se 
ler. 

de bol hububat ve petrol menbaı olan ..11111111111111111111111111111111111111 
Romanya ile anlaşmayı çak faydalı : 

bularak ona yaklaşmakta adeta reka- = Ankara Borsası --bete başlamışlardır. 
, : 2/ il. inci teırin/1938 fiyatl 

Milletlerarası ticaretinde en karlı § ÇEKLER 
olan prensip malını en yüksek Iiatla -

_.--~--~ ntı.un• r . 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Beri in 
Brüksel 
Ati na 
Sof ya 
Pra.: 

5.86 5.86 
125.3675 125.3675 

3.29 3.29 
6.595 6.595 

28.48 28.48 
158.14 158.14 
50.1925 50.1925 
21.17 21.17 

1.07 1.07 
1.5425 1.5425 
4.2975 4.2975 
5.86 5.86 

23.56'25 23.5625 
24.81 24.81 
0.9025 0.9025 

Fakat her polis müdürü bir Şer
lok Holmes olsa ve her polis memu
ru da ayrı ayrı birer cinayet ilmi 
miltebassısı bulunsa, gene bunlar, 
politika adamlarının elinde oyuncak 
olmıyan bir mUddeiumunülik maka
mından muzaharet görmez!erse bü
tün bu vukuf ve gayretleri boşa gi
decektir. Bunları söylemekle müd
deiumumileri kötülemek istemiyo
ruz. Onların içinde hiç bir tesire 
kapılmıyan çok namuslu birçok va-· 
tandaşlar vardır. Pakat bu vazife, 
ö~le bir vazifedir ki faaliyet ve tah
~ı~at. esnasında birçok vatandaş1arı 
ıyı nıyet sahibi olmıyanlarm tuza
ğına düşürebilir. 

Bu müddeiumumiler arasında 

nımızdaki bütün halk düş
manlarından bu suretle söz alınır 
Takomalı Corc Veyerhavzer'i dağa 
kaldırmıya yardım edenlerden Bil 
Mahari de neden bu mazhariyete na
il olmuştur. Halbuki birçok hükü
metler, bu adamı, daha önce i,Şlemi.s 
olduğu cinayetlerden dolayı istemi
yorlar mıydı? Niçin? Bir takım is
kandallarm itirafı - ki bunların 

uydurma şeyler olması da mümkün
dür - ile neden bir caniye müsade

kar davranılıyor? 

Bu ve buna benzer bir takım se
beplerle Amerika'da caniler müsaa
deye mazhar bir sınıf haline gel
mişlerdir. 

Bu söz almak meselesinde teori 
bakımından yanlış ve noksan bir ta
raf yoktur. Fakat tatbikatta bunun 
birçok fenalıkları görülmektedir. 

Bir haftada 193 

kaçakçı yakalandı 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu

hafaza teşkilatı, beşi ölü 193 kaçak • 
çı, 3291 kilo gümrük kaçağı, 224 kilo 
inhisar kaçağı, 5 gram eroin, 87 def
ter siğara kağıdı, 162 türk lirası ile 
51 kaçakçı hayvanı ele geçirmiştir. 

Romanya, bu vaziyet devam ettiği tak
dirde, yeni Almanya'dan daima alacak
lı kalacak ve alacağını tahsil için de 
alman mallan almak mecburiyetinde 
bulunacaktır. Çünkü, kliringde bloke 
olan markalarla Romanya'mn başka 
hiç bir memleketten ihtiyacı olan bir 
şeyi almasına imkan olmadığı gibi, 
serbest dövizle yapılan şartlar da azal
mıştır. 

satmak ve alacaklarmı en ucuz yerden 

almaktır. Harptan evel cari olan bu e- .: 
sası eveıa harp ve ondan ..... ,a da zu- : 
hur erlon ... ..ııtehf buhranlar altüst et- : 
miş, üç ve hatta dört taraflı ticaret ye- : 
rine karşılıklı takas usulleri kaim ol - : 
muştur. Gerek Van Zeeland'ın meş - : 
hur raporunda ve gerek beynelmilel : 
ticaret odasının geçen ay müttefikan : 
aldığı kararda sarahatle meydana ko • : 
nulduğu veçhile, bu vaziyet devam et- : 
tikçe dünya ticaretinin tabii bir şekle : 
girmesine ve insan emeğinden ve dün- : 
yanın tabii servetlerinden tam mana • -
siyle istifade edilmesine imkan yok - : 
tur. 

Madrit 
Varljova 
Buda peşte 
Bükreş 
Belgrat 
Yokohnma 
Stokholm 
Moskova 

2.805 2.805 

İngiltere - Amerika ticaret anlaş • 
ması bir çok mahfillerde, dünya ticare
tinde serbestiye doğru atılmış bir adım 
telakki edilmektedir. Romanya'nm ik
tısadi siyasetinde görülen tebeddül de, 
bu bakımdan dikkat değer alamet, te
lakki olunabilir. 

34.21 34.21 
30.19 30.19 
23.63 23.63 

E HAM VE TAHViLAT ------ 1933 türk borcu 
: I. (kesik kupon) 19.- 19.-
: 1933 ikramiyeli 
: Ergani 19.30 19.25 
- 1938 yıizde 5 
: ikramiyeli 19.05 19.05 
: 1934 yüzde 5 
- hazne bonosu %.- 46.-

(a.a.) Vaziyete c;are arıyan, Romanya -
~~~~~~--~~~ ~~~~~~--..~~--~~--~~~~--...... --·~--~~~~~~~~ 

bir motörün çalıştığı bir evde hiç oturdunuz mu? 
Evet iae kulakların mırıltıya, evdeki muttarit ihti
zaza alıştığını bilirsiniz. Zamanla hassasiyetinizi 
o derece kaybedersiniz ki hiç bir şey işitmez olur
sunuz. Her günkü hayatınızı yaıamağa devam e
der, i§inizi görür, yatar ve uyur, günün mütevazi 
vazifelerini yapar ve kalbinizin mütemadi sarsın
tısını sezmezsiniz. Halbuki muharrik kuvet dura
cak olsa §aşırıp baıınızı kaldırarak etrafınıza ha-
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ufruyor. Geçen gün Bardi§inof çocukları oraya gö
türmÜ§tÜr Bayan Baraba§'ın yarası geç iyileıiyor: 
Hastaneden çıkma:nna müsaade olununcıya kadar 
haftalar, hata aylar geçiyor. Kadıncağız hayatı dü. 
§Ünerek yatağında yatıyor. Dört erkek de barda 

oturup politikaya dair konuıuyorlar. v 

Jermen, Bardişinof'un odasını boyatmaga karar 
. Dau··ssıla sükunet bulmuttur. verayor. 

v 

·· k A t b 1 mu? Daüs -Daüssıla hakikaten su une u ur • .. 

1 k t . ..··kA t bulmaz. Durabilir, uyuşabılır, 
81 a a ıyen .,u une 

d h . 1. yanlariyle birleıerek orada ruhun a a gız ı cere 

k l h . "bi mırıldanarak akar durur. 
bir topra a tı ne rı gı ? J • d 
Siz hiç bir kaynak yakmında yapdmız mı· çın e 

kınrrsmız. • 
Daüssıla da böyledir. Barabaş sa•dece bura ıa -

rabının vernik koktuğundan ıikayet etmelıtedir. 

Bayan Barabaş, anlaşılması pek güç olan fiyatlar 
ve 'ölçüler aleyhinde bulunmaktadır: Su denilen 
beş santimlik para ve çeyrek libre ile alış verit et
menin manası nedir ki? Anna, içyağı almak için 
Sentantuvan pazarının öte ucuna kadar gitmek 
mecburiyetini pek sıkıcı bulmaktadır: Buradaki 
insanlar yalnız tereyağı ile zeytinyağı kullanıyor
lar. 

Zaman zaman teati edilen bir iki kelime hariç, 
hepsi bu kadar. Bir gün, hastanede karısının ba§ 
ucunda oturduğu esnada Barabaı, macar maran· 
gozun karısının kocasından ayrılmak istediğini 
söylüyor. Kadın her gün ağlıyor ve bu hayata ta
hammül edemiyeceğinden bahsediyormuş; Maca
ristan'a dönmek istiyormuı. 

Bayan Barabaı çekine çekine soruyor: 
- Acaba memlekete avdet e-demezler mi? Be· 

nim de bu aklıma geldi.. Bayan Kaploni yazdığı 
mektupta oraların daha iyi olduğunu, itlerin dü
zeldiğini bildiriyor. 

Barabaı, akai ve mahzun, cevap veriyor: 

- Memlekete dönecek kadar paramız yok. Bu-

raya gelmek için eşyamızı sattık ... Üç çocukla ve 
ellerimiz bomboı olarak memlekete gitmek ... Hal
buki biraz, para da biriktirmek istiyoruz, değil 
mi? 

Bu cevapla o,karısının suali kartısında hayret 
hissetmemi§ olduğunu, hatta aynı fikrin kendi zih
nini de kurcalamı§ olduğunu anlatmış oluyor. 

Kadm: 
- Doğru, diyor. Ne bileyim, aklana geldi de söy

ledim. Fakat, Guyula biz bir ev tutmalıyız. Ev o
telden pahalı olmaz ... Hem de kredi ile e§ya satın 
alınabilir. 

işte bu sözler ağzından çıkıvermiştir 1 Çoktanbe
ri bu düıünccnin hükmü altındadır. Apartman da
üssılanın şifası değilse de aile için bir yuvadır. 

Bir fransız otelinde oturmak bir macar iıçisinin 

karısı için ne acıklı bir vaziyettir! 
Barabaş dÜ§Ü:ıÜyor. Mütereddit: 

- Biraz vakit daha geçsin de dediğini yaparız, 

diyor. 
Hasta kadının arzusunu yerine getirmiyerek ca

nını sıkmak istemiyor, fakat apartman tutmaktan 
korkuyor. Ona göre bu burada kati surette yerleş
mek, yani kadere boyun eğmek demektir. Barabaı 
ise daha ileri gitıneği tercih etmektedir: Son za
manlarda Cenup Amerikasını sık sık düıünmüı

tür. 
Ötekiler de aynı haldedirler. Heyecanları sakin

leımiştir. Ve sathi görüşlü müıahit o heyecanın iç
lerinde homurdanmakta olduğunu i~itmez. Yalnız, 
vakit vakit kararsız bir teheyyüç haricen tezahür 
eder. 

Bardişinof, bir gün onlara, büyiik bir dostunun, 
e.ıü İtalyan nazırlarından birinin Pari.'e geldiğini 

haber veriyor. Bardişinof nazırla ve nazırm pek 
güzel karısı ile harpten eve) Fransa'da, en zarif 
plajlardan birinde, Biyariç'te tanışmıştı. Barditinof 
onların o zamanlar beı yaşında kaaar olan aihir • 
kar kızlarının şimdi Anna'nın yaşında olması la
zım geldiğini hatırlıyor. llk tesadüflerinden beri 
dostu, tabiidir ki liberal hükümet zamanmda, na
zır olmuştur. Şimdi de muzaffer olan faşist ihtilali 
karşısında kaçmak mecburiyetinde kalmı§tar. Bu
nunla beraber servetinin küçük bir kısmını da be
raberimle getirmeğe muvaffak olmu§tur, Monpar• 
nas'ta bir otele yerleşmiştir. 

Liif'in bugün keyfi yerinde değildir. Acı acı: 
- Evet, diyor. Hep aynı şey. Şefler kendilerini 

kurtarıp yabancı memleketlerde emniyet içinde 
hayattan zevklerini alırlarken zavallı halk, prole • 
tarya, yerinde kalıp bütün kabahati yükleniyor. 
Proletarya tazyik edilip hapse atılıyor; §efler ise 
''servetlerinin bir kısmını beraberlerinde getirme
ğe muvaffak oluyorlar." 

Bardişinof, dostluklarının devam ettiği üç aene
denberi Baraba§'ın hiç görmemi§ olduğu bir aleY 
açık renk gözlerini doldurarak, ileri doğru eğilip: 

- Öyle mi sanıyorsunuz? Dedi. Ah! Demek ki 
böyle zannediyorsunuz? Öyle ise ben de size baş
ka bir masal anlatayım. Benim de emin olduğwn 
bir şey vardır: Sizi nazır tayin etmiş olan prole
terler evlerinde, sıcak odalarında oturmuş, -dikta
törlerini alkı~lıyorlar. Proleterler memleketlerin
de rahatça çorbalarını İçerlerken siz burada açlık
tan ve yalnızlıktan kıvranıyorsunuz. Kaçmağa 
mecbur olanlar daima güzideler, daima en cömert 
olanlar, en çok gözde olanlardır. Onlar aahipai:a 

( Sonu var ) 
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İhtiyat zabitleri kanununda değiliklik -ı 
sene hizmetten 

o lobi leceklerdi r 
on 
teğmen 

Erbaşlar 
sonra yedek 

lh · k A memurları kanununun dör· 
d" t.~yat za.bit!e~i ve ~ti~~t as .e~akkında kanun layihası, Ka

uncu maddesının degıttırılın<:11d g..rerek nıznameye alınmış
mutay milli müdafaa encüınenın en -3' 

tır. la " 1 ktedir• 
H

··k·· b ler layihasında tun rı soy eme • 
u umet mucip ıe ep . ' " ... Bu günkü silahların gerek kemı· -

İzmir' de bir dolandmu 
-

l yet ve gerek kıeyfiyet bakımından 
dünle kıyas kabul etmiyecek derecede 
fazla inkişaf etmiş ve etmekte bulun

oıması dolayısiyle orduda beş se-
muş b ·'dd hizmet eden bir erbafın u mu et 

Bir yahudiyi tehdit :fında bu harp vasıtalarını bir s.ubay 
gibi liyikiyle kavrama ve ae~k~ ıd_ax_:e 
tme&i imkansızdır. Bunun ıçın bılu-

ederek 200 ll·ra istedi ~um gedikli ~r~şların .?r.duda on se~ 
ne hizmet ve ımtıbana tabi olmak şar 

ı 
ti le yedek subay olabilecekleri ~ası 

y .. 
kabul edilmıştır. 

Bilhassa jandarma, gümrük V'C or· 
ma.n muhafaza kıtaları her yerde v~ 
her zaman - konuş ve m~lek~ öde~lerı 
dolayısiyle _ talimü terbıye _ ıl~ ugraş· 
marn.akta ve bu yüzden gedıklı erbaş
ları da kıta ve talimli terbi~ ve komu
tasından uzak bulunarak daha ziyade 
büro işlerinde çalışmakta oldukların-

'"'• dan bu kıtalardaki gedikli erba~la.rın: 
daha esaslı bir tetkikten geçirilmesı 

I doğru görülmüş ve bu sebeple bu~la
rm orduda üç ay hizmetten son~a ı~
tihanlarının yapılması kabul edılmış-

Kendisine bir numaralı yabudi 
düşmanı süsünü veren 

Alkapon Hüseyin 
d . . "1 

I . {Hususi) - Ken ısıne 
zmır, Alk on" 

numaralı yahudi düşmanı ap b. 
ıüıünü veren 20 yatında bir ~en~, ~r 

· et. le ikı yuz lı· museviden tehdıt sur ıy . . 
ra iıteımiş, yakayı ele vermışt,ır. • 

Tehdide uğrıyan Çorakkapı da otu 
ran makara ve iplik tücc~rı .~~ı~on 
Gaboydur. Yukarıda bildırdıgun ıı: 
za ile bir mektup almıttrr ... Mektup 

deniliyor ki: 
"Yarm .. at onda Tilıkilik parkında 

200 lir• setirmekliğini bek~iyorunı. 
Yoba ıeni öldilrürUm. Beynıne kur· 
unlar yaiacağını unutma.. Her s~t 

rc;la Jr:endini ölmilt bil. Bu, son ao· 
_;s-.ıur anla!... Anlamazsan tabanca-
~, ,, 
oıın kurşunları sana her şeyi anlatır. 
lmzanın biraz üstünde, bir iskelet 

resmi vardır. 
Salamon, zabıtaya haber veriyor, 

.ıli lirablıdnr oararıın nuaıar.a.lar1 +.
Dlt edildıkten sonra ougün Salamon 
muayyen ıaatte (10 da) ~1di
yor. Zabıta memurları: da etrafı san· 
yor. 

Maznun mevkiinde bulunan genç, 
Sarmsak sokağında 93 numarada ot~
ran Hüseyin, geliyor. Aralarında bır 
konuşma batlıyor. Zabıtanın raporu-

na göre, 
Salamon, tazallumu hal ediyor, 
_ Ancak elli lira getirebildim, 
Diyor. Genç cevap veriy?r:. . ın;,,. 
_ Ben ıenden elli değıl, ıkı J -

lira istedim. 
- Yok, ne yapayım, aen şunu al 

da:. Hayır ... şu halde ben gidiyoru~ .. 
Ve, yerinden kalkıyor' fa~a~ polıs

ler de ensesinde.. Der~al ıs~ıc~va~ 
çekiliyor. Ve, ifadeaın?e, ~~ız v 
yoksul kaldığını, muhtelıf ~uessese-

1 
.. aatından bir netıce alama· 

ere murac . 1 ı 

hal 
t ve mahrumıyet sevk y e 

yınca ce e . d • 
bu işi yaptığını söylüyor, netıce e. 

tir. . • . 
4 üncü maddenin sonuna bılahare ~-

lave edihnif olan (Sııhiye, nalband ... ı· 
la) fıkrasına dair olan 1931 sayılı ka
nun bükümsüz kalacağından kaldırıl-
ması icap eder.,, 

Milli müdafaa encümeni mazbata-
nda ordu silahlarının gittikçe terak
~ ve inkişaf etmesi hasebiyle 1076 ~u
ınaralı kanunun dördüncü maddesın
deki bej sene hizmetten sonra erbaş
ların yedek subay olabilmesine iktisap 
ettikleri malümatın kafi olamıyacağı 
cihetle en az on sene hizmet hakkın -
daki vaki teklifin muvafık görüldüğü 
anlatılımakta ve diğer sınıflardan ye
dek subaylığa talip olan gedikli er
başların orduda üç ay görecekleri staj 
müddetince tahıı.isatlarının Milli mü
dafaa vekaletince temini iç.in birinci 
maddeye bir fıkra eklendiği vıe subay· 
tarının rütbe değiştirmesi hakkındaki 
kanunun neşrinden evel bu layihanın 
yazılmış olmasına binaen asteğmen 
kelimesinin teğmen Qlarak tashih edil
di ğ i bildirilmektedir. 

Milli Müdafaa encümeninin teklif 
ettijli madde fUdur: 

"1076 sayılı kanunun dördüncü mad

desi aşağıdaki tekilde değiştirilmiş· 

ba
-

1 
t~lfli olmak prtiyle gedikli er

ş ar .. _ . ..._ .. itiıharen fasılasız 
en az on yıl hızmettetrTöin- ._Q 
terkedenler imtihanla ve jandarma, 
gümrük muhafaza ve orman.~uha~az~ 
kxtaları gedikli erba§ları uç ay eveı 
orduya cdbedilmek ve imtiha?la~ı or
duda yapılmak şartiyle keza ııntıhan
la yedek teğmen nasbolu~urlar. Bu:°
ların orduya celbinde tahsısatları Mıl
li Müdafaa vekilliğince tesviye olu· 

nur. . 
Sıbiye, nalbant, mızıka, tilf~kç~ ve 

emsali gedikli erbqlar iıııe yedıncı sı· 
nıf yedek askeri memurluğuna nasbo
ıunur ve silah altına alındıkları za
man meslekleri dahilinde hizmetlerde 

kullanılırlar.,, 

_ Evet, mektubu ben attım, fakat 

para almadım, . 
Diyor. Tahkikat devam etmektedır. 

t::::~~=-=~=ı 
YEMİN BÜYÜK 

"================~-"-== ~ Yazan: Barone• Orkzı 

b. du _ kıskanç yırtıcı ve kana susa • 

k 1 1 
:ı..tı'lafın üstünden ır ı ' b' canava;ın ışmizarı. Otekilerırı 

a mrt o an ııu . d En ha. mı§ ır . .. k · benzıyorlar ı. . .. 1 .... u ig"renç bır memnunıyet ızhar 
ıunger çe mışe .. .. üddeıu· gu U:r . . .b 
raretli azalardan üçü dordu ın .. Hifi· ediyordu. Merlen ekşı bır tasvıp •

0 
• 

rnumi ile şüpheliler kanunu mue murdandı. Kendisine k~r~~ bo~uk s~ ,· 
. · · rlardı. . . .. k ltmı·ş olan buyuk l' laman ı 

nın etrafını çevırıyo .1. sını yu se . k · . 'f envı · . · · in bil". bır sebep yo 
En sonunda Fukıye . d' cu takdır etmesı ıç ,. 

inıı? De ı. T 
- Siz buna ne ders · b·ıı - z 'f' l".enesı .. 

Lönuar denilen herı ın :s , 

düşük gibi geliyor bana; ha· 

Merlen: . . dedi. 
- Bu tehlikelı bır adarn. · etti -

· le tasvıp 
Ötekiler de başlarıy 

ler. 
Adamlardan biı i: rnütalea· 
- Fakat planı yarnan şey. 

•ını ortaya attı. . 
F . T ·1 d vam ettı: 
ukıye • envı e. istifade e. 

- Onun için bu plandan 
deceğiz; fakat sonra... . vi terini 

Sözünü kesti ve hepsı tas p 

ıakitane iı:har ettiler. . Merlen'in 
- Evet diye devaJtJ ettı, · ' . . darn Bu ı· 

hakkı var, bu tehlikelı bır a k · ag· ız 
k

. hat bıra ac ' 
ı gün zarfında onura 

fakat sonra.... . 1. i boy • 
Ve manidar bir ışaretle e ın 

nundan geçirdi. . . kunuyor _ 
Yüzünde fena bır ıfade 0 

tu. k. t 
O zaman, ortaklar gei:e ı ça ışma -

d mnun olarak, karanlıklarda 
]ar an me 
dağıldılar. 

XXll 
Aroştmrmalor 

.. Kordölye sokağına <lönü : 
Dolatur, sonra dostu Sir Per~ı 

.. den az ' k şun ., i aramak için sokağa çı mış-
Bleyknı Y b _sek sokağındaki hanın-

onu Ar r o·· tı. 'kisi birlikte madam o · 
da bulunca. ı ... •i'yi kabil olduğu ka • 

'la An • ı•• . latur parı·s•ten uzaklaıtırmak ı-.. tle 
dar s~ra. leri kararlaştırdılar. 
çin n1?~1 i~~tnliğine rağmen, Döla • 

Tabıı n niyetiyle meşgul olmak 
tur onların ern kadar beklememi§ti. 
· ·n o zaınana ·· ·· lekete ıçı . ibdadın•ıt butun mem 
Terrör ıst 

G o N o N p o L 1 T 1 K M E S E L E L E R 1 
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Genişlemek istidadını gösteren 
nasyonal sosyalizm politikası 

IQın 
Dün sabah 

Dün sabah, pençere arkasından, 
onları dakikalarca aeY..ettiın. Onlar, 
yol yapan itçiler ve bunlara malze -
me taşıyan şoförlerdi. A vrupa daimi bir istihale içinde

dir. Bütün bu hadiselerin bi
zi nereye götüreceğini söylemek 
güçtür, fakat istihale gözlerimizin 
önünde cereyan etmektedir ve 1948 
Avrupa'smın bugünün Avrupa'sına 
benzemiyeceğini düşünebiliriz, na
sıl ki bugünkü Avrupa yirmi sene 
evelkine benzemiyorsa. 

Almanya hususunda ~unu söyle • 
meli ve tekrar etmeliyiz ki onun 
gayreti hemen tamamiyle şarka mü
teıveccihtir. Her gün bu hususta bir 
veya daha ziyade delille karşılaşıyo· 
ruz. Bunların son ikincisi bize Dan
zig'den gelen haberler ve Macaris
tan'da nasyonal sosyalizmin can -
!anmasıdır. 

Danzig'de, Polonya ve Alman -
ya'yla mutabık olarak, Danzig'de
ki Milletler Cemiyeti mümessilinin 
vazifesinden ayrılacağı ve icra ku • 
vetinin bir nazi mümessiline bıra
kılacağı haberi şayi olmuştur. Ser. 
best şehrin nasyonal - sosyalist res
mi organı Danziger Vorsposten, bu 
münasebetle şunları yazmaktadır: 

Bu haberi Polonya kamoyunu, i
kialakalı memleket arasında bir an
laşma yoliyle, Danzig'in siyasi ve ik
tisadi vaizyetinde bir değişmeye a • 
Jıştırmak maksadını güttüğü sam
labilir. 

Biz de, bu değişiklik ancak mem-
nuniyetle selam/anabilir. 

Nihayet, şimdiye kadar Danzig'
le Almanya arasrnda vukua gelen a
henkleşme dolayısiyle, esaslı bir 
revizyon'un mütalcay-.ı alınması za
ruridir. 

Gerçi, Danzig henüz teyit etmiş 
değildir, fakat ateş olmadığı yerde 
duman tütmez ve mevzubahis riva
yet nasyonal - sosyalistlerin ruhi 
haletini tebarüz ettirmektedir. Bü
yük bir alman şehri olan Danzig Po
lonya'nın ihracatının yapıldığı iki 
büyük li,mandan biridir ve 'Gdynia 
limanı Polonya'nın bütün ihtiyacım 
karşılamıya kafi gelmez. Üçüncü 
Raylı Danzig'i Almanya'ya ilhak et
mek istemektedir, fakat onu iflasa 
sürüklemeden; Triyeste'nin misali 
ona büyük bir limanın hinterlan • 
diy le irtibatı kesildiği takdirde if • 
lasa mah kum olduğunu göstermek -

tedir. 
Almanya'nın danziglilere yaptığı 

sabır tawiyelerinin bafka ll'Cbebi 
yoktur. Bununla beraber- Danzig'· 
in nasyonal - 806yalist gazetesi bü
tün alman gazeteleri gibi Göbbels'
in emrine tabidir - Almanya'nın 
- • .... ı..•ı.n,..-Jci büyük şehri karşı • 
sında tetık aura-ı:rg- ._. --~Hnıt'.kte. 
dir. 

Tabiidir ki alman manevrası, çok 
daha ııimalde, Memel'e kadar uza
maktadır. Tuna boyunca Macaristan 
nereye gidiyor? B. İmredi düşmüş
tür. Fakat bizi bilhassa alakadar e
den şey binbafı Şalazi partisinin al
dığı ehemiyettir. İkinci teşrinin 23 
ünde, B. Salazi hapisaneye girelibe
ri partinin şefi olan B. Hubay, bir 
parti toplantısında söylediği nu -
tukta, nasyonal - sosyalistlerin dört 
ay zarfında iktidar mevkiine gele -
rek rejimlerini organize edecekle -
ri ümidinde olduğunu söylemiştir. 

Ögünmek mi? Hayır. Macaristan
ın nasyonal - sosyalistleri evelce al-

bakim sıfatiyle yerleştiğini görünce, 
annesiyle kuzininin Fransa dışında 
melce aramak mecburiyetinde kalma
ları ihtimalini göz önünde tutmuştu. 
Aylardan.beri, daha herkesin itimat ve 
teveccühüne mazhar oldugu zaman -
]arda, lüzumlu pasaportları biriktir -
meye ve Sir Peni ile birlikte onların 
İngiltere'ye geçmelerini temin ede • 
cek tedbirleri almaya ihtimam göster
mişti. Şimdi bu tedbiri gecikmeden 
tatbik mevkiine koymaktan başka ya
pacak iş kalmamıştı. 

Evde yapılan araştırmanın ertesi 
günü, daha şafak sökerken, madam 
Dölatur'la genç akrabası Kordölye so
kağından ayrılıyorlardı. ·Güya taşra· 
d;.. hast:ı bir kuzini ziyaret etmiye gi
diyorlar, ve büyük seyahat arabala -
rında pek az eşya götürüyorlardı. Pol 
Dolatur'un göstermek istediği asude· 
!iğe rağmen, veda çok hazin olrquştu, 
ve madam Dölatur oğlundan kalbi a
zapla dolu olarak ayrılmıştı. Bir daha 
nE: zaman görüşebileceklerdi? 

Millet mümessili vatandaş Dölatur'
un annesi, rahatsız edilmekten kork -
ınadan seyahat edebilirdi ve Paris'ten 
çıkış kolay oldu. Araba Ruan yo -
lunu tuttu. Madam Dölatur'la An. Mi 
burada Kırmızı Pimpermal'in adamla
rını bulacaklardı, kendilerine sahile 
kadar refakat etmeleri ve Day Dream 
yatına binmelerini temin için emir al
mışlardı. 

Bu itibarla Dölatur için bu cihetten 
endi§eye mahal yoktu. Geriye ihtiyar 

l __ Y_a_z_a_n_:_P_i_y_e_r_D_o_m_i_n_i k __ I 
man nasyonal - sosyalistlerinin yap
tıkları gibi, hoşnudsuzluk kozunu 
oynamaktadırlar. Başka yerlerde ol
duğu gibi Macaristan'da da fakirler, 
az ücretli ziraat işçileri ve bunla -
rın kar§16ında - bu bilhassa Maca
riatan'da bariz bir tezaddır - mu -
azzam malikaneler vardır. Her han
gi bir demagojik mücadele için bu 
vaziyet bir nimettir. 

Fakat dahası var: Nasyonal - sos
yalistler vatanperverlik ve intikam
cılık mücadelesi de yapmaktadırlar. 
ki bu, Transilvanya'dan başlıyarak 
pek uzaklara kadar gidebilir. Şüp -
hesiz ki, bu davada muvaffak olmak 
için Almanya'ya istinat etmek la -
zımdır: B. Salazi ve adamları buna 
amadedirler. 

Macar nasyonal - sosyalistleri 
bu suretle muvaffak olmak için 
iki kat talihe maliktirler, çünkü de
magoji ve intikam hissi her hangi 
bir devleti infilak ettirmeye kafi i
ki mükemmel dinamittir. Gençlik 
olgun adamlar gibi düşünmez; ka -
nın harareti meselesi. Evelce Al -
manya'da gençlik büyük bir kısmı i
tibariyle Hitler'in tarafını tutuyor, 
yahut da komünimze mensup bulu
nuyordu; Avusturya'da, gençlik 
nasyonal - sosyalistti.,Macar genç -
liği de maceraya aşıktır ve ona ka -
vuşmak için kendini en fazla seve

ne verrniye amadedir. 
1938 martından önce, Şansöliye 

Hitler'in orta Avrupa'da ve Tuna'
da dört adamı vardı : B B. Says - İn-

1 Macaristan' da bir 

1 çiçek kasabası I 
1 Macaristan'da Kloça adında kü1iük 
bir kasaba vardır. Buraya "çiçek pa· 
yttahtı" derler. Çünkü bu kasabada 
dünyanın en nefis ve en nadide çi
çekleri vardır. 

kuart, Konrad Henlayn, Binbaşı Sa
lazi ve B. Kodreanu. Bugün, B. Saya 
İnkuart rolünü oynamıştır ve A • 
vusturya'da şimdi büyük itibar sa -
hibidir, B.Konrad Henlayn Südet ül
kesinin umumi valisidir; BB. Salazi 
ve Kodreanu henüz hapisanededir
ler. Fakat şansöliye Hitler de hapi· 
sanede yatmıştır, Lenin de Siber -
ya'ya sürülmüş ve Musolini İtalya'· 
dan kovulmuştur. Sürgün ve hapi -
sane daima hareket noktasıdır. Ma· 
caristan binbaşı Salazi'yi başına ge
çirmiyebilir. Bu bir adam meselesi
dir. Biri muvaffak olur, diğer ola -
maz. Bu aynı zamanda bir görüşme
selesidir de. Fakat Almanya B. Sa
lazi'nin kazanmasını istiyor, İtalya 
da kazanmamasını istediği gibi. 
Çünkü yarın Macaristan nasyonal -
sosyalist olursa açıkça Almanya'nın 
nüfuzu altına girecektir; ve o gün 
bir Roma - Varşova mihveri husu- ' 
sundaki Roman'ın tasavvurları su
ya düşecektir. Polonya şimale ve İ
talya cenuba atılmış olacaklardır. 

Bunlar B. Musolini'ye daha 1936 da 
ve 1937 de söylenen şeylerdi. Fakat 
o anlamadı, veya anladığı halde an-
lamamış göründü. Nefsi emare o
na İspanya'yı gösterdi ve Meksika'· 
sını bulmak için oraya koştu. Bu es
nada, şansöliye Hitler yavaş yavaş 
eski Habsburglar imparatorluğunu 
ihya ederek Almanya'ya ilhak et • 
ti. Bu filozofları gülümsetecek bir 
manzaradır. Politikacılar için iş baş

kadır. 

Çocuk felcine karşı 
kullanılan çelikciğer 
İngiliz sanayi adamlarının en bü

yüğü ve lngiltere'nin en zengin ada
mı Lord Nüfilddir. Bu zat lngiltere'
de yalnız zenginliği ile değil, aynı 
zamanda cömertliği ve iyi kalpliliği 
ielede şöhret kazanmıştır. 

Arılar alemini yıllarca tetkik et
tikten sonra o güzel eserini yazmıt 
olan Meterlink insanlar i.lemi ile de 
mefgul olsaydı müıahedeleri ve hü
kümleri, tahmHı ederim ki, ikinciler 
lehinde olmazdı. Ne yazık; zeka 
ve irade Adem oğullarmd• insiyakı 
körlettirmittir. Onları mahlukların 
en tembeli addedebiliriz: Çalışmayı 
bilmiyorlar. 

Hakikaten öit'etici bir tema§& idi 
o: Bir çukuru doldurmak için silindi
rin altına toprak yetittirmek lazım
dı. İşbaşı çırpınıyor, öte tarafta iki it
çiden biri el arabasına toprak doldu
ruyor, diğeri ona, çareaiz, ellerini ka
vuşturmuf, fakat gene telaşlı, sadece 
bakıyordu. Bir kürek daha olsaydı 
- fakat, etrafta kürek dolu idi -
bu iki işçi biı"den arabayı daha ça
buk doldurur ve muayyen zamanda 
bir yerine j.ki araba toprağı münave
be ile çukura taşırlardı. 

Sayi ra&yonelleıtirmeğe ister tey
lorizaayon, iater atakanovizasyon ya· 
hut bödovizasyon adını veriniz, hep
sinin gayesi birdir: Çalıtanın veriıni
ni arttırmak... Şarlo'nun "Modenı 
zamanlar,, filmindeki gibi elbette 
insanları makineleş.tirerek değil, fa
kat tembelliğe, yahut intizamsızlığa 
mahal vermiyerek. 

Dün aabah ,pençMemin arkaam • 
dan bakarken dikkatimi celbeden i
kinci hadise şu oldu: Bir kaınyon kö
mür cürufu getirdi, botalttı ve son
ra makinesini iıletip hareket edeme
di. Kamyonun otomatik tahrik aleti 
itlemediği için toför muavini ha,re. 
ket kolunu durmadan çeviriyordu. 
Belki on dakika, belki daha fazla çe
virdi. Nihayet toför makamından in
di, o da bir hayli döndürdü, etraftad 
birer ikişer meraklılar sökün ettiler. 
Bunlar da kolu ellerine alıp ınotörü 

harekete getirmeği denediler. Olma• 
dı, olmadı, olmadı .• 

Fakat bu şehrin meziyeti yalnız 
güzel çiçek yefr~tirmesinde degildir. 
Buranın bütün genç kızları ve genç 
kadınları birer çiçek sanatkarıdır. 
Elbiselerini, evlerini ve eıyalarını 
nefis çiçek resimleriyle tezyin eder
ler. Burada dolaşan bütün iıuıanların 
qilhaasa gençlerin elbiselerinde hep 
çiçek resimleri ve çiçek tezyinatı gö· 
rülür. 

Lord, son zamanlarda çocuk hasta
lıkları ile, bilhassa bugünlerde lngil
tere'de aal&ın denecek bir halde olan 
çocuk felçleriyle çok yakından alaka
dar olmaktadır. Lord, çocuklarda ak
ciğer adalelerinin felce uğraması ne
ticesi zuhur eden bu korkunç illetle 
mücadeleyi adeta bir dava haline g.:· 
tirmiş tir. 

Fakat hiç kimae akıl edip de işle
memekle ısrar eden motörün hakiki 
arızasını araş.tırmadı. Kol çevrildi, 
kamyon itildi. Ve en aonda, yani şöy
le üç çeyrek saat beyhude vakit kay· 
bedil·dikten M>nra, arabadaki büyük 
arıza an\a~ı\dı ~ Benzin K.a\mamı~tı \ 

Şimdi hükümlerimizi verebiliriz: 
lnaanlar makine dejildir, fakat icra 
tekli tanzim edilınit bir uy ile daha 
verimli olurlar. Makine insan değil
dir, fakat haetahğı keıfedilirse ve
rinıaiz olmaktan kurtulur. 

Bu iki basit miaali göz önüne ala
rak kırtasiyecilik hakkında da mu
hakeme yürütmek ka.bilclir: Yazısız, 

Buranın kadınları ve kızları, nesil
den neale bir görenek halinde intikal 
e~m bu ~ta, hiç kimseden ders 
gormeden, oğren~ uata_bir sa
natkar kadar güzel i9ler yapmiXtlntrr. 
Bundan baş.ka burada yapılan çiçek 
tezyinatı ve nakı9lar katiyen biribi
rine benzemez. Çiçeklerin renk ar
monilerinden, terkip tarzlarına ka
dar her çiçek nakıt ve tezyinatı hep· 
si biribirinden ayrıdır. Herkes kendi 
zevkine göre tezyinat yapar. 

Burada çiçek tezyinatında en bü
yük hususiyet, tezyinat ve n~kışların 
modaya uymasındadır. Mesela divar
lara mobilyalara ve elbiseler yapılan 
tezyinat ve nakışlar, her sene silinir. 
Her mevsimde yeni baştan, yeni tarz· 
larda tezyinat yapılır. 

Akciğer felci için bir tek çare: 
"çelik ciğer" kullanmaktır. Fakat çe
lik ciğer denen bu aletler çok pahalı
dır. lnailt - •• -- ...... ne
men hemen bir dlizüne kadar vardır. 
Bu hastalığa yakalanan bazıları ise 
bakımsızlık yüzünden ölmektedir. 

Bu vaziyeti gören Lord Nüfild, şu 
kararı vermiştir: "İngiltere impara
torluğu dahilindeki bütün hastaneler
de mutlaka "çelik ciğer" bulunacak
tır. Otomobil fabrikaları, bugün sa
nayiden istenen her şeyi yapabilecek 
kudrettedir. Binaenaleyh otomobil 
fabrikaları hemen çelik ciğer yapma
ğa başlıyacaklar birkaç hafta içinde 
bana teslim edeceklerdir. 

Bugün lüks otomobiller ve kudretli 

Jertrüd kalıyordu. içerisim tanzime ve- temizlemiye ko. 
Genç bayanının tevkifi biçare kadı- yuldu. 

nı .. ıstıraptan çılg_ına dö~d~~mü~tü. Nihayet Dölatur, kendisi için her 
ı:>ol<.tu~ ona .annc~ı ve k~zı.nı ıle bır - şeyd_en ~~zem olan işle iştigal edebile
lıkte gıtmeyı teklıf etmıştı, fakat ta- I cektı: Julyet'i bulmak. 
bii, hiç bir şey onu Jülyet'siz Paris'- Mebusluk sıfatının kendisine temin 
ten ~yrılmıya razı edememişti. e~tigi itibar dolayısiyle, araştırmanın 

Goz yaşları arasında: nısbeten kolay olacağını hesaplıyor • 
- Sevgili kuzucuğum ölecekse, be- du. 

nim de yamaşam için sebep yoktur, Bir gün evel Paris'in muhtelif kı _ 
canavarlar beni de götürebilirler, diye sımlarında tevkif edilmiş olan maz . 
tekrarlıyordu. Fakat yavrucuğum ser- nunların listesini gözden geçirmesine 
best bırakılacak olursa, beni yanında müsaade edileceği ümidiyle ilk önce 
bulmalıdır. Bu korkunç Paris'te ben - Adliye Sarayına gitmekle işe başladı. 
siz ne yapardı? Biz biri birimizden hiç Fakat, ya talimat daha şiddetlendiril
bir zaman ayrılmad~k. Sorarım size diği, yahut da bir evrak f!lÜdürünün 
yemeğini kim pişirir, atkılarını kim temin ettiği gibi dünkü liste hakika
ütüler? ten h:n~z .Adli~e Sarayına verilmemiş 

Bu saf ve ulvi sadakat karşısında 

mantık ve aklıselim tabii aciz kalıyor
du. Zavallı kadına söylemiye kim ce
saret edebilirdi ki, Terrör, yırtıcı bir 
köpek gibi, kurbanına dişlerini bir 
kere geçirdi mi nadiren bırakırdı. 

Dölatur'un Jertrüd için yapabildiği 
yegane şey onu Pöti - Şan sokağında
ki eski e<Vine götürmek ve kendisine 
uzun zaman i'Çin ihtiyaçlarını karşılx
yabilecek cömertçe bir para vermek 
oldu. Meçhul ve manasız bir kadın ol
duğu için, bu inzivasında rahatsız e • 
dilmesi tehlikesi yoktu. 

İyi kalpli kadın, eski hayatının çer
çevesini tekrar bulunca biraz müste -
r~~ .?1?~· Geonç bayanının yakında dö
nuşu ıçın mütevazi meskeni hazırla. 
mak hayaliyle müteaelli olarak hemen 

oldugu ıçın, Dolatur bir şey öğrene • 
medi. Bu küçük memurun bir ka"' .. •• :s so-
zu e5asen ona listelerin natamam ol • 
duğunu, ekseriya tevkif edilen vatan
daşların mahpus bulundukları mahal 
hakkında yanlış malumat verdiklerini 
ve bir mevkufun izini bulmanın en e· 
min çaresi her hapistanenin defterine 
müracaat etmek olacağını anlatmış • 
tı. 

İş mlişkülleşiyordu. O zaman Paris 
hapiHne, tevkifane ve ya milli emni • 
yet evleri cihetinden zengindi, ve on
ların kilidli ağır kapıları ardında, bin
lerce biçare Mahkeme huzuruna çıka
rılacakları günü bekliyordu. JUlyet 
bu zindanların hangisine kapatılmıı -
tı? 

Yaprlacak ilk iş ~nç kızın Komi -

-- ıaasız, dosyasız iş dönmez, ama 
yalnız yazı yazmak, vesika biriktir
mek, doaya tutmak da kafi değil· 
dir. - N. 'Baydar 

avcı tayyar.eteri yapmakta olan büyük 
makineler, derhal faaliyete geçecek, 
5.000 "çelik ciger" yapacaklardır. Bu 
aletlerin her birisi 8 ingiliz lirasına 
çıkmaktadır. 

Lord bu iş için 500.000 İngiliz lira
sı vermistir. Lord'un yaptığı bu çok 
büyük insanlıkla, dünyada her sene 
birçok çocuklar ölümden kurtulacak: 
tır. 

yerjöri'de bulunmadıgından emin ol -
~aıktı. Umumiyetle, Mahkeme'nin ge
cıkmeden muhakeme etmek istediği 
maznunlar buraya tıkılırdı. 

Dölatur, Mayıs avlusundan, mağ -
mum hapisaneye geçilen kurşuni dı • 
v~rlarla çevrili aşagı küçük avluya i • 
nınce kalbinin burkulduğunu hissetti. 
Kapıcı Rişar giriş odasında bulunma
dığı için, Dölatur, bir yamağın reh -
berliğiyle, küçük odalardan, dehliz
den, uzaktan uzaga demir parmak
lıklarla örtülü yarı yer altından ge • 
çen geçitlerden mürekkep ve bir ka -
bir kadar karanhk bir labirentte onu 
araştırmaya koyuldu. 

İlk salonlardan birinde kendisini 
titreten bir manzara gördü: Her hal -
de o sabah mahkum edilen iki adam, 
Sanson'un uşaklarının elindeydi, ve 
bunlar saçlarını ke5mek ve elbiseleri
nin yakalarını oymak için ellerinde • 
ki büyük makasları sessizce kullanı • 
yorlardı. 

Gözlerini bu korkunç manzaradan 
ayırarak, bir kaç mevkufla ziyaretci _ 
terinin hararetli konuşmaları ve gü • 
lüşleri işitilen parmaklıkla çevrili ko _ 
nuşma salonuna girdi. Mahpuslar o • 
nunla meşgul görünmeden ölümün 
gölgesinde yaşıyorlardı. Konsiyerjöri'
den geçenlerin hepsi - orada uzun 
müddet k~~an~a~. nadirdi, serbest çı • 
kanlarsa bus.butun nadir _ ne korku 
ne de .y~uşatıcı heyecan göstermi ~ 
meye ihtımam ederlerdi. Birlikte Yt • 

(Sonu var) 
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BİR ANNENİN HAZİN MACERASI 

22 yaşlarında genç bir karlın bir giin Ankara trenine 
geldi, kucağında kiiı;iik bir çocuk vardı. Bu cocu«ıı 
öptü, öptü, kokladı. Sonra ya~rııca«ı iiciincii, mc;ki 
bir konparlmana bıraktı ve oradan ~ızakla~tı gitti ... 

8 günlük lohusa 
Şimdi 

bu 

meşhut cürümler mahkemesinde 
acı suçunun hesabını verıyor 

Aylardanberi, "Mahkeme reportaı -
!arı" klişesi altında beraberce bir çok 
aile sahneleri seyrettik. Fakat hiç bi
rinde ben, dün dinleyicisi olduğum 
h3.disenin kar,ısında duyduğum hissi 
duymamıştım. Bütün hakikatı ve çıp
laklığiylc biraz sonra önünüze serece
ğim içtimai dert karşısında beraberce 
düşünelim. 

Perdeyi kaldırıyorum. 
Adıiye sarayının üst koridorunda . 

yım. Kapısında kristal cam üzcrınde 
"Meşhut cürümler hakimliği" yazılı 
odanın önünde iki iskemle var. Birin
de, bir hademe, ötekinde gözlerini 
yerden bir türlü kaldırmıyan genç b;r 
kadın oturuyor. Bir polis memuru k'1 
dının yanında, ayakta ve belli ki onc 
bekliyor. 

.~ira_z .so~ra ikinci asliye cezanın 
mubaşırı hakime pembe bir dos a u-
zattı: y 

- Bir cürmü meşhud var efendim 
dedi ve sıra bu dosyaya gelince ka '. 
pıdan: 

- Baya.n F ..... diye bağırdı. 
Lo~ kondorun biraz ilerisinde. ıili" 

ve gunahkar bir gölge gibi duran ka
dın, demin yukarıda meşhut ct:rümler 
mahkemesinin kapısında gr.rdügürn 
kadın gene deminki polisin yanından 

• ayrıldı. Gözleri önünde, ağır ağır 
mahkeme salonuna girdi. 
-Adın? 

-F ..... 
- Babanın adı? 
- Hüseyin .. 
- Yaşın kaç? 
- Yirmi iki... 
- Evli misiniz, bekar mı? 
Sustu. Cevap vermedi. Belki de bu 

müşkül suale verecek cevap bulamı -
yordu. Gözlerini gene yere dikti. Tit
rediğini görüyordum: 

- Bekarım, dedi. Fakat aklına baş -
kabir şey geldi: Çocuğunu hatırladı 
ve cevabını değiştirdi: 

- Dulum, efendim. 
- Çocuğunuz var mı? 
Acı bir tereddüt devresi daha geçiı

di. Bir yanda burada kendisini doğru 
yu söylemeğe mecbur eden bir vicdan , 
öte yanda ifadesi güç, silinmesi müş 
kül bir namus lekesi ... Fakat çocuğu
nu inkar edemedi: 

- Var efendim, bir erkek çocuğum 
var, dedi, sekiz günlük ... 

Lacivert şapkasının altında krvrık 

ve sim siyah saçları görünüyordu Sı

yah ve derin gözleri vardı. Renginde 

ve bu siyah gözlerinde bir müddetten

beri çektiği ıstırapların bütün traje -

disi okunuyor; sarı ile siyah arasında, 
ağır ve korkunç hastalıkların nekahat 
devresini geçirenlerde görülen bir 
renk ... 

. Hast~lı~. ıstırap, suç, bakımsızlık, 
kımsesızlık, aç.lık, aileye ve cemiyete 
karşı duyulan hicap ve he~i d b • . b' .. I:'~ n en e 
tcrı ır yuz karası yirmi ı'k . • . ı yaşmı 
yenı dolduran bir genç kadının yü • 
zünde bu rengi almıştı. 

Ayakta duramıyor, tımaklariyle a _ 
vuçlarını ve lacivert ek0&c muşamt>a
sının üstünden vücudunu tırmalıyor 
küçük mendiliyle sık sık avuçlarınd; 
biriken teri kurutuyordu. 

Hakim kendisine suçunu anlattı: 

doğurur, ve İstikbalimi ondan sonra 
düşünürüm, dedim, kalktım on oe~ 
gün kadar evci buraya geldim. FaKa: 
güvendiğim arkadaşım buradan gıt -
mişti. Bir otele yerleştim. Ayın yir -
misine doğru hastalığımın ilerler!igı -
ni hissettim ve doğum evine baş vur
dum. Eksik olmasınlar, beni }' 'ltırdı
lar ve ayın 22 sinde bir erkek çocu 
ğum oldu. 

Dün çocuğumu kucağıma alciım Go
türdüm kompartimana bıraktım Ora
da başka yolcular vardı. 

- Belki içlerinden bir hayır sahıbı 
ve şefkatli yürek taşıyan insan çı1<ar 
ve beni değil, bu biçare yavruyu kur 
tarır, diye düşiındüm. Ama. istasyon. 
dan yalnız dönerk•n çok büy.ık aza>> ı 
çektim. Derin bir pişmanlık clı.ıy J•ını 
Bu işi kendime hakim ol mı yarak ~ •P 
tığımı daha yeni anlıyorum. 

Polisin tuttuğu zabıt varakası o -
kundu. 

Orada hal hikaye ediliyor ve şöyle 

deniyordu: 

- Yolcular, bir kadının beyaz ':ıir 

örtüye sarılmış bir çocuk kucağ1pda 

kompartimana geldiğini, bağrına bas

tıktan ve öptükten sonra araya b:ra -

kıp savuştuğunu söylediler. Kadın 

meydanda yoktu. Tahkikat yap,ldı. i 
F ..... adı taşıyan 22 yaşlarındaki bu !ca

dının bugün doğum evinden çıktığı ve 

siyah bir otomobille istasyona geldi· 

ği anlaşıldı biraz sonra da kadın ser~ 

gi evi yakınında bulundu. 

Doğum evindeki hasta bakıcılar, çc

cuğun kompartimana terkinden ild sa
at evel kadının hastaneden çıktığını, 
çocuğunun sağ kolu altına bir işaret 
koyduğunu, 8 günlük yavrunun ba -
şında ipekli örme ba"Şlık ve yüzünde 
siyah bir tül olduğunu söylediler." 

İstasyon polisi, çocuğu kompartı -
mandan almış ve ölmesin diye dcı~~trı 
evine göndermiş. Çocuk şimdi orada 
Kadına soruldu: 
- Zabıt varakasına ne diyorSU"l? 
- Doğru efendim. 
- Çocuk yanında mı şimdi? 

- Hayır, bir hayır sahibi doğum evi-
ne göndermiş. 

Bir vicdansız erkek, bir zavallı i<a
dını kandırmış, ona günahkar bi< ha
yat yaşatmış ve kucağına bir yüz ka 
rası vermiştir. Şu dakikada o eıl:ek 
kim bilir hangi zavallı kadına tu":al< 
kurmakta, çocuk iyi kalbli insanlc:tTI:\ 
elinde ağlamakta ve günahkar ':adın 
mahkeme koridorunda çile dold•,T· 
rrlaktadır. 

Feci bir hayat kordelasından bır 

parça ... 
Kadına, lstanbul'da babasının otur

duğu evin adresi soruldu: 

- Aman hakim bey, dedi, y~lvorı 

rım. Ailem duymasın bunu .. 

Küçük mendiliyle gözlerini kurula 

dı. 

F .... nin mahkumiyeti sabıkası olup 

olmadığı 1stanbul'dan sorulacak Mu

hakemesi ayın 8 inci perşenbe günü 

saat 10 a kaldı. - Kezege 

- Siz, dedi, bir kaç günlük çocu 
ğunuzu İstanbul'a gidecek trenin u _ 
çüncü mevki kompartimanına atmış 
ve savuşmuşsunuz, doğru mu? 
Başını kaldırdı. İçe dokunan bir 

Kavak ağaçla riy le 

geçinen bir nahiye 

&esle: 
_ Doğru efendim, dedi, bunu yap -

tım. itiraf ediyorum. Fakat benim va 
ziyetimin ne kadar müşkül olduğunu 
da söylemeliyim. 

Bundan sonra, suçlunun ağzından 
bir hayat faciası dinliyoruz: . 

_ İstanbulluyum. Tanınmış bır a

ilenin çocuğuyum. Babam ve .ann~.m 
!stanbul'dalar. Ben, İzmir'de bır mu 
hendisle tanıştım. Mühendis Ş .... be
raber yaşıyorduk. Bir kaç gün eve! 
doğurduğum ve dün kompartiman• 
bıraktığım yavru bu mühendisle bera
ber yaşadığımız günahkar hayatın ço

cuğudur. Kendisine: 
- Hastalığım artıyor, yakında ço -

cuğumuz olacak, dedim. Fakat o. ço· 
cuğunu kabul etmek şöyle dur.sun be· 
ni evinden kovdu, hakaret ettı. Orta
larda kalmıştım. Ailemin yanına han 
gi yüzle gidebilirdim. Aklıma A:ıka -
ra'daki bir arkadaşım geldi. 

_ Onun evine giderim, çocuğumu 

Fransa'da Bralkur adında bır nahi· 
ye vardır. Bu nahiyede oturanlar ver· 
gi nedir bilmez. Bundan epeyce za
m_an eve]. nahiyenin belediye reisi na· 
h~yenin ihtiyaçlarını temin için hiç 
b~r varidat menbaı ~ulamamış, etrafa 
bır sürü kavak ağacı diktirmiş, bu
nun gelirini nahiye ihtiyaçlarına sar· 
fetmeği aklına koymuştu. 

Aradan bunca zaman geçmiş, şimdi 
o zaman dikilen kavaklar büyük bir 
orman .haline gelmiştir. Birkaç sene
denberı bu ormanın kerestesini satıp 
nahiyenin bütün ihtiyaçlarını karşı
ladıkları gibi, gelir fazlasından da 
bir elektrik fabrıka" kurmuşlardı. 

Bu sene bu kavak ormanından ke
reste alacak müşteri çıkmadığı için 
nahiye gene eskisi gibi bakımsız ve 
sönük kalmıştır. Bugün nahiyede o
turanları bir tel1iştır almış: 

_ "Ya kavak ağaçlarını kimse al
mazda, belediye başımıza .başka bir 
rüsum çıkarırsa, halimiz nıce olur?" 
Diye düşünmeğe başlamışlardır. 

ULUS 3 - 12 - 1938 

Yurtta Yapılan Törenler 

Ceyhan'da Ebedi Şef'in büstü önünde yapılan tÖYE•n 

Atatürk Anıtı etrafında toplanan yaslı tekirdağlılar 

Kırşehir' de yapılan törenden bir görünüş 

Fethiye' de ve Çiçek Dağında yapılan törenler 

Yurtta umumi 
meclis se~imi 

Her ta rafta C. H. P. 

namzetle ri seçi ld i 

Bolu' rla: 

T ekirdağı'nda Atatürk Anıtına konan çelenkler 

Çorum' da yapılan törenden bir görünüş 

Erz.incan'da yapılan tören 

• 

Sivas'ta gençlik minnet ve şükran çelenkleri götürüyor 

Kü ta hya ve Ağrı'da 

Ebedi Şefe saygı 

tezahürleri yapı ldı 
Kütahya, 2 a.a. - C. H. P. kaza 

kongreleri bitmiştir. Bugün sona e

ren merkez kaza kongresinde Ebedi 

Şef Atatürk'ün yüksek hatıralarına 

hürmeten üç dakika ayakta tavak -

kuf edilmiş ve büyüklere tazim tel -

grafları çekilmiştir. 

Bolu, 2 a.a. - Umu mi meclis in ti -
habı birincikiinun 938 dünkü per -
şembe günü viliyet merkezi ve mül
hakatında yapılmış ve aynen geçen 
devredeki azalar yeniden intihap e • 
dilmişlerdir. Parti kaza kongreleri 

de merkez ve mülhakatta bitmiş, yal
nız Düzce'nin parti kongresi ayın 

dördünde yapılacaktır. Gerek umumi 
meclis için yapılan müntehibisaniler 
top.lantısında ve gerek parti kongre -
lermde Ebedi Şef Ulu Onder'in is . 
tirahatı ruhu için üçer dakika ayak 
ta ihtiram vakfesi yapılmıştır. 

·Kırşehir' de Atatürk Büstüne çelenk konuyor 

Ağrı, 2 a.a. - Dün öğleden evel 

belediye ilk içtimaını yapmış ve bü

yük kurtarıcımız Atatürk'ün aziz ru

hu için üç dakika vakfı ihtiram ya • 

pıldıktan sonra belediye reisi vali 

Burhan Teker'in, belediyenin bir se

nelik mesaisi hakkında verdiği iza -

hat dinlendikten sonra, daimi üye in

tihabı yapılmıştır. Bugün de merkez 

kazalarda meclisi umumi intihabı 
yapıldı. C. H. Partisi namzetlerine 

Urfa' da: 

Urfa, 2 a.a. - Vi1iiyet umumi mec
lis azaları intihap edilmek üzere bu
gün saat 14 de toplanan müntehibi -
saniler valimizin bir söylevinden 
sonra C. H. Partisi namzetlerini müt
tefikan intihap. eylemişlerdir, Kaza -

Ana kati linin 

muhakemesi 
İzmir, (Hususi) - Anası Nazike' -

yi parasına tamaan iple buğarak öl -
dürmek ve cesedini Halkapınar'daki 
Melez deresine atmakla suçlu Seyfet -
tin'in muhakemesine başlanmıştır. 

larda yapılan intihapta da C. H. Par
tisi namzetleri ittifakla intihap edil
mişlerdir. 

Ş . Karahisar ' da: 

Ş. Karahisar, 2 a.a. - Dün yapılan 

1 Babasını yaraladı 
İzmit, (Hususi) - Emirhan kö

yünde 17 yaşında Mehmet Akkuş a -

dında bir delikanlı babasına kızmrş ve 

kavga etmiştir. Bu esnada kavga bü -

yümüş, Mehmet Akkuş orada bulunan 
bir baltayı yakalıyarak ihtiyar babası
nı ağır surette yaralamış ve kaçmıştır. 

Balıkesir' de bir sarhoşluk 
Balıkesir, (Hususi) - Akıncılar 

umumi meclis azalığı intihabında, 

mahallesinden Besim, bu mahalle
den kahveci Ahmet'in evinde içmiş 
ve biraz sonra ayrılmış, evin önünden 
tekrar geçerken Ahmedin evde karı· P.arti namzetleri kazanmıştır. 

müttefikan ve sevinçle rey verildi. 

siyle kavga ettiğini görmüş ve araya 
girmiş, fakat kavga büyümüş Besim 
tabancasını çekmiş ve ateş etmiştir. 

Çıkan kurşunlar Ahmedin karısı E
minenin ayakları arasından geçmiş bu 
suretle feci bir hadi.se kendiliğinden 
önlenmiştir. 
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Ebedi Alalürk'ten hatıralar: 

dikli okulu 118 Ayhan, İsparta orta okul 
Ferdi Gürsal, İstanbul 44 üncü okul ,Seb
il Tokmen, Konya lisesi 586 Mustafa A
carel, Ankara Fevzi paşa mahallesi Ar -
ıun Tuncer, Ankara Meliha Aıılar, An
kara Hacettepe mahallesi Rıza, Ankara 
Mimar Kemal okulu 120 Ayten, Ankara 
Uluı okulu 185 Mehmet, Ankara Ulus 
okulu Sadiye, Ankara Fıtnat Ersöz. 

'Birer kartpostal ka:saruınlar : 
Çine öğretmen Feyzi eıi İkbal Cen -

aiz, Elizığ orta okul 1021 Lütfi Güney, 
Zonruldak Çelikel lisesi 873 Cahide, Ka
raman Güne şokulu 35 Neşet, Ziltı orta 
okul Dursun Aldemir, Elizığ Sıhat me -
muru Rıza yeğeni Süreyya, Elizığ Ata
türk okulu 288 Çetin, Ankara kız lisesi 
694 Münire, Dikili C. H, P. de Hilmi Ka
rakaı. Ankara erkek liıesi 503 Bülent. 
Elizığ Dikici çarıısı 15 numarada Hı -
un Katı, Mardin orta okulu 303 Nec -
det, İzmir Karşı yaka tramvay caddeıi 
102 Gönül Becergen, Hayrabolu ilk o
kulu 655 Ahmet, Diyarbakır diı doktoru 
Mahmut Özel yanında B. Çalım, Adana 
kız .lisesi 71 Melahat, Diyarbakır orta o
kul Sait Onur, Konya lisesi 302 Kemal 
Akman, Çankırı ilk okul 365 Suzan Öz
altın, Afyon orta okul 515 İsmail, Çine 
öğretmen Recep oğlu Gürkan Önde, Di-
.1arbakır lisesi 914 Ercüment, İzmir Sey
diköy okulu 279 Türkan, Diyarbakır İs
met İnönü ilk okulu 220 Neriman, Diyar
kır di, hekimi İbrahim oğlu Nizam Atak, 
Emirilem ilk okulu 172 Muhittin, Ankara 
aedikli orta okul 207 Hüseyin, Çankırı 
orta okul, 91 İsmail, Zonguldak Çelikel 
lisesi 698 Hadi, Sinop orta okul 8 Ertuğ
rul, Kastamonu erkek lisesi 951 Osman, 
Ankara Cumhuriyet okulu 242 Mustafa 
Söğüt, Ankara Dumlupınar 529 Müeyyid 
Kayi, Ankara İnönü okulu 287 Sabahattin 
Çağlıyan, Ankara Hayati Özark, Ankara 
ticaret lisesi 98 Hüseyin Uiur, Ankara I
pk Biçer, Ankara Cumhuriyet okulu 
1004 Aydoğan, Zonguldak Çelikel lisesi 
935 Mehmet Çına!, Zonguldak Namık 

Kemal okulu 201 Ziya, Yozgat pul ve ra
kı bayii Kizım kızı Sevim, Gaziantep li
aes: 430 Sıtkı, Ankara İstiklal okulu ı 17 
Yaşar, Adana birinci orta okul 243 Ah
met Aytekin, Kilis orta okul 206 Muhit
tin. Elizığ Atatürk okulu 364 Fikret Tü
%Ün, Ankara Ulus okulu Müyesser, Eli
zıg orta okul 4 Mahmut Saray, Ankara A· 
tatürk okulu 614 Türkin, Bandırma bal
kevinde 293 K. Umut, Ankara kız lisesi 
Zehra Kovuncu, Ankara Fahire Andaç, J 
Samsun Çarşamba Tapu memuru oğ-
lu Yü.ksel, Kırşehir orta o. kul 587 Doğan . 
Güneş, Göynük saatçi Mehmet oğlu Bur
han, Bafra Gazi okulu 301 Cemal, Bos
kır merkez okulu Adnan Doğan. 

Size ila11e vermediği • 
miz günler içinde En 
Büyüğümüzü kaybet • 
tik. Bu sayımız.da size 
ondan bir iki hatırı 
resim veriyoruz.. Biri 
ci resim, Ç ankaycl 
O' nun oturduğu • ·· 
kün resmidir. 

ikinci resim, O'nun 
sal tabutunun ıim, 
dülerden büyük bir 
gı ve yas içinde İft, • • 
lifini gösteriyor. 

Üçüncü resim ise, 
karadaki Etno._ 
müzesinin resmı' 
Atatürk'ün tabu 
di bu bina içi, 
Bir müddet sonrı 
yük Şel' e lôyik 
anıt 11e mezar 
calı, tabut burı 
raya tG§ınacalıtd. 

ocukları 
Cumartesi - 3 llkkanun 1938- Sayı: 50 Her Cumratesi çıkar 

Bir ölüm, bir seçim 
Ç0<uklır, Atatürk öldü: ba1ın11 sal olsun; onuı yerini 

değerli arkıdaıı İsmet İnönü tuttu; kutlu olsun! 

ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ· 

Sevgili türk çocukları, 
Büyük bir yas içerisinde geçirdiğimiz acı günlerde size ayrı

ca ilave veremediğimiz için kusurumuza bakmayın. 
1938 son tetrininin onuncu günü saat dokuzu bet geçe, yer 

1tizünün en acı hadisesi vukua geldi: Türk vatanını yabancı
ların istilasından kurtardıktan sonra, biribiri ardınca yaptığı 
savatlarda uğradığı felaketler yüzünden sarsılmıf, harap ol
muş bir memleketi kısa bir müddet içinde hür, müstakil, ba
yındır bir hale getinnif, dostlara ve düşmanlara milletimizi 
sevip saydırmıf, Cümhuriyeti kurmuş, türklüğü yeniden yarat
mış olan Büyük Ata'mız, Kemal Atatürk öldü. 

Küçük yatmızda büyük Ata'nızdan ayr.ılmanız, hepinizin 
kalbini yakmıf, hepinizi ağlatmış olduğuna füphe yoktur. Yur
dun her tarafından aldığımız haberler, bütün vatan çocukla
rının Atatürk arkasından hıçkırdığını bildiriyordu. 

Fakat sevgili çocuklar, ölen, giden Atatürk'ün etten ve ke
mikten olan vücudu idi. O, yer yüzünde yaııyan bütün insan
lardan üstündü. O'nun bütün bir milleti uyandıran tükenmez 
ve solmaz bir ruhu vardı ki o, size emanet ettiği "Cümhuriyet" 
gibi dünyalar durdukça duracak, yaşıyacaktır. 

Onun için Atatürk'ün etten 11e kemikten vücudunun ölümü 
arkasından ağlarken, O'nun ölmez varlığını da daima aramız
da, daima başımızın ucunda bulacağız. O ölmiyecek, büyük 
türk milleti ve ıanlı türk cümhuriyeti ile beraber yaşıyacak
tır ... 

• • 

YENi CÜMHURREIS,i .MIZ: 

Büyük Şef Atatürk'ün ölümünden bir gün sonra toplanan 
Kamutay (Türkiye Büyük Millet Meclisi) türk devletinin ba
şına Atatürk'ün en yakın çalışma arkadaşı, milli kahramanı
mız ismet lnönü'yü Cumhurreisi olarak seçti. Türkiye·nin en 
büyük makamına bütün mebuslarımızın rey birliği ile .lnönü' -
yü seçmeleri, Atatürk eliyle kurulmuş olan bu cumhuriyetin 
hiç bir sarsıntıya uğramadan yürüyeceğini, on beş yıl içinde 
gösterdiği büyük başarılardan daha büyiiklerini bundan son
ra da göstereceğini gösteren en büyük bir delildir. 

Yeni cumhurreisimiz, savat gii'nlerinde de, barıt günlerin
de de Atatürk'le birlikte yorulmadan, usanmadan, yılmadan ve 
bıkmadan çalıtmıt bir büyüğümüzdür. Büyük Şef'in yarattığı 
ıeref bayrağını, O'nun ölümünden sonra taşıyacak ve milleti
nin başına geçecek olan O idi. Millet vekilleri de bunu takdir 
ettikleri içindir ki hiç bir rey başka birisine verilmeksizin ls
.m_.t İnönü 11 son teırin 1938 tarihinde Türkiye cumhuriyeti
nin ikinci Cumhurreisi seçildi. 
Vatanımızın ve milletimizin daha yıllarca üzerinde yürüye

ceii yol çizilirken Atatürk'ün yanında bulunmuf olan yeni re
isimiz de bütün itlerimizi büyük bir olgunluk, yüksek bir kud
retle yürütecektir. 

Ne mutlu, biribiri ardınca kendi başına geçip onu ilerlete
cek, yükseltecek çocuklar yetittiren büyük türk milletine! 

Para ile ıatılmaz 



-~ -

ATA'LARINA AGLIY AN YAVRULAR 

.Yüksek Ata'ya 
O kadarmı yorgundu 
Senin mavi gözlerin 
Birdenbire yoruldu 
Hayata derin derin 

ATATÜRK 
Ey! Atatürk, Atatürk 
Seni unuturmu Türk? 
Sensin Türkü yaratan, 
Sana bağlı bu vatan. 

ı 

Ankara Erkek Lisesi 
Saçlarının .Jemeti 
Sönmüı bii- l[Üneı oldu 
Sen ölünce bu dün,ya 
Gölge, karanlık oldu. 

Kadın, erkek, çocuk, ki% 
Hep•i fİmdi ya.lıdır; 
Artık Atamız öldü 
içerimi% pıulıdır. 

Çınlıyor kulaklarda 
Senin tatlı gür ae•in; 
Ey türkün kahramanı 
Sen nerde11in nerJesin 

ikinci Orta okul birinci 
ıınıf talebesinden 870 

Cünıhuriyet Yetkin 

3.C. S.Or 

15 yıl sonra 
Boynu çok bükük yastan 
Hep coşan bayrağımın, 
Bağrımızın ufkundan 
Doğdu yası Atam'ın ... 

Dilden ayırmıyacak, 
Kalpler Ata adını; 
Şimşekler kırmıyacak, 
Gençliğin kanadını! 

Çünkü biz aldık iman 
Biricik Atamı:z'dan; 
Vurulur ta bağrından 
Vatanıma yan bakan/ 

Genç karileriniz.rlen 
Ziya Soy&altürk 

Biraz eğlenelim ! 
Yandaki re

simde bir takım 

parçalar görü -

yorsunuz. B u 
parçalar g e lişi 

güz e 1 kesilmiş 

şeyler değildir; 

bunlar büyük bir 

(A) harfinin par

çalarıdır. Şimdi 

siz bir ince ka

ğıt alıp bu par

çaların kopyası -
nı çıkarın. Bu 

kopyelerin üze -
rini karaladıktan 

sonra kesin. Son

ra bu kesik par

çaları o şekilde toplayın ki A harfi çıksın. 
Bu (A) harfini yapanlar boyamacayı da iyi boyayıp beraberce bize 

yollıyacak muhakkak iyi bir hediye kazanacaklardır. 

ULUS'un ÇoculC 'tliv-esl 

Faydah bilgiler 
Mektuplarını. postaya 

verirken bu işin tarihini 
düşünüyor musunuz ? 

Çocuklar, şimdi içinde oturduğu
nuz bir şehrin içinde veyahut dışın
da, memleketinizin içinde veyahut 
dışında, yakında, uzakta her kime 
isterseniz bir mektup, bir kart ya
zar, postaneye verirsiniz, dilediği
niz yere gider. Aradan çok geçme
den cevap da gelir. 

Bir kart ve yahut mektup yazıp 
postaneye verirken postanelerin ne 
zamandanberi çalışmıya başladığr

m, yani mektup göndermenin tari
hini hiç dtlşundünüz mü? 

Bir postane kurmak fikri o ka
dar yeni bir şey olmama~ lazım ge
lir. Yüzlerce yıl önce dünyanın bir 
çok taraflarında bir çok memleket
ler, bir takım merkezlerden idare 
edilmekteydi. 

Mesela eski Roma'nın sınırları i
çinde ne kadar memleket bulundu
ğunu biliyor musunuz .? Bu uzak 
topraklaruı hepsine merkezden bir 
haber, bir emir göndermek lazım 

gelince yayan veyahut atlı olarak 
bir adam y-0la çıkarılır, o uzak 
memlekete gönderilir; sonra aynı 

adam gittiği yerden verilen ceva
bı da merkeze getirirdi. 

Çok defa bu uzak yerlere gönde
rilecek mektupların içinde çok mü
him emirler bulunurdu. Onun için 
böyle mektupları ancak, hükümetin • 
pek ziyade güvendiği adamlara ver
mek lazım gelirdi. İşte eskiden ha
ber böyle gönc.lerilir, böyle cevap a
lınırdı. Bu türlü mektup gönderip 
cevap almıya bugünkü manasiyle 
'posta teşkiHitı demiye imkan yok
tur. 

Ondan sonra zengin tüccarlar, 
kendi i 9lerini yürütmek için mas
raf mı kendi ceplerinden ödiyerek 
alış veriş yaptıkları memleketlere 
mektuplar göndermiye başladılar. 

Buna da posta teşkilatının bir baş
langıcı diyemeyiz. 

. Hakiki posta teşkilatı, daha yol
lar düzeltilmeden ve şehirler a
rasında posta ve yolcu arabaları iş
lemiye başlamadan kurulamamıştır. 

İlk mektup ve posta taşıyan ara
ba, lngiltere'de 1784 senesinde yola 
çıkmıştır. O günlerde bir posta ara
basının soyguna uğramama·sı için 
beraberinde kuvetli bir muhafız ta
kımı da gitmesi rnzım gelirdi. Yu
karıda söylediğimiz tarihten iki se
ne sonra, İngiltere'nin her tarafın
da posta ve mektup götüren araba
lar işlemiye başlamıştı. 

1837 senesinde hata İngiltere'de 
mektup göndermek pek pahalıya 
mal oluyordu. Bunun üzerine Sir 
Ronald Ros isminde bir adam, bir 
makale yazarak mektup paralarının 
çok pahalı olduğundan tikayet etti. 

Bunların çok ucuz bir paraya indi
rilmesini istedi. Bu adam, şayet 

mektuplar ucuzlatılacak olursa o 
zaman birçok kimselerin mektup 
göndereceğini iddia ediyordu. Bu 
teklif kabul edilmiş ve ondan sonra 
sade İngiltere'de değil, bütün dün
yada ucuz mektup göndermek usu
lü yayılmıştır. 

Bir takım memleketlerde, modern 
posta teşkiHitı vücuda getirilinciye 
kadar birçok insanların yayan ola
rak, yahut atlarla, develerle posta
ları götürdüklerini gözünüzün ö
nüne getirirseniz, bugün bu işin ne 
kadar ilerlemiş ve kolaylaşmış ol· 
duğunu anlarsınız. 

Eskiden bir yerden bir yere para 
göndermek de hayli müşkül bir işti. 
Bir defa bu parayı emanet edecek 
adam bulmak zordu; ondan sonra 
yolda bunun bir tecavüze uğramı

yacağını kim temin edebilirdi. Hal
buki şimdi havale usulü ile bir pos
taneye yatırdığınız para, bir kaç 
gün sonra istediğiniz adamın elin
dedir. Hatta telgrafla havale gön
derilecek olursa bu para hemen va
r.ır. 

Son zamanlarda posta teşkilatı 

çok ilerlemiş, çünkü tayyareler de 
mektup ve posta taşımıya başlamış· 
tır. 

İlk hava postası 1911 . senesinde 
gönderilmiştir. Büyük harpte tay
yarecilikte büyük terakkiler yapıl
dı. 1919 senesinde ise Fransa ile İn
giltere arasında mektuplar tayyare 
ile götürülüp getirilmiye başlan

mıştı. 

O tarihten beri, birçok memleket
ler, hava postalarından istifade et
miye başla111ışlardır. Tayyare, de
miryolu ve muntazam yola da muh
taç olmadığı için, posta işlerinde, 

muhakkak ki, en elverişli vasıta ol
duğunu ispat etmiştir. 

Posta işlerinde bütün dünya mil
letleri ·el birliği ile çalışırlar. Eger 
başka bir takım hususlarda da böy· 
le elbirliği yapmak mümkün olsay
clı; bugün daha mesut bir dünya 
görecektik. 

ULUS'un Çocuk ili.vesi ~ 3 -
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bu haftaki boyamacamız 
Aıağıdaki resmi güzel renklerle boyayıp 

.gönderirseniz değerli hediyeler kazanırsınız 49 numarah bilmecemizi halledip 
hediye kazananlar1n isimleri 

Çocuklar, her ne kadar kış 
yaklaııyor ve hava soğuyorsa 
da böyle zamanlarda bahçele
rin ve bağların yazlık zamanı
nı ha.tırlamak fena olmaz. O -
nun için ıize boyanmak üzere 
bir yaz manzarası veriyoruz. 
Bunu çeşitli renklerle boyayıp 
bize gönderiniz. 

Bu resmi boyamakta en faz
la muvaff akiyet gösterenlere 
sırasiyle §U hediyeleri verece -
ğiz : 

Birinciye bir mektep çanta-
11, ikinciye büyü~ bir sulu bo
ya ·takımı, üçüncüye büyük bir 
albüm, dördüncüye bir mat -

baa takımı, beşinciye büyük 
bir resim defteri, altıncıya 
büyük bir boyama albümü, ye
dinciye bir çakı, sekizinciye 
büyük bir kuru boya takımı 
dokuzuncuya büyük bir cep 
defteri, onuncudan yirmi be -
§İnciye kadar birer küçük re -
sim defteri, yirmi beşinciden 
ellinciye kadar birer kalemtra§ 
ellinciden yetmi§ beşi·nciye ka
dar birer bloknot, yetmiş be -
şinciden yüzüncüye kadar bi -
rer küçük boyama defteri, yü -
züncüden iki yüzüncüye kadar 
birer kartpostal. 

Küçük okuyucular: Büyük Ata -
türk'ün hepimizi müteessir eden va
kitsiz ölümü dolayısiyle 5 son teş -
rin cumarteı.i günündenberi ç.ocuk 
ilavemiz çıkmıyordu. Bunun için o 
hafta size vadettiğimiz hediyeleri -
mizi de veremedik, Bugün 49 numa
ralı bilmecemizi doğru halledenler 
arasında çektiğimiz kurada hediye 
kazananları aşağıya yazıyorui. 

Kayseri' de Cumhuriyet okulunda 
336 Hikmet Billurcu birinci oldu 
ve bir türk bayrağı, Eskişehir lise
si 1718 Veysel Güngör ikinci oldu 
ve bir mektep çantası, Ankara ön 
Cebeci Mustafa Baka üçüncü oldu 
ve bir cep elektrik lambası, Ankara 
İltekin okulu 921 Nejad Nurol dör
düncü oldu ve bir düzine kurşun ka
lem, Ankara birinci orta okul 1677 
Kudsi Ercan beşinci oldu ve küçük 
bir şişe kolonya, Ankara erkek lise
si 846 Oğuz Erkip altıncı oldu ve 
bir suluboya takımı, Ankara Ata • 
türk okulu 811 Şerafettin Şen ye • 
dinci oldu ve bir kuruboya takımı, 
Çankırı Gazi okulu Ce~al Hasaltın 
sekizinci oldu ve bir pergel takımı, 
Zile orta okul 16 Mehmet Bütüner 
dokuzuncu ve Konya sanat okulu 
180 Mustafa Er onuncu oldular ve 
birer büyük müsvedde defteri kazan
drlar. 

Birer Ulus rozeti 1-·.(IZ(ınanlar .: 

Zile okullar pazarında Hamit Atay, 
Ankara Gazi lisesi 515 İhsan Özbay, An
kara Atatürk okulu 143 İskender, Anka
ra Atatürk okulu 298 Mualla, Ankara Ü· 

çüncü orta okul 319 Mehmet, Ankara İn
önü ilk okulu 26'4 Fatma, Ankara Ata -
türk okulu 253 Necmi Özdamar, .Ankara' 
Devrim okulu 84 Emine Pınar, Ankara 
Cumhuriyet okulu Türkan Glindoğdu, An
kara İsmet İnönü okulu 1290 Erhan Kı
sa, Ankara İsmet İnönü okulu 1179 .Na
dire Çalıkuşu, Ankara üc;üncü orta okul 
617. Ankara Özden Kut, Ankara Sevim 
Akman, Ankara Aynur fzgiman, Ankara 
Ömer Scr:z. 

Birer di§ macunu lwzananlar: 

Ankara Gazi okulu 387 Suhi, Konya a
vtıkat Muı;tafa oilu Adil. Ankara erkek 
lisesi, 75 Kayba Gündoğdu, Ankara Dum
luoınar okulu Vedat. Ankara İltekin 
okulu 122 Güncakan Nurten, Ankara İn
önü okulu 6 Nimet Babatin, Ankara İn
önü okulu 1218 Ali Rıza Deniz, Ankara 
bidnci orta okul 987 Şeref Yurdagök, An
kara birirıci orta okul 645 Vedat Vcdo • 
•an. Ankara Şemsettin Yastuman, Anka
ra Dumlupınar okulu 539 Muvaffak Ka
ın. Ankara İnönli okulu 873 Suat Kiymir, 
Ankara Atatürk okulunda erkekler tara
fında sınıf ikiı'le 381 Ayten Ynmanaslan 
Ankara İnkılap okulunda sınıf üçte 664 
Hotice Yaya, Ankara orta okulunda sınıf 

birde Cemile Akkaya.\nknra Necati oku
lu 885 Himit Darcan Ankara Gazi lise· 

1 

si 629 ~aim Tonı. n. Kastamonu kız orta 
okulu 155 Hac,· Eröncel, Ankara İnönü 
t>ku1n Rch!rc B:r,.r. Ankara İnönü oku
lu 309 Hikmet Babatin. 

Birer cep def teri lwzananlar: 

ÇOCUK VE KAYAK 

Ankara ikinci orta okul 638 Leman 
Güncınar, Ankara İltekin okulu 601 Nec
det Caymaz, Ankara Hanife Çetin, Zile 
Sakarya ilk okulu41 Mevlut Ko$uk, Ada
na erkek lisesi 669 Kahraman Olgac;, Ma
latya İmren mai:azası Muzaffer Turfan
da, Eskischir Olkü okulu 'Kemalettin Öz
bayraç, Çine Maclran Fatma Ayipek, Tar-

\.. 

ULUS'un Çocuk llavesi 
Bilmece Kuponu : 50 

Adi ve •OY.!-.d.Y 

lit•••······· .. ·········· .. ···········•··· ....................................... ... . 
~l~e Nö:i 

, ...................................... . 
Şohir_ı 

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

sus manifaturacı Rıfat Okuyaz, İzmir 
Yeni asansör 181 Hikmet Tatalıüzüm, 
Çine okulu 79 Güngör Gökçen, Niğde or
ta okul 418 Melahat İzgi, Ankara ticaret 
lisesi 321 Orhan Akyol, Tarsus Dumlupı
nar okulu 658 Süheyla Kural, İzmir Ali 
Çctinkaya bulvarı 31 numarada Ceyhan 
Özler, Zonguldak Namık Kemal okulu 
293 Gündüz Şen, Ankara Devrim okulu 
278 Faruk Şahinbaı, Çerkeş C.H.P. Baş
kanı oğlu Ali İhsan Polat, Ankara er
kek lisesi 1452 Fikret Ustünay, Bolva
din park müsteciri Mustafa eliyle Fikret 
Ercan, Samsun lisesi 339 İhsan, Yozgat 
orta okul 165 Vefik Erdemir, Çankırı 
orta okul 198 Sırrı Yazıcı, Çankırı orta 
okul 366 Rüşdü İnandık, Ankara ikinci 
orta okul 222 Muazzez Kaçak, Mersin 
orta okul 202 Mehmet, Bila ilk okul Ye
rine Tunçer, Zonguldak ilk okulu Z11 
Ahmet Zeren, Ankara Nebahat Uc;ok, 
Zonguldak Çelikel lisesi 1634 Unlütürlc, 
Ankara Atatürk okulu 486 Glirhan Unlü 
türk, İstanbul Kabataş lisesi Ulvi Tanel, 
Konya orta okul 84 Burhancttin, Ankara 
Dumlupınar okulu 331 Avni Ankara Mu
zaffer ~ahin, Ankara Mimar kemal oku
lu 386 Doğanalp, Eskişehir orta mahalle 
okulu Şahende, Ankara Kocatepe okulu 
Kemal Arıkan, Ankara Yahya Toker, An
kora Saime Gürten, Ankara Dumlupınar 
okulu 85 Orhan Erdem, Ankara Devrim 
okulu 632 Yusuf, Ankara Dumlupınar o
kulu 584 Müt'it, Anlı::ara Dumlupınar oku
lu 79 Necdet, Ankara üçüncü orta okul 
982 Adnan Ok. Bilecik ilk okul 120 Me • 
liha, Ankara Dumlupınar okulu 852 Mü• 
nir, Ankara İnönü okulu 466 Huriye, An• 
kara Cumhuriyet okulu 308 Samih, Anka• 
ra birinci orta okuldan Refet, Ankara 
Cumhuriyet okulu Vehbi Bilgi. 

Birer kurşun kalem 
1mzananlar: 

Ankara İnönü okulu 1237 Şazi, Anka
ra Atatürk okulu Remzi Çaplı, Ankara 
ikinci orta okul Meliha, Ankara İnönü o
kulu 138 Basri, Ankara lstiklil caddesi 
109 Şevket, Ar.kara İltekin okulu Erdo
vıın. Ankııra erkek lisesi 50 Mesut, An• 
kara Bekir Kürkdiken, Malatya lisesi 82E 
Sabahattin Alpan, Ankara Etlik okulu 
285 Necla. Ankara Yenihayat okulu Bilal, 
Anlcarn erkek lisesi 707 Ncjat. Ankara mi
mar Kemal ol:ulu 33 Tekin Aka.im, Anka
ra birinci orta okul 1571 Adil, Ankara İr• 
fan Tezcan, Zonguldak Çelikel lisesi 908 
Coskun Kanay, Çankırı orta okul 68 Meh• 
inet. Ankaıa Zekeriya Eren, Ankara İs
tiklal okulu 239 Sultan Yurdnkul, Anka
ra İr.l;;nü okulu 564 A:zmi, Ankara erkek 
lisesi 565 Tahir Yücel. Ankara Doğan 
Sözer, Samsun lisesi 395 Kemal Erman. 
Zonguldak orta okul 172 Zeki. Zongul -
dak Namık Kemal okulu 160 Mübeccel, 
Ankara Cumhuriyet okulu İsmet Ertem, 
Ankara Necati orta okulu 821 Remzi, An
kara Atıf bey mahallesi Tuncer, Sivas 
kız orta okulu karştsında tuhafiyeci Ka
dir'dcn Kadri Sürücü, Ankara erkek li
sesi 180 Mahmut, Ankara Gazi lisesi 801 
F:kri Senocak, Tarsus Duatcpc okulu 445 
Uygar Ünal, Ankara Atatürk okulu Sa
mi Doğanay, Mersin Gazipaşa oku
lu 7 Rıza Oksay, Elbığ müteahhit Doğan 
kardeşi Zülfikar Aytuk, Ankara Ahmet 
Uğurcr. Ankara Naciye Güncör, Afyon 
lisesi 1300 Bekir Köktürk. Ankara Mi
mar Kemal okulu 321 Özcan, Ankara-gc-

[Lütfen sayfayı çeviriniz.] 
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Nöbetçi Eczaneler 

Dost ve kardeş İran'da 
-

Yaşamak , Pazar : Sebat ve Yenlıehir Ecz.leri 
Pazartesi : İstanbul Eczanesi Büyük kaybımız dolayısiyle 

duyulan acı ve tutulan yas 
., Çeviren: M. N. ôZERDIM 

Pearl-Buck" dan 

Wang - Lung tahta barakasında 
>'<>ldan geçen ve harp için hazırlanan 
lakerlerin ayak seslerini işitiyor ve 
her geçişlerinde barakanın çatlakla: 
tından onları seyrediyordu. Bu derı 
~Yakkapll, üniformalı takım takım 
ilcrliyen binlerce ask~r ona korku v~ 
heyecan veriyordu. Bılhassa geceler• 
tllerindeki mepleler, dar sokakl.arın 
dcr·n karanJrğında korkunç akıaler 
hp,ıyordu. o bir yer_e gitmeğe cesa
~t edemiyor ve yerınden ~ın>;ılda
rru ordu. Kliçilk çanağındakı bır a
~ y ~ini yedikttn sonra ottan 
ya~ağına uzandı. Ve bir müddet ya
nında yatan karısının ve çocukları-

m derin nefeslerini dinledi. Ve son· 
ta uyudu. ·-o günlerde kimse blriblriae Wr 
•oramıyordu. İşlerini ac~le bitirdik· 
ten sonra evlerine çekılere.k kapı
•ını sımsık ı kapatıyor, sessızce ko· 
rıuşmadan hatta ışık yakınağa cesaret 
edemeden karanlıkta oturuyorlardı. 

Pazar yeri bomboştu. Bütün d~k
ltanlar kepenklerini kapatmışlar, t~~· 
Carlar işçilerine artık gelm~~elerını, 
Çünkü bugünlerde alış verışın olmı· 
Yacağını anlattılar. . 

Böylece Wang'da kulübesin~e ış· 
•ı'z .. .. oturdu Evela bu balınden guçsuz · . . 
lllemnundu. İstirahata ıhtıyacı var· 

dı .. Fakat bu hareketsizlik vücudu~~ 
. "1" gıbı 

\&yuilturmuc:.tu. Geceleri bır o u 
:r :r e de kaza· 

"Yuyordu. Ne çalışıyor, n . 
tııyordu. Birkaç güne kadar. elle~~i 
deki para da bi.tirord~~~ane~::hane· 
iclıniyormucı gıbı um y f 
ı :r k' l 'n son na a· 

!c
erde kapatılmı§ •.. fa ır e~ıyerleri kal-
aları kesilmiş guvenece 

lrtarnı§tı. • İ ok Hatta 
Gıda yok. Para y~k: ş yuç ·açacak 

ortalıkta dilenmek ıçın av 
bir· k ınaan yo .. B haber §e· 
ıt· l>ü§man yaklaşı~o~! .. ı:dı. Herkes 
~ lrde bir bomba gıbı pat klarını bile· 

0 rku içinde, ne yapaca nedense 
llliyorlardı. Fakat Wa~g du Çün
lçinde bir korku hisıe~rnıy~~ · ~ geli· 
~U bu düşman !kim.dı?. N~çı olacak 
Yordu? Gelirse gelsın... ti var· 
'anki... Hayatlarının ne k~~":c~... Sil· 
d.~... Zaten yaşıyorlar~uy wang bi· 
l'Ulı:lenip gidiyorlardı ışte.. k cagına 
taz d'u· .. d'" Ku··çük kızını u ü 

şun u. k'katen g • 
alarak. dikkatle baktı. Ha 

1 
ldu Kil· 

t~l~ bir kızdı. Sevinçle doğ~~ir ~aray 
~~gün kulağına fısılda?ı.. ipekler· 
'<ld b"' "'k · · 1-dıfeler. 
1 

ar uyu ve ıçı ıu• nefis ye· 
c •üslü evlerde yaf~k. ve avrUlll·· 

llleJder yemek ister ırusın y arak 
leız bunlardan bir §CY anııyaınıy 
•ade ··1d· d' ce gu u... . i gir ı .. 

O anda karısı O • Lan ıç:~ Ok bir 
Wang karısının da böyle u~ undü. 
'"de evladlık olduğunu duJöylc ... 
\1e karısına haykırarak - . d dö· 
lianımımn evinde iken ıenı e 
'Yerıc · d"? r mıy ı ... 1 amııtı. 

kadın bundan bir şey an ~rn ona 
Şa§kın bir halde cevap ve~dı'. ""icamçı 
?
1
c §Üphe var? Hem de dert bır 

ı e ... k güzel .. 
- Fakat bizim kızımız ço 

'iokıa o da dövülür ı:n~: Fakat 
- Evet ... Belki dovutmez. ·nin 

dah .... k beyleri 
a fenası ... Evin k~çu i in her 

ltzularını yerine getırmck ç ..• . daya su 
tece bir odadan diğer bır 0 d bı· 
t'"k n an 
\l lenir, Bir zaman sonra o 

kılır ve yaramaz bir oyuncak ~~i bir 
köşeye fırlatılıp atılır .. İşte guzel o
lanların akibeti ... 

Wang teessürle kızını gögsüne çek-
ti ... "Oh sevgili küçügU."11 ... 

Sevgili küçüğüm ... Başka çare yok .. 
Gideceksin ..• Gideceksin .. 

o anda gök gürlüyormuş gibi bir 
ürilltü koptu. Hepsi biribirlerine 

!okuldular... İki küçük oglan korku 
ile annelerinin eteklerine sarıldı .• 

O • Lan: ''- Eyvah .. Düşman şeh
rin kapısı kırdı!." Diye haykırdı. Bir 
müddet sonra insan gürültüleri ve 
çığlıklar işitildi. Bu insan uğultusu 
sesin gürlediği tarafa akıp, gitti... 

Zavallı aile korku ve hayretten do
na kalmıştı. O sırada komtularmdan 
biri içeri daldı: 
"- Ne kadar budalasınız, hala bu

zw-.... -Gi;ııı:u orsunz. Artık vakit gel· 
di ... Zen "biz" sefil-
lere açıldı. Durmayın .. 
rak Cjıkıp gitti.. _ 

0 zaman Wang kalktı. Kucagında-
ki çocuğu yere bırakarak.~uursu:, ka-. 
pıdan çıktı ve açlıktan .olmek uzere 
bulunan aynı zamanda hır k~plan ka· 
dar vahşileşmiş insan kütlesıne katıl-
dı ... 

Muazzam bir konağın kapısı kırıl-
m!ftı. Halk biribirini iterek çiğniye
rek ve yekvücut bir halde içeri akıp 

gidiyordu. 
Wang da bu k~la'?3lığın ~~inde ö~

"nde görmediğı bırçok guzel pav~-
ru 1 bı· r·ınden digerine sürüklenı-
yon arın . ı 

d 
Burası sanki hır saraydı.. • 

yor u. · · ıı ·m kli halılar, perdeler. t.u er, resı ..• r vazolar bu yarı vahşı halkın goz· 

ı er! . kamattırmıştı. Bunlar ne kadar 
erını ğ k amı 
üzel §eylerdi. Dokunma a ıy : 

g 1 d Fakat durrnağa gelmezdı. 
yor ar ı. . k 
Onlarm da bunlara aahıp olmak ha . 

d O halde onların olacaktı. Ve 
kı var ı. b" 
ağına ba§ladı .. Yalnız Wang ır. şey 

y d O hayatında ba kasına aıt o-
alma 1• B .. 1 
lan bir şeye el sürmemıştı. oy ece 
kalabalığın ortasında şaşkın ~~l~ı .. 
B

. aralık bir kapının önüne suruk· 
ır k rıkmaz 1 di Ve açık kapıdan çı ar ~ 

en : . . b"" "k bir salonda buldu .. 
kendısını uyu . . d 
Oh Biraz nefes alabilrnıştı .. Az ~-
ha boğulacaktı. Etrafına bakındı: Bır 
Ç
ok kapılar buraya açılıyordu ... ~ır t~

. • n nazarı dikkatını ce -
nesı Wang ı o"'nüne geldi. Kilitli 

· ve kapının bettı. . . govdesiyle kapıyı 
"d' F kat onun ırı ı ı. a 1 d Gördıigü manzara k zor oma ı. . 
açma d kaldı. Tüller ve ıpek· 
karşısı?.d~. ~~a atak .. Ve içerisinde 
terle susl_u • ır / kimono giymi§ şiş-
eflatun bır ıp~ dam yatıyordu. 

genç bır a "ld' V rııan .. .. ce sapsarı kesı ı. e 
Wang'ı gorun d Ve birden yatak· 
titrerneğe batla ı. wang'ın ayakla· 
tan kalkarak başını 1 beni öldür-

du ···-Ne o ur . 
rına koy · bag· ışlayınız. Sıze 

. . • Hayatımı . 1 111eyını.. eg· im.'' Dıye ya • 
k para verce 

pek ç~ tadı. . 
varınaga b;t,ang'ın beyninde. •ıı:nşek 

para ı... Buna çok ıhtıyacı 
kt para.. M 1 gibi ça ı. - u kurtaracak. em e-

vardı. "Çocugu~nı kazanacak .. Ve öl
ketini ... Topr~şıyacaklar, yatıyacak-

·yecekler ... 
ı:nı k' 

k rdı . "- Pe ı .. 
tar... . le haY 1 • 

Gu"r bır seı " 
araları.. . k 

ver bakalım P B. dolap açtı. Tıtre 

Adanı kalktı· ır altun getirdi. 
Ç avuç A 1 lıeriyle avu d wang adeta çı • 

e karşısın a 
Bunlarlfl 

Sah • M erkc:z Eczanesi 
Çarşamba : Ankara Eczanc:si 
Perşembe: : Yeni ve: Cebeci Eczaneleri 
Cuma : Halk ve: Sakarya Eczaneleri 
Cumartesi : Ege ve Çankaya Eczaneleri 

ACELE İMDAT 

Bir yaralama, bir kaza. fevkalide bir 
hastalık vukuunda acc:le imdat istemek 
için belc:dıyeler hastanesine (2257) 
numara ile telefon edilir, 

Lüzumlu Telefon Numaralan 
Yangın ıhbarı: (1521 ). - Telefon mura

caat, ıtehir: (1023-1024 ). • Şc:hirlerara
sı: (2341-Z342). - Elı:ktrik •1. Ha,·a· 
gazı lrıza memurluğu: (1846). - Me
sajeri Şehir anbarı: (3705). - Takı;ı 
telefon numaraları: Zincirlicami civa. 
rı: (2645-1050-11~). • Samanpazan ci
varı: (2806-3259). • Yeniıtc:hir, Havuz. 
başı Bizim taksi: (2323). • Havuzbaşı. 
Guvc:n takıi: (3848). • Birlik taksi: 
(2333) •• Çankırı caddesi. Ulus takı;i: 
(1291) .• htanbul taksisi: (3997) 

Otobüslerin ilk ve 
son seferleri 

Sabah 
1lk 

sefer 
Ulus M. dan K. dere'> e 6.45 
K. derc:'dc:n Ulus M. na 7.15 

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

Ulus M. dan Dıkmen'c: 6.30 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 

Ulus M. dan Keçiorc:n'e 6.00 
Keç!ören'den Ulus M. na 6.30 

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

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

Cebecı'den Aı. labl.ra 
As. fabl. dan Cebecı'ycı 

7.00 -.-

Aksam 
Son 
sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.0I 

-.-
17.00 

Yenişc:hir'dc:n Uluı M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Ycnitehir'e 7.10 23.00 

S. pazarından Akköpril'ye 6.15 7.00 
Akköpru'den S. pazarı'na 7.30 9.45 

Bah;;eli Evlerden M.na 7.45 
Ulus M.dan Bahçeli Evlere.-.-

-.-
20.00 

§ U. Meydanı'yle istasyon arasında her 
beş dakııı:ada bır sefer olup tren .za· 
manlan seferler dııha sıktır. 

U. Mcydanı'yle Yenitchir, Bakanlık· 
lar Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
8 d

0

en 20 ye: kadar vuatl her bee daki· 
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da· 
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her ıs, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akşamları Ulus Meydam'ndan aaat 23 
deki son seferlerle bunların Ulu& mey· 
danı'na dönuşleri sinemaların dağılış 
saatlerine tabidirler. 

Posta Saatleri 
Teahhıitlü saat (lS) c kadard:r. 
Poıta aaat (19) a kadar İıtanbul ciheti• 
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpaaa'ya : Her aabab 1.20. Her 

akeaaı 19.15 ve 19.50 
de (Pa.zarteai. Per• 

be. Cumartesi 
at.) 

Samıun hattına : Her 
ri, Sıvaı, Amaıya 
hat iberindc:dir.) 

Diyarbakır hattı : Hersün 9.3S 
Zonııuldak batta : • ıs.oo 

Gündelik: 

Hıcn • 1357 
Şevval: 11 

S. D. 
Guneı: 7 06 

Rumi • 1354 
Sonte!jrİn: 20 

S. D. 
Akıam: 16 40 

B. Ruzvelt'in programı 
Vaşington, 2 a.a. - Ruzve'lt, ayan 

ve mebusan meclislerinin liderleriyle 
Varmspring'de parlamento işleri ~a~
kmda görüşmüştür. Mebusan meclısı 3 
sonkanunda açılacaktır. Ruzvelt, biz· 
zat kong~ye giderek iki meclisin ö
nünde çizdıği programı izah eden bir 
nutuk söyliyecektir. 

dırmıştı. Bağırdı. ··- Daha istiyo
rum." Adam birkaç avuç altın daha 

getirdi. 
"- lşte hepsini getirdim. Neyim 

varsa. Hepsini...'' Diyerek Wang'ın 
ayaklarına kapandı. Hüngür hüngür 
ağlıyordu. Hakikaten acınacak halde 

idi. 
Wang: ··- Hayatımda bir tavuk 

kesmedim. Seni öldürecek değilim 
ya .. Haydi kalk! .. .'' dedi. 

Genç adam bir anda ortadan yok 
olmuştu. Wang altınlariyle yalnız 
kalmıştı. Bir müddet onları seyretti. 
Ve sonra koynuna doldurarak dışarı 
çıktı. Ufak bir kapıdan bahçeye ve 
oradan da sokaga çıkarak kuliıbcsine 
koştu. 
Artık zengin olmuştu. Memlekete .. 

köyüne dönebıhrdi. Ecdadının doğ
duğu ve çocuklarının büyüdü~ü kulü· 
besine kavuşacak ... 

Uzun zaman bakılmamış ve bir ba
taklık haline gelmiş toprağını eke· 
cek ... Sürecek .. Evini tamir ettirecek. 
Ambarları pirinçle dolacak .. Nihayet 
sevgili kızını zenginlere ıatmıyacak
tı .. 

Evet ... Onlar için yeni bir hayat 
başlıyor. Olmiyecekler ... 

Artık bu sefalet bitecek. Bir insan 
gibi yaşıyacaklar.. Ah yeniden ha· 
yata kavuımak ne kadar gilzel bir 

tef· .. 

T ahran 19 son teşrin (Hususi 
muhabirimiz yazıyor) -İki 

aydanbcri vakıt vakıt büyük Ata -
türk'ün hastalığı hakkında gelen 
müteferrik haberler burada herkesi 
çok müteessir ediyordu. O'nun bil· 
yük eseri cumhuriyetin on beşinci 
, ıldönümüne tekaddüm eden gün -
lerde hastalığın kısmen zail oldu
ğu hakkında gelen haberler endi -
şeleri biraz olsun unutturmuş ve u
zaklaştırmıştı. Cumhuriyet bayra
.:nımız dost ve kardet iranlıların da 
içten gelen sevin~li iştirakleriyle 
kutlandı. Zaten hiç kimıe O'nun Ö· 

lebileceğini kabul edemiyordu. "A
tatürk ölmez.'' ciımlesi ve inancı gö
nüllere ferahlık veriyor ve bir tesel· 
li kaynağı oluyordu. Büyük hayra -
mm büyük nefesi henüz geçrnemit
ti. Yeni ve çok kuvetli Ankara rad
yogu me&afeleri ve havaları a,arak, 
ana yurddan uzak yafıyan bizlere 
memleket hasretini unutturan bir 
hasret kavuşturan gibi sevinç, ifti
.ıar iç açıklığı getiriyordu. Bir gün, 
bize anayurdu getiren ses sustu. Bu 
bir günlük sükfıt çok büyük bir me
rak ve endite havası içinde sanki 
bir asır kadar sürdü. Herkes maki
nesini Ankara radyosunun mevce u
zunluğu üzerine getirmit haber 
bekliyordu. Nihayet bir günlük sü
kuttan sonra Ankara radyoeu ko -
nuşmağa başlamıştı. Fakat bu ne a
cıklı bir konUflTUl idi. Diyebilirim 
ki istisnasız hiç kimse bu meşum ha
bere inanmak istememifti. O gün 
Türkiye büyük elçiliği en kalaba -
lık günlerinden birini yaşadı. Her -
kes sefaretanemize koşarak meJôm 
haberin asılsızlığını öğrenmek isti
yordu. Fakat ne yazık ki bütün acı· 
lığiyle bir hakikat kal"fısında idik. 
O gün bütiln Taıhran çok derin bir 
matem havası içinde sessiz ve hare
ketsiz bir belde ıhalini almıştı. Rea
mi dairelerde bayraklar yarıya in -
dirilmiş, çalgılı eğlence yerleri sus

muştu. 
O akşam çıkan g azeteler "Şark 

dünyasının büyü'k matemi, Cihanın 
büyük kay.ııbı, İnaanlık en büyük a
damını kaybetti" baflıkları altmda 
halka bu çok acı hlıberl veriyorlar
dı. Gene o akpm radyolu bUyUk ~a
zino ve salonlara toplanan halk hıç 
konuşmadan ve hiç SC41 çıkarmadan 
Ankara rady~unun hıskırıklarını 
dinliyordu. Kardet iranlılar ve bu-

da ~9ıyan yugoalavlar, yunanlı· 
lar ve a kollarına siyah 
kordelilar bağla ı --..b.l!imle 
birlikte içten gelen bir samlm~R: 
o büyük ölüye ağladılar. 

Ertesi gün büyük elçiliğimizde a
çılan defteri imzalamak için gelen
ler arasında bir çok iranlı bayanlar, 
ak sakallı ihtiyarlar ve münevver İ
ran gençligi, bilhassa nazarı dikkati 
çekiyordu. Bütün gözler yaşlı ve kı
zarmı,tı. Ağlıyorlardı. Bütün İran 
en yakınını kaybetmit bir insan gi
bi müteessir ve gamlı idi. Bir ara, 
memleketimize sık sık gelip &iden 
iranlı tüccar Hacı Cafer Ağa'ya el
çilik bahçesinde rastladım. A~lıyor
du. Mendiliyle göz yatını sılerek 
şunları söyledi: 

- Ben O'nu Erzurum kongresi • 
ne geldiği zaman görmüttüm. Ora
da ticaret yapıyordum. Herkes ü
mitsizdi. Mustafa Kemal'in Erzu -
rum'a gelişi umumi bir ümit ve se -
vinç uyandırnuştı. İzmir alındığı 
sırada ben lran'a dönmüş bulunu • 
yordum. Şenlik yaptık. Ateş yak • 
tık. O'nu çok övdük. 1nanamıyo • 
rum oğlum. O nasıl öldü? 

V ilayetlerden Tahran'a gelen 
telgraflarda bu kardeş ülke· 

nin her tarafında büyük matemimi
zin bizdeki kadar acı uyandırdığı
nı bildiriyordu. 
Kardeş İran millerinin büyük ön· 

deri sa Majeste Rıza Şah Pehlevi, 
milletinin i>u samami ve hakikl acı
sına da önder olmu' ve bir aylık bir 
matem ilan etmişti. Gene bu müna
sebetle İran parlamentosu 18 aon 
teşrinde bir toplantı yaptı. Bütün 
saylavlar siyah elbiselerini giymi•· 
lerdi. Meclis reısi ekselans Akay 
1sfendiyari derin bir teessür içinde 
bir nutuk irad ederek ezcümle şun
ları söyledi: 
r .. _Bu büyük musibet İran hal
kını kalben ve ruhan mütesair ve 
ınüteellim etmittir. Biz her husus
ta türk kardeflerimizin kederleri -
ne candan ittirak ediyoruz. Şunu 
da tebarüz ettirmek isterim ki Ata· 
türk ölmemittir. O, bütün tUrk hal· 
kının ve kardeş İran halkının kal • 
binde ebediyen yatıyacaktır. Tarih 
bu en büyük adamı elbette ki unut · 

lran Parlamento.unda; Atatürk için mebuslar bir dakika 
ayakta .ükitt ediyorlar 

lran Parllimentoaınun hariçten görüniifü 

mıyacaktır ve unutamıyacaktır. Siz
leri bu en acı günümüzde, o büyük 
ve yaşıyan ölünün istirahati ruhu i
csin ayakta sükuta davet ediyorum." 

Hazin ve elemli bir hava içinde 
dinlenen bu ...,ımt autuktan soara 
mecliıs bir dakika aDkGt etti•• mü
teakiben tıoplantıya nihayet veril · 
di. 

Fareca ve fransızca çıkan bütün 
gazeteler, Atatlirk'lin öldüğü gün
denberi bat makalelerini ve birinci 
sayfalarının en göze görünür yer · 
terini Atatürk'e tahsis etmektedir
ler. BUyUk adamın kendi milletine, 
bütün inunhii• ,. ,. .. ı ı • •••rt 
anlatmaktadırlar. 

8 u arada en mllhim &azeteler
den olan "İttılaat" gazetesi A

tatürk'ün mezayaıından bahseden 
bir bat makalesinde hülasaten ıun
ları yazmıştı. 

"- İranlılar, bu müessif hadise
den türk milleti kadar müteessirdir
ler. Bizkendimizi Türkiye'den ayrı 
saymıyoruz. Biz de bu büyük musi
bet ve felaketi türk kardetlerimiz
le beraber paylatıyoruz. Bu tessür 
ve keder bizleri dost ve kardeş Tür-

1. Denizin dibinde 

uyuyan altınlar 
Napolyon'un Mmr seferinde. Abu· 

kir açıklarında batırılan fransız ge
milerinin ,denizden çıkarılmak isten· 
digini önce yazmıştık. 

Ş.imdi fransız hUkümeti, Mnıır su
larında batmış olan gemilerini çıkar· 
mak için M1t1ır hükümetine müracaat 
etmittir. Aldığı cevap menfi olacak 
ki, Franca hükümeti bu sefer de Mısır 
mahkemelerine müracaat ederek, işi 

halletmeğe karar vermiıtir. Mısır 
mahkemelerinde şimdiye kadar böyle 
hiç bir divaya bakılmadıiı söyleni
yor. 

Biliyorsunuz ki 1798 seMsinin a
ğustoı bidayetinde, Mısır sularında 

bulunan franıız gemileri, meıhur İn
giliz amirah Nelıon tarafından batı
rılmıftı .. Bu gemiler arasında bilhas
sa Oriyan isminde bir gemi vardı ki, 
bunda Malta §Övaliyelerinden alın· 

mıı yüz milyon franklık altun külçe
ler bulunuyordu. 

Her ne kadar bu gemilerin enkazı 
bugün Mısır sularında ise de, fransız 
hükümeti gemilerin kendisine ait ol
duğunda kuvetle israr etmektedir. 
Batmıı gemilerde define aramak 

yeni bir ıey değildir. Yirminci asrın 
başlarındanbcri bu tUrlU birçok ara
malar ve taramalar yapılmıt. denizle· 
rin yuttuğu aaymız altunlar çıkarıl· 
mağa çalııılmlfbr. Jılcaell 1806 da 

kiye'nin vaziyeti ile muhabbet ve 
sadakatla samimi eurette alakadar 
ediyor.'' 
"İran" adlı gazetede de §U satırla

rı okuduk~ 
"- Düny.anın en büyük dahisi ve 

7ilbek kahraman Atatürk'ün zıyaı 
bu elim haberi duyanlar üzerinde 
çok acı tesirler yapmıt ve herkeaı 
ağlatmıttır. Atatürk Türkiye'yi ih
ya etmittir. O'nun dahiyane rehber
liğiyle Türkiye cumhuriyeti dünya 
memleketleri arasında birinci de
recede bir mevki kazanmıştır. O'nun 
epi% hiztıJ~tlrd , .. ı .... ı urkiye i • 
çnı aefil, biltlin Şark ve hatta in • 
sanlık için bir feyiz kaynagı olmut
tu'l'.'' 

Gazetelerin de tebarüz ettirdiği 
gibi, büyük felaketten sonra bütün 
lran, şimdi kardet Türkiye'nin ba -
§ında, Atatürk'ün en yakın çahpna 
arkadaşı, ahlak, fazilet ve meziyet
leriyel türk milletinin ve bUtün 
dünyanın sevgi ve takdirini kazan
mış olan General İsmet 1nönü'yi1 
Reisicumhur olarak görmekle mil • 
tesellidir. 

Mehmet Sadık ARAN 

Futbolu ilk önce 

Japonlar oynamıılardı 
Futbol oyununu öyle pek yeni bir 

icat zannetmeyin. Futbol, japonların 
en eski ananelerinde bile vardır. Yal
nız bu oyunu, bugünkü gibi herkes 
oynıyamazdı. Bu bir nevi imtiyazdı. 
Ancak kıral ailesine yakın olan asıl
zadeler oynardı, o da saray bahçesin

de oynanmak şartiyle .. 

Eski ananeyi yaıatmak için, timdi 
japon asılzadeleri futbol oynarken 
bol elbiseler &iyerler. Tabii böyle el
biselerin insanın hareketini nasıl güç
leştireceğini tahmin edersiniz. Fakat 
unutmayın ki, futbol oyuncuları ara
sında bu geniş elbiseden en çok isti
fade eden kalecidir. Hem yorulmaz, 
hem de gol yem k ihtimah yoktur. 
öteden top gelirken, kaleci kalenin 
önünde kollarını bacaklarını acarak 
sıçrayınca, top mutlaka kalecinin bir 
yerine dokunarak kaleye giremez. 

Hollanda sularında Napolyon'a ait 
ve içinde 56 milyon altun bulunan 
bir gemi aranmıştır. Bundan başka 

aynı sularda 1793 de batan ve içinde 
10 milyon altun çubuk bulundu u tea
bit edilen Lütin isimli bir ingiliz ge
misi de çıkarılmıftır. 
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Artist Harry Baur 
ULUS 

Fransa - İtalyayı 

protesto etti 
(Başı 1 inci sayfada) 

mektedir. 

Bir büyük 
Türk'Un 
yı/dönümü 

Avukatlık kanunu hakkındaki anketi 

Şevket İnce ihtisasları 21 arkadaıiyle birlikte 
Ayın 13 ünde geliyor 

"c·· .. C " "B" b 1 h urum ve eza , ır a o atıraaı'' veya "Siyah ·· 1 " "b' f ·ı ı · · · 1 · .. I goz er gı ı 
ı m erın ısım ~rı soy enince, derhal hatıra meşhur franaız artisti 

1-!-arry Baur gelır. Yalnız hu isimlerin söylenmesi, bizde hu filmle -
rın uyandırdığı heyecanın yeniden canlanmasına sebep olur. 

Harry Baur, evelce de yazdığımız şaıhsiyetleri hakkında bir kaç kelime 
üzere muayyen olan zamanda memle· söylersek, piyesler hakkında da oku
ketimize gelmiş, fakat büyük matemi- yucularımızı aydınlatmış oluruz: 
miz dolayısiyle temsillerini veremiye-
rek Balkanlarda bir turne yapmak ü- ~frıislerc gelirıcc .... 
zere İstanbul'dan ayrılmıştı. Büyük Hen~y Bernstein tarafından Gym-
artist memleketimizden ayrılmadan nase tıyatrosuna angaje edilmiş olan 
önce Ebedi Şef'in ufulü karşısında Andre Carnege, gerek bu muharririn, 
duyduğu teessürü bir mektupla gaze- gerek Henry Bataille'ın piyeslerınde 
temize de bildirmişti. Okuyucuları- rol aldıktan sonra Antoine tiyatro
mız, çok içli ve s~mimi bir üslupla ya- sun da Harry Baur'la birlikte oyr.amı~. 
zılan ve gazetemız tarafından neşro - sonra da Odeon milli tiyatrosunda. 
luna~ bu mektubu da hatırlasalar ge- / Ambirg~'de ve Michodiere tiyatro-

Temps gazetesi diyor ki : 

"Kendilerini kolayca hayallere kap
tıranların gözlerini açmak için Kont 
Ciano'nun nutku kafidir. İtalyan ha
riciye nazırının bu nutkunu mebus • 
!arın "Tunus, Tunus" diye bağırmak 
suretiyle tefsir etmeleri de ağır ma
nalarla doludur. Fransız mill~ti bil -
tün bunları tam ve mutlak bir süku -
netle karşılıyabilir. Enternasyonal 
sahada çıkabilecek bütün ihtimallere 
karşı kaymağa muktedir bir vaziye -
tin zaruretinden ilham alan umumi 
siyasetimizde daha büyük bir itina 
göstermek hususunda Fransa mille -
tinin ittihadı ve azmi bu hadiseden 
daha kuvetli olarak çıkmış olacak -
tır ... 

(Başı ı. ıncı sayfada) 
de muhitini hazırlamıya imkan 
olurdu. 50 sene evel ölmüş olan 
Namık Kemal'in imparatorluk 
milleti için tasavvur etmiş oldu
ğu inkılap telakkilerini bugün, 
bir takımını saf, bazısını iptidai, 
bir kısmını geri ve sakat bula -
rak, kolaylıkla tenkit edebiliriz. 
Fakat bizzat kendimizi on do -
kuzuncu asrın ortalarrndaki im -
paratorluğun şartları içine götü -
rerek vaziyet ve imkanlerı tetkik 
etmemiz lazımdır. Hakiki fikir 
adamının vazifesi de budur. 
Namık Kemal ''Vatan ve Silis

tre" sini yazdığı zamanda bir 
rus muharriri: ''- Garip şey ! 
Türkler de vatan kelimesini kul
lanıyorlar!,, diyordu. Bugün, 
muzaffer cümhuriyetin mesut ve 
mütecanis halkı arasında, ve in
kılabın hemen hemen yirminci 
senesinde, kendinizi sertçe bir 
layisizm cesareti imtihanına 
çektiğiniz zaman, 50 sene eve) 
ölmüş olanların, irticalar, boz -
giınlar, inhilaller, müthiş ve ka
ranlık İslam - şarkı ortaçağı'mn 
cehennemi içindeki ileri hamle -

Hamit 
heyecanlı bir dille 

Yeni avukatlık kanunu, uzun ve yo
rucu çalışmaların mahsulüdür. Adli -
ye vekaletimizin iki seneye yakın sü
ren etütlerinden sonra vücuda getiril
di. Bütün Avrupa kanunları terceme 
ve tasnif ettirildi. Proje üzerinde, ba
rolardan gönderilen mümessil avukat
ların da huzuriyle münakaşa edildi. 

Ve bunun içindir ki, hangi a
vukatla konuştuysam, onların bir nok
ta üzerinde ittifak etmiş gibi aynı ka
naati taşıdıklarına şahit oldum: 

- Saracoğlu, dediler, hayatında 
hiç bir iş görmemiş bile olsa avukat
lık kanunu onun adını ebedileştirme
ğe yeter. 

dar doğruluk istiyen bir şubei 
tır ki ilmiyle ahlakını mütev 
yürütemiyen yani hem çalışkan 
de namuslu olmıyan bir avukat 
mağa, hatta yok olmağa mahk 
lır. 

Mesleğini, kendisine mabut y 
yan, mesleği ve onun şerefi için 
tını serrniyen bir avukat, deruht 
tiği her hangi hukuki bir ihtilafın 
line yarıyacak ilmi esasları ar 
allahına yönelmiş bir abid gibi 
bir vecd ile davası üzerine dü 
bir avukat, bence aziz mesleği 
gaye edindiği neticeye tapmıy 
meslektaşdır. Bugüne kadar a 
hk 15yik olduğu sediri ihtirama 
tulmadı. Bunun sebeplerini şimdi 
sile geçmek uzun olur. Yalnız şu 
nı serian kaydedeyim ki buna en 
gene biz avukatlar bais olduk. ll 
en yüksek kültürlü kimselerden 
büyük makam işgal eden zevata 

rektır. sunda hır çok büyük artistlerle birlık-
Artistler ayın 13 ilrıde te mühim roller temsil etmiştir. 

geliyorlar Louis Emmond Paris konservatu-
Harry Baur, Kızılay Ankara merke- varına 1933 de girerek tahsili esnas.n

zi menfaatine halkevinde üç tems:l da iki sene B. Louis Jouvet'nin ta!e
vermek üzere bu ayın 13 ünde şehri- beliğini yaptıktan sonra, 1931:> da kon
mize gelecektir. Temsiller 13, 14• 15 servatuvarı bitirmiş, sonra da derhal 
ilkkanun akşamları verilecek, ayrıca Odeon milli tiyatrosu tarafrndan an-
14 ilkk?nun günü yüksek mektepler gaje edilmiştir. 
talebesıne mahsus bir tenzilatlı mati- Marc Valbel'e, bizzat Harry Baur'-
ne yapılacaktır. un talelıesi demek daha doğru olur 

H a B • F Çünkü bu artist ilk piyesini daha 16 rry aur a, ransa'nın en tanın-
mış tiyatro artistlerinden 21 ide refa- yaşında iken Ilarry Baur'la birlikte 
kat etmektedir. Ankara'da verilecek oynamıştır. Bundan sonra da muhte
temsiller şunlardır: lif tiyatrolarda temsiller vermiş ve 

Le Marj que j'ai voulu, Jazz, Samson bilhassa, gene Harry Baur'la birlikte 
Jazz'ı temsil etmiştir. l'~~:csler lıakkıncla birkilç siiz 

1 urk sahnelerinde de bir çok defa
lar temsil edilmiş olan Samson pive
aini ,türk seyircileri de çok iyi biİir
ler. Esasen piyesin, Henry Bernstein 
gibi Fransa'nın en büyük tiyatro mu
harrirlerinden biri tarafından yazıl 
mış olduğunu söylemek, bu hususta 
en iyi mütaleayı beyan etmek demek
tir. 

Biz bilhassa "Jazz" üzerinde dur
mak istiyoruz: "Jazz,, büyük artistin 
son aylarda duyarak, istiyerek temsil 
ettiği ve yalnız Paris'in değil, bütün 
Fransa'nın tiyatro meraklıları tara
fından büyük bir hahişle temaşa e -
dilen çok güzel bir piyestir. 

Le Mari que j'ai voulu, bir iki piyes 
arasında bir nevi köprü gibidir. İki 
mevzu arasındaki tchalütü, bu piyesin 
mevzuundaki değişiklik telafi ede
cektir. Esasen, bu piyeslerdeki baş 
rolleri temsil edecek olan artistlerin 

ıllulı.tcdir bir katlm artist 
Comedie Française'den "yetişme,. o
lan Colette Regi'ye gelince, bu artis -
tin başlıca hususiyeti, gerek komedı
yi, gerek dramı aynı kolaylıkla oynı
yabilmesidir. Bir münekkit onun ıçin 
şu satırları yazıyordu: "Tiyatro peri
si bu artiste bütün mevhibeleri vr:r
miştir: güzellik, zeka, zarafet, kibar
lık, otorite ve ayrıca ses .. Öyle bir ses 
ki, yalnız ona aittir .. ,, 

Harry Baur ve arkadaşları Avn'.pa
d;.ı d(IJaştıktan sonra Balkanlarda 
temsiller vermişlerdir. Artistler her 
gittikleri yerde, büyük halk kütleleri 
tarafından karşılanıp uğurlanıyorlar. 

Buraya vakıa ayın 13 ünde gelece.der 
ama, Ankara halkının bu mümtaz ti
yatro trupuna göstereceği rağb~t göz 
önünde tutularak biletler 8 ilkkanun 
perşembe gününden itibaren halke
vinde satılığa çıkarılacaktır. 

Miixtcmfokc taleplerine verile· 
cek cerap: Hrıyır! 

"Entransijant" : 
"Bazı ecnebiler ne söylerse söyle -

sin, Pransa'da cesaret enerji ve va -
zife hissi hiç bozulmadan yaşamakta
dır. Roma'da "Korsika ve Tunus" di
ye bağrılabileceği zannedildi. Faris 
cevap veriyor: "Nereye? dur" İta) -
yanlara verilecek cevap da alınanla
rın müstemleke taleplerine verile -
cek cevapların aynıdır: Kati bir "Ha
yır".,, 

Pötit Parisyen : 
"İtalyan mebusları, bizim büyük 

elçimizin müstehzi nazarları altın -
da "Korsika, Tunus ve Savoie" diye 
bağırdılar. Ve dün hariciye nazırı -
mız Bone, İtalya büyük elçisini ka -
bul ederek Fransa'nın hayretini be -
yan etti.,, 

ll. Romıct'nin italyan sefirine 
ilıuırı 

Jurnal : 
"Bone, bütün fransızların duygu

larına terceman olarak italyan büyük 
elçisine ihtarda bulundu : Evelfi si -
yaset adabına tamamiyle mugayir o
lan bu tezahür karşısında hayretini 
beyan etti. Ve sonra da bu hayre -
tinin büyük olduğunu hususiyle ki 
mezkur tezahürün musammem bu -
lunduğunu ilave etti. İtalyan büyük 
elçisi gittikten sonra da derhal kati 
ve sarih bir teşebbüste bulunması i -
çin Fransa'nın Roma büyük elçisine 
gönderilen talimatı hazırladı.,, 

ltalya 'Fnın.~a ile uzla§mak 

Matin : 
istemiyor 

lerine hayran kalmamaklığınız 
mümkün müdür? Softaya, sulta
na, vezire, asyai istipdat ve ce -
beruta karşı, vicdanları vatan ve 
hüriyet türküleri ile uyandırmı -
ya çalışanlar, bizim kurtulu! 
davamızın ananesi içindedirler. 
Bilmem şimdi okuyabilir miyiz? 
Fakat bugün genç addolunan 
bizler dahi, osmanlı idadilerin -
de, Namık Kemal'in "Rüya" sını 
elyazısı ile istinsah eder ve o -
nu yastığımızın altından ayıra -
mazdık. 1908 me~rutiyeti ilan e
dildiği vakit, bütün İmparator -
luk sokakları Namık Kemal'in 
mısraları. beyitleri ve marşları 
ile dolmuştu. imparatorluk inkı • 
raz tehlikelerine uğradığı za -
manlarda, Na~ık Kemal'in mu
asırlarından Hamid: "Berlin 
muahedesini şenin istikbalin tas
hih eder!,, demişti. Namık Ke -
mal' in istikbali! Fakat bu istik· 
bal, vatan, hüriyet ve millet fi -
kirlerinin ve davasının yürüyüp 
zafer bulması değil midir? 

Ve sonra, sistemli çalışmasını, derin 
bilgisini takdirle andıkları vekalet 
hukuk işleri müdürü Şinasi Zihni'den 
bahsettiler. 

- Kanunun üzerinde çok çalıştı, 
dediler, ileri Avrupa memleketlerinin 
bu yoldaki mevzuatını tetkik eden, 
hükümleri mukayeseli bir surette bi
zim önümüze seren ve Üzerlerinde i
zahat veren odur. 

Ve gene şu noktada birleştiler: 
- Yeni avukatlık kanunu türk adli

yesine, türk avukatlarına şeref veren 
bir vesikadır. 

llamit .5evket ince ne 
dii.~ilniiyor? 

Dünden itibaren meriyet mevkiine 
girmiş bulunan yeni kanun hakkında 
acaba avukatlarımız ,ne düşünüyorlar? 
Onlar ki bu işin içindedir ve eski avu
katlık kanununun eksik taraflarını 
herkesten daha iyi bilirler. 

Hamit Şevket tnce'yi ziyaret ettim. 
Çok memnundu. 

- Dündenberi artık yeni kanu -
nun avukatıyız, dedi. Onun için mi? 

- Evet, dedim, ziyaretimin sebebi 
buydu. 

51 senelik ömrümün 26 yılını 
bu mesleğe vakfetmiş, mühim davala
rı şerefli bir avukata yakışır neticele
re bağlamış olan değerli ilim adamı 
bayram sabahı en güzel hediyeye ka -
vuşmuş bir çocuk gibi sevinç ve gurur 
içinde ... 

- Adliyemiz için, bizim için, hak 
içi.ı çok mühim hadise, dedi, ve he -
men ilave etti: 

- Kanun lüzumlu ve yerinde oldu
ğu nisbette mükemmeldir de ... 

- Size göre, avukat, kimdir diye 
sordum. 

Kelimelerin hakkını vererek, üzer -
]erinde durarak ve duyduğu heyeca -
nmı zaptetmeğe çalışarak anlattı : 

dar hemen herkesin: 
- Avukatlık ediyorsun, 

avukatlık yapılmaz! Dediklerini 
duk. Bu itibarla değilmidir ki bir 
şerefli ve ziilim avukatlar, göğüs! 
ni gererek kendilerini prezante e 
memekte idiler. 

- Peki, dedim. Yeni .kanundan 
ra? 

- Fakat bu gün, diye devam e 
Evet l.ıugün, bu mukaddes ı kanuıı 
vcl 938 günü .. Artık biz bütün vu 
humuzla ve bütün temizliğiı:n 
meydan dayız ve efendiler l Avuka 
Diyebilecek kadar gür sesli birer 
rarnanız .... 

Ciimlmriyctirı feyizli bir e 
Cumhuriyetin en feyizli eserler 

den birisi olduğunda asla şüphe e 
miyen bu yeni kanun göreceksiniı 
biz avukatları, hakim mesl<;kdaşla 
mızın bulunduğu seviyei ahliık ve 
barda yaşatacaktır. Dünkü kanuıı 
muz, bir çok tadil ve tefsirleriyle 
biraz birer kisvei vekar - · ........ ; 
F.ak~t bugünkü ahkam, a\l r. Ban
kımın yanında, onunla mü 
içinde adalet cihazının Ç~ sını _ 
bir rüknü olarak sandalya 

31456 
tu. Hakimin şeriki meşais:" •se se
Evet öyledir. Bir genç, hı artık: 
binden çıkıp hakim olma hapa 
man kanun ondan bazı ma 'Jiil 

Fransa' da grevci amele 

zorla İşe başlamak • • 
ıstıyor 

Juho hakkında takibat yapılacak 

"Öyle anlaşılıyor ki, İtalya, Fran -
sa ile münasebetlerini iyıleştirmek 
istemiyor. Buna kendimizden ziya -
de ltalya'nın hesabına müteessiriz. 
Biz, mutlak bir sükunetle yaşıyabili
riz. İtalya, istesin istemesin fransız 
bayrağı olduğu yerlerde kalacaktır.,, 

Ordr : 
"İtalya, açrksa konuştu. Şimdi F -

ransa da artık öyle açrk lisan kul -
lanmalıdır.,, 

Populair ve Humanite gazeteleri, 
İtalya'nın Berlin - Roma mihverine 
istinat ettirdiği zannedilebilecek o -
lan hattı hareketini protesto maksa -
diyle fransız - alman deklarasyonu -
nun imzasının tehirini istemektedir. 

Namık Kemal'in sanatı ve te
fekkürü, bizatihi kıymetleri i -
tibariyle, şüphesiz pek az muka
vemetli idi. Fakat vatanperver • 
lik ve hüriyetperverlik terbiye -
miz üstündeki nüfuz ve tesiriyle 
türk teceddüt tarihindeki şerefli 
mevkii en aşağı türk tarihi bo • 
yunca yaşıyacaktır. 

F. R. ATAY 

- Avukat cvclii bir adalet uzvu, sa
niyen bir adalet timsali ve nihayet bir 
adfilet serdengeçtisidir. Avukat, ha -
kim şeref ve faziletini taşıyan ve am
me hizmeti gören bir ilim adamıdır. 
Avukat, hakimin şeriki mesaisidir. A
vukat, adalet denen ilim ve ihtisas i
şinin meşaledarıdır. Hakimler ekseri
ya, avukatın tuttuğu o meşalenin sa
hai tenvirinde hakikate ulaşırlar. 

Avukat neler bilir? Ve neleri bil
meğe mecburdur. Bizde avukat her 
şeyi bilecektir: Hukuk ilminin; ceza, 
hukuk, ticaret mesailini ve hele amme 
ve idare hukukunun hududu tayin e -
dilemiyen hadisatım sıkı sıkı takip ve 
sonu gelmez tetebbuatla meşgul ola
caktır. 

vi şartlar arar. Bu şartlar, aynı zarı>' 
da avukat olınak istiyendcn de artf". 
Hatta daha geniş rnanasiyle ara1\ 
Görül .. ' ki .avukatlık yapmak, "i..l? 
me hizme i görmek demektir ve a\'I 
katlık artık ilim, iktidar ,ahliik ve 
zilet istiyen bir meslektır. 

Rulıti)·ar ~cıracoğlu 
Onu, bu hale getiren aziz cum:hU 

yete ve o cumhuriyetin çok değe 
vC'kili olup bugün hariciyemizde d 
Jete kıymetli hizmetler yapmağa n 
zet olan sabık adliye vekili Şükrü 
racoğlu'na ben, yalnız kendi hesab 
değil fakat behemehal muazuz mes 
leğim namına da şükranlarımı bu "' 
siteden müstefid olarak sunarım. B 
tiyar Saracoğlu? Başımızdan ç~ki 
din, lfikin adli tarihimizde ölmez 
abidei adalet yarattın. Biz seni, ebt 
diyen anacağız, adalet seninle muti 
ka müftehir olacaktır. - Kemal ze 
Gencosman. 

LiJ, 2 a.a. - Grev dolayısiyle işlerine nihayet verilmi! olan a -
melenin büyük bir kısmı bu sabah tekrar iş başına gelmişlerdir. 

.. Bunların fabrikaya girmelerine 1 
musaade edilmemek istenmisse de 
Y_Uzlerce kişilik gruplar halinde fab
rı.kal~rın kapılarını zorhyarak iç'eri 
gırmışler, yerlerini almışlar ve dışa
rı çıkmaktan imtina etmislerdir. Bu
n~n üzerine fabrikaların ~müdürleri 
vılayete _mür~caat etmişler ve poli~ 
kuvetlerı de ışlerine nihayet verilen 
bu ameleyi kapı dışarı etmişlerdir. 
Leon Julw hal0kındcı takibat 

. yapılıyor 
Pa:ıs, 2 a.a. - Hilkümetin grev do

layıs.1!.ıe aleyhlerinde takibata karar 
verdı.gı şahısların başlıcaları, umumi 
mesaı federasyonu genel sekreteri ve 
Fransa bankası idare meclisi aza _ 
ıından Juho ile demiryolları sen
dikaları genel sekreteri ve bazı 
ıendika azasıdır. 

Dünyanın en kuvelli 
lokomof flerl 

Bugün dünyanın en kuvetli loko
motifleri Cezayir'de oulunmaktadır. 

Garat tipinde ve 3.600 beygin kuve
tind" olan bu lokomotıflerin kudret 
ve cesamet itibariy le Avrupa'da eşi 

beniiz mevcut değildir. 

İzmir' de 
Fuar sarayı 

İzmir, (Hususi) - Fuvar mimarı 
Bay Gotye şehrimize gelmiş ve fuvar
da yeni inşa edilecek fuvar sarayı ile 
diğer bazı müesseselerin projelerini 
getirmiştir. Projeler, belediye reisi ve 
alakadarlar tarafından tetkik edilmiş
tir. Belediye fen heyeti azası ile bir -
likte fuvar ve Kültür parkta çalışma -
!arına devam edecektir. 

Alman cenral konsolosu dün bele
diye reisini ziyaretle hükümetinin fu
vara iştirak edeceğini bildırmiş, ( 400) 
metremurabbaında yer ayırtmıştır. 

Belediyece davet edilmiş olan İtal
yan mimarı Bay Viyoli de gelmiş, IIi
lal mcvkiinden Sinekli'ye kadar uza -
nan sahada açtlması mutasavver spor 
sitesi üzerinde tetkikler yaparak 1stan
?ul'a. ~itmiştir. Roma'ya geçince pro
Jelerını hazırlayıp gönderecektir. Mi
mar, sahayı, ayrıldığı maksada çok uy
g~n bulmuştur. Burada at yarışlarına 
bıle yer ayrılabilecektir. 

Ekuatör - Peru sınırında 
kanlı hôdiseler oldu Bu muazzam lokomotifler 400 ton

luk 1ir treni, saatte 130 kilometre sü
rat!e çekmektedir. Bunların ooyları 

29-.~ C metredir Bir lokomotif Z12 ton 
gelmektedir. Bu lokomotiflerde on 
ikı çift tekerlek vardır. Tekerlekleri
nin l· utru 1.80 metredir. Dingi1 1 '"" İ 17,5 
ton hir ağırlığa tahammül etmektedir. 

Bundan başka Cezayir'de işliyen 

bu büyük lokomotifler 30 metre mika
bı su ve on ton da köm;~r t" c:·maktadır 
Kazanlarındaki hararet 400 derecedir. 

Guayakil, 2 a.a. - Ekuatör ile Peru 
rasındaki hudut üzerinde yenid~n 

kanlı hadiseler olmuş, Ekuatörlü as · 
kerlcrclen birkaç kişi ölmüş ve bir ~o· 
ğu da yaralanmıştır. Bu vaziyette E 
kuatör'ün Lima konferansına iştiral.. 
edeceği şüphelidir. 

Devlet muvakkat reisi Manuel Bor
rero, Peru'nun Ekuatör'e karşı yaptı
ğı hücumlar sebebiyle istifa etmiştir. 

Almarıytı ltalya'yı tasvip 
eıliyor nıu? 

Faris, 2 a.a. - Journal gazetesi, 
Berlin muhabirinin aşağıdaki yazısını 
neşretmektedir: 

"Eğer almanlar Musolini İtalyası
nın fransız toprakları üzerindeki iddi
alarına müzaharete hakikaten karar 
vermişlerse, Ribbentrop'un salı günü 
Paris'e gelerek imza edeceği deklaras
yonda bolbol vadedilen t eminat neye 
yarar? Binaenaleyh bu vesikanın im
zasından evel Almanya, kati izahat 
vermiye davet olunmalıdır. Biz, imza 
edilecek deklarasyonun hakiki kıyme
tini bilmek istiyoruz. Almanya, İtal
ya'nın iddialarını tasvip ediyor mu, et
miyor mu? Bunu açıkça söylemelidir. 

1935 <mlrı~nwsı lıühiinısüz 
kaldı 

N cvyork, 2 a.a. - Times gazetesi İ
talyan meclisinde Ciano tarafından 
söylenen nutkun sonlarına doğru du
yulan "Tunus'', sadalarının Musolini
nin 1935 senesinde imza edilen fransız 
- İtalyan itilafını hükümsüz addetti
ğine delalet etti gini yazmaktadır. 

Bu gazeteye göre Musolini, derpiş 
edilen fransız - İtalyan itilafının mü
zakereleri esnasında Fransa'dan Ak
deniz salfilıiyetlerinin yeniden taksi
mini istiyecektir. 

Bt•lçika ve ccnuhi Afrika 
arasında hava anlaşması 

Brüksel, 2 a.a. - Resmen bildiril
diğine göre, Cenubi Afrika Müdafaa 
nazırı Pirov ile Belçika hükümeti a
rasında yapılan müzakereler netice· 
sinde Belçika Kongosu ile Cenubi Af
rika'nın tayyare seferleriyle birleşti
rilmesi hakkında bir anlaşma hasıl ol
muştur. 

İstanbul tramvay ve tünel 

ıirkellerinin safm ahnması 
İ(in müzakereler 

İstanbul tramvay, tünel ve hava -
gazı şirketlerinin satın alınması için 
salahiyetli murahhasların şehrimize 
geldiğini ve müzakerelerin başladığı -
nı dünkü nüshamızda yazmıştık. 

Dün her iki taraf mümessilleri de 
kendi aralarında müzakerede bulun -
muşlardır. Yarın tekrar Nafia Vekale
tinde müzakerelere devam olunacak -
tır. 

Uman dairc•si binaları 
)apıhyor . 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Denız 
ticaret müdürlüğü, liman reisliği olan 
yerlerde liman daıresi binaları yaptır
mıya başlamıştır. İlk olarak yapılan 
Mudanya ve Bandırma'daki binaların 
inşaatı bugünlerde bitecek, bunlardan 
sonra Edremit ve Çanakkale'de bina -
lar yapılacaktır. 

ı .. ıanlml r:•clyo ... u ıwşriyata 
l aşlı)'·or 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Nafia 
Vekfileti karariyle muvakkaten kapa -
tılmış olan İstanbul radyosu bu hafta 
içinde Beyoğlu postanesinin İstanbul'a 
nakledilen muhasebe dairesinde neş -
riyata başlıyacaktır. 

Halk sandı~r iclare meclisi 
toplan,f r 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Halk 
sandığı idare meclisi bugün İstanbul 
merkezinde umumi müdür B. Ata'nın 
da iştirakiyle bir toplantı yaptı. Sandı
ğın bugünlerde Başvekil B. Celal Ba • 
yar tarafından açılacağı .söylenmekte -
dir. 

Me...leğimiz; o kadar çalışma, o ka -

Bunun üzerine_ alakalı poli• memurları hadise mahalline 
gelmı§ler ve tahkikata baılarnı~lcırau. 
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makbuz mukabilinde verilecektir. ~os-1 
ta ile gönderilecek mektuplaTln nıha
yet üçüncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mu
mu ile iyice kapatılmış olması lazım
dır. Postada olacak gecikmeler kabul 

-11-

Enstitüler ··. 
Sabun alınacak 

rı 

RESMİ iLANLAR İlk okul binası yapflnlacak edilmez. 8674 
Ankara Yüluek Ziraat Enstitüaü 

Rektörlüğünden : 

ti 

e 

T d"kli nüfus tezkeresi sure -
J . 4 _ as ı 500 adet bidon alınacak Urfa Valiliğinden : 2 Çift memur evi yapflrllacak 

hl 
aA iç işler Bakanhğı 

• \ı, - 6 adet fotografla birl~kte: . 
i 

5 
938 tarihine kadar bır ısoda 

12-12- "'d"' 
devlet hava yolları u~uı:' mu ur -

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
misyonun•dan : 

ı - Urfa'da hükiimet caddesinde 
inşa edilecek beş dersaneli ilk okul 
binası inşaatı 44989 lira 18 kuruş be
deli keşif ve vahidi kıyasi fiyat üze
rinden 15. 1 ı. 938 tarihinden itibaren 
12.12.1938 tarihine kadar 27 gün müd
detle kapalı zarf usuliylc eksiltmeye 
konulmuştur. İnşaat bedeli 938 ve 939 
mali yılları içerisinden tediye edile
cektir. 

Kayseri Tayyare Fabrikası Satın 
Alına Komisyonundan : 

Kurumumuz çamaşır hanesı için 
1500 kil.o ibeyaz, ve mutbah için :ıoo ki
lo yeşil sabunun ihale günü olan 22.11. 
9l8 salı günü istekli çıkmadığından 
8.12.938 perşembe günü saat 10 da rek
törlük 'binasında müteşekkil komis -
yon tarafından açık eksiltme usuliyle 
ihale edileceği bir defa daha iliin o -

ıı 

fı .( Adapazan su iıine ait kapah 
ıle .. caat etmelerı lazımdır. 
lü-üne mura .. 

~ - Pilotluk için evsafı. uygun go-
.. 1 b"lahare Eskişehır hava he-

1 - 500 adet bidon pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

2 - İlk teminat 825 lira olup şartna
mesi komisyonda görülür. 

J. zarfla münakasa ilam ) 
Dahiliye Vekaletinden : 
Adapazarrna Sapanca gö~ü~den 

ıu isalesi, göl dahilinde ve harıc~nde
ki boru ferşiyatları tulumba t~sısa~, 
·~ deposu, şehir şebekesi ve mutefe -
rı bilcümle inşaat işleri ~apalı zarfla 

eksiltme konmuştur: . 
282105 1 - İşin muhammen bedelı 

lira 88 kuruştur. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname, 

Proje ve sair evrakı 1411 kuruş ~uka
?ilinde dahiJiye veka~~ti beledı~~~e~ 
ıınar heyeti fen şefligınden alabılı 
ler. 

3 -Eksiltme 17.1.939 tarihine rast-
ı · d Ankara-lyan sah günü saat on bır e 
da dahiliye vekaleti binasınd~ topl: ~ 
bacak belediyeler imar heyetınce y 

Pllacaktır. . . in is-
4 - Eksiltmeye girebılmek. ıç 

•-k1. . - 1 temınat ve ~ ılerın aşagıda yazı ı k 
\'esaiki aynı günde saat ona ~adar lo-

. 1. tmış olma a-J lrlısyon reisliğine tes ım e 
rı lazımdır. 

17 
in-

A) 2490 sayılı kanunun 16 ve. 
· 15035 lıra -tı rnaddelerine uygun 
kuruşluk muvakkat teminat, . 

· - · esıkalar B) Kanunun tayin ettıgı v . 
C) Kanunun dördüncü rnad~esı mu: 

tibince eksiltmeye girmiye ~ır m~n~ 
bulunmadığına dair imzalı bır me 

tup, . eti fen şef-
D) Belediyeler ımar ~ey k için ala-

liğinden münakasa~a gı~':1uepları ihale 
~.kl.~rı vesika, teklıf :::kbUZ ınukabi -
gunu saat ona kadar binasında 
ı· bankası 
ınde belediyeler. rilecektir. 

komisyon reis.Iigın:~n~:rilecek teklif 
S - Posta ıl~ ::li teahhütlü olma

~ktuplarının ıa ate kadar komis -
81 ,.. ''-ayet bU sa . d 

..Y.- ~· bulunması lazım ır. 
ne ışk da fazla izahat almak k ın . 
toro . Belediyeler imar heyetı 

. ı~rın 1 . 
)er ~,.,.ine müracaat etme erı. 
jiıı 1

; 8903 

~~~-------------

runen er 1 1 . . . de tekrar muayene o a -
Yetı sıhıyesın ·· · ld k 

. 1 . havacılığa musaıt o u -rak sıhat erı . 
dair bir rapor ibraz etmıye mcc 

ıarına 

bur~r~;İotluğa talip olanlardan l~se 
3 1 da Türkkuşu'nun motor-

ınezunu 0 up . . lanör mek -
1.. ektep brevesını veya P 
u ~ . C b esini haiz olanlar ter -
tebının rev 

cih edipli~l· tlug- a kabul edilenler me~-
4 - 1 o kl' t ı . b't'rdikten ve bilfiil na ıya p -

tebı _ı ı hl' et kesbettikten sonra 
Iotluguna e ıy 

8 sene,_ . tr- e kabul edilenler mek -
Makınıs ıg ·· ddetle 

b" bitirdikten sonra 8 sene mu 
te 1 narı emrinde çalışacak
devlet ha~a yohh'"t ve kefalet senedi 
!arına daır tea u 

vereceklerdir. k" ı'stlerin tahsil 
5 Pilot ve ma m . k 

- k yıyecc -
··adeti zarfında yataca ve . 

mu "f' 'd rece verı -. ektep masarı ı ı a , 
lerı ve m d 40 lira aylı,:; 
lir, bundan başka ay a 
··cret verilir. 'h -
u 6 - Ecnebi lisan bilenler tercı o 

lunur. . . ettikten sonra 
7 - fdarey~ ~ntı~ap. takdir edilen· 

ehliyet ve ~abılı!,~~::tlirler. 
}er Avrupa ya go 8795 

(4831) 

[ Milfi M~daf~. Bak~nlığı] 
18 kalem elektrik 

malzemesi allnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misycnundan : . . 
1 - Dıyarbakır tayyare alayı ıçın 18 

kalem elektrik malzemesi kapalı zarf
ı eksiltmeye konulmuştur. Muham
;e.cı bedeli 12.170 lira olup ilk teminat 

miktarı 913 liradır. 

3 - Pazarlığı 6.12.938 salı günü sa
at 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te muayyen gün ve vakıtta M. M. V. 
satın alma komisyonunda bulunmala-
rı. (4967) 8910 

Bayındrrlik Bakanhgı · 

Bataklık kurutulacak 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Aydın bataklıgı kurutma ame . 
liyatı keşif bedeli (61.250) liradır. 

2 - Eksiltme 23-12-938 tarihine rast 
lıyan cuma günii saat (15) de nafıa ve
kaleti sular umum müdurlüğü su ek -
siltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliylc yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık i~lcri 

genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (3) lira (7) kuruş mukabi -
linde sular umum müdüdüğünden a
labilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (4312) lira (50) kuruşluk 

muvakkat teminat vermesi ve eksilt
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel ellerinde bulunan vesikalar
la birlikte bir dilekçe ile nafıa veka -
Jetine müracaat ederek bu işe mahsus 
olmak üzere vesika almaları ve bu ve
sikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müd
det içinde vesika talebinde bulunmr
yanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarınt 
ikinci maddede yazılı saattan bir saat 
evetine kadar sular umum müdürlüğü
ne makbuz mukabilinde vermeleri la -

2 _ Eksiltmesi 7.12.1938 çarşamba 
zımdır. 

günü saat 15 de vekalet satın alma ko- Postada olan gecikmeler 
misyonunda yapılacaktır. . dilmez. 

kabule -

8797 

Eksiltme 12. 12. 938 tarihine müsa
dif pazartesi gi.inü saat 14 de Urfa vi
layeti daimi encümeninde yapılacak
tır. 

2 - Bu işe ait evrakı fenniye mu
kavelename projesi metraj hulasai 
keşfi kapalı zarf usuliyle eksiltme 
Jartnamesi yapı işleri ve sıhhi tesisat 
~mumi ve fenni şartnamesi, hususi 
.ıartname, bayındırlık işleri genel 
~artnamesin <len ibarettir. 
• 3 _ Muvakkat teminat miktarı 3374 
lira 19 kuruştur. 

4 - İsteklilerin teklif mektuplarına 
a~ağıdaki evrakı bağlamaları şarttır. 

A) Yukarıda miktarı yazılı teminat 
akçesinin hususi muhasebe hesabına 
Ziraat Bankasına yatırıldığına dair 
makbuz. 

B) Teklif sahiplerini en aşağı 25000 
liralık bu.gibi inşaat işi yaptığını gös
terir vesikasiyle ihaleden laakal sekiz 
gün evci Urfa vilfıyetine müracaatla 
alacakları ehliyet vesikası. 

C) Teklif sahiplerinin mensup ol
dukları ticaret odasından aldıklarr 

938 senesine ait vesika veya musad
dak sureti. 

D) İsteklilerin mühendis, mimar ve
ya fen memuru olması olmadığı tak
dirde bu işin mesuliyeti fenniyesini 
deruhte ettiğine dair Nafıa vekaletin
ce ehliyeti musaddak bir mühendis 
mimar veya fen memurundan alacağı 
taahhüt senedini ibraz ederek ihale
den sekiz gün evel müracaatla vila
yetten alınmış ehliyet vesikasını gös
termesi. 

5 - İsteklileri artırma eksiltme vt· 
ihale kanununun umLtmİ hükümleriy
le kapalı zarf usuliyle eksiltmeye da
ir olan maddeleri ve eksiltme şartna
mesi ahkamına ve yukarıda yazılı 

maddelerin icaplarına riayet eyleme
leri şarttır. Aksi halde hiç bir maze
ret kabul edilmez. 3 - Şartnamesi hergün komısyonda ( 4881) 

\ görülebilir. . . 6 - 1steklilerin bu işe ait evrakı 
4 - isteklilerin ihale saatınden bır fenniyeyi ve şartnameleri Urfa vila-

saat eveline kadar ilk teminat ve tek: l .... ,,,,,.,,. ............ _...,.,,,,,,.,.-ı yet daimi encümeninde ve nafıa mü-

f 1 1 lif mektuplarını komisyona vermelerı Ankara levazım Amirliği dürlüğünde görebilirler. Huliaai keı,-
Beton as a t yo ve lazımdır. (4853) 8703 ............... fiyeler Ankara, İstanbul nafıa müdür-

......................... -- lüklerinden alınabilir. 

pist yaphr1lacak ra pili ahnacak 12700 K'ılo kuru sog"an ahnacak 7 - Posta ile gönderilecek teklif 

~ ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lmektuplarının ihale saatından bir sa-Devlet Hava yolları mum u- a Ko- 5 at eveline kadar eksiltme komisyonu-
d Levazım Amirliği abn 

düriüğünden: mü- misyonun an Alma Komu na verilmesi şarttır. Postada vuku bu-

l Devlet hava yollan unıum l _ Hepsine 3800 lira fiyat t~~in 1 _ Alayımızın senelik ı ~l den dolayı komisyon 
- f lt iltisak yo- d h 1 a 

düriük binası beton as a . . edilen 5000 beş bin a et sa ra pı ! - 12700 kilo kuru soğan eksiltmeye kon- m tmez. 

lu ·ıe hangar önü beton asfalt ?ıst ın- ~ık eksiltmeye konmuştur. 8 - Aynı iş hakkın a~ lıuariıret 
ı l" 1 eksıltıneye ::s • 5 12 938 şembe muştur. taatı kapalı zarf usu ıy e 2 - Eksiltmesı 1 - - per 2 _ Tahmin bedeli 508 lira olup ve Ulus gazetelerinin 23. ve 28. teşri-

ka ImI\>tır günü saat on birdedir. . muvakkat teminatı 38 lira 10 kuruş - nisani 1938 tarihli nüshalarında yapı-
çı rı "f ·bedeli 37.919 lira 70 ku - 3 _ tık teminat 285 lıra olup şart- lan ilanlarda bu işin 15.11.1938 tari-z - Keşı d .. .. lür tur. . ... 

namesi komisyon a goru ·. 3 _Eksiltmesi 20.12.938 salı gunu hinden itibaren 12.12.1938 tarihine ka· 
tuştur. Eksiltme 9.12.938 cuma günü 4 _ Eksiltmeye gireceklerın kanu- saat 14 dedir. dar 27 gün müddetle eksiltmeye kon-
la 

3
t-;l de Devlet hava yolları umum ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 4 _Eksiltmeye gireceklerin eksilt- duğu zikredilecegi yerde sehven 15. 

in~ dürlük binasında yapıla~ktırb. 2,3. maddelerinde ~azılı bel.gele~ me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ü.n- 11.1938 tarihinden itibaren 16 gün müd 
u . şartnamesı ve una bı'rlı'kte muayyen gun .ve vakıtte . ·ı b 1 l le ""dd 1 k ·ı k d ~ 1 .. - Eksıltme uru mukabı"lı"nde d b cü maddelerinde istenı en e ge erı mu et e e sı tmeye on ugu yazı -
'T 5 k ş M V satın alma komısyonun a u-

müteferri evİrak 9bul'da Devlet hava . · 8824 birlikte ihale gün ve saatından en geç mıştrr. Tashih olunur. 
Ankara ve stan . . lunmaları. (49l3) bir saat eveline kadar teminat ve tek- (8506/4897) 

talarından alınabılır. ı A 1 satın 
8760 

yolları ace~ girebilmek için d .., 1 ak lif mektup arını masya a ~y 
5 ıı:ksııtmeye Tüfekci san ıgı a ınac alma komisyonuna vcrme1erı. 

- k muvakkat teminat verme- 70) 8912 
284.4 liralı ' let"ınden alınmış ehli . Al K ( 49 ka M. M. Vekaleti Satın ma o-lerı, nafıa ve .. meleri lazımdır. 

·k sı goster · onundan: 
yet ves.ı a istihsali için eksiltme - ~·~ 17000 on yedi bin liralı~ tüfek-
Bu vesıkanı~ ü~den en az sekiz gün d kapalı zarfla eksıltmeye 
nin yapılacagı g klı"Ierin nafıa ve- cı san ıgı 

. . . d ile jste tur 
evel bır ıstı a istidalarına ko2nm_uşEks.ı'ltmes·ı 19.12.938 pazartesi k " . ·· acatları ve . · · 
aletıne mur dıkları işlere aıt ışı ··nü saat 11 dedir. 

buna benzer yaptır 1 vesikaları ib- gu K 1 tüfekci sandıklarının 
yaptıranlardan aldık aBrı müddet zar- 3 - omp e . . -

1 
. l' undır. u h "ftine 200 lira fıyat tahmın e 

raz etme erı az . de bulunrnıyanlar be er çı 
fında vesika t:alebın kler dilmiştir. . l t 

· miyece · 4 _İlk teminatı 1275 lıra o up şar -
eksiltmeye gıre I"f mektuplarını . komisyonda görülür. Arzu e -

6 - İstekliler tek ıdar eksiltme ko- namesı t" çıkarı-
ihale günü saat 10 aka kbuz rnukabi - den talipler tarafından sure ı 

· · lig~ ine ma d o labilir. . ki · ·ık te-~ısyonu ~eıs d eklerdir. posta a - 5 - Eksiltmeye gırece erın ı 3 
lınde teslım e ec 1 edilmez. . 

2490 
sayılı kanunun 2, · 

lacak gecikmeler kabu 87.S3 mınat ve. de yazılı belgelerle birlik-
(4851) • • ·ı ek maddelerın d behemehal bir saat 

Pilot Ye mak"ın'ısf yefı<flFI m le ihale saatın an M M V sa-f r kadar zarflarını . . .. 
eve ıne komisyonuna verrnelerı. 

U"zere talebe ahnacak .. tın ~!:6> 8900 
Uınuın Mu- k 

Devlet Hava Yolları 2 adet pılanya fezgihl ahna<I 
dürlüğünden : kutunda pilot 

l - Eskişehi~ ~a~~~k üzere ıo ta- Vekaleti Satın Alma Ko-
•e makinist yetıştırıl . M. M. 
lehe alınacaktır. Bu_nıarl~~~a~ın : misyonuft'dan : f brikası için 2 adet 

A _ :..,ilotluğa talıP 0 
. 1 - Ta~~a~~ı ~apalı zarfla eksilt~ 

1 - Lise .. ahadetnarnesı. alııımıs ııilarıya t g Muhammen bedelı 
~ . den konulmuştur. 503 l" a 

2 - Zabıta ve adlıye rneye . 1 ·ık teminatı ır -
h (6700) Iıra o up ı 

üsnühal mazbatas~.' .. ıastanclerden b 
3 - Tam teşekkullu l dır. k •ıtmesi 18.1.939 çarşam a 

al u 2 - E sı d ekalet satın alma ko-ınmış sihat rapor • keresi sure· .. .. at 16 av 
4 - Tasdikli nüfus tez gunu sa apılacaktır. 

ti ınisyonunda y . komisyondan atına-
• l"kte 3 - şartnarnesı fi bir ı • 
5 - 6 adet fotogra a

1
. olanların : .. t 15 e 

B - Makinistliğe ta ıp a orta okul bilir. krterin ihale günu saa 
1 - Sanğat okulları vey 4 - İste n~n 2 ve 3 üncü ~addel~-

kadar kanu "kle birlikte ılk temı-
Şahadetnamesi, l" den alıntnIŞ rinde yaııl~fvrnesea~plarını komisyona 

2 - Zabıta ve ad ıye t ..;,; teklı 8902 
hüanUhal mazbatası, tanelerden na · ( 4952) 

3 - Tam teşekküllü bas yerıııelerı . • 

alınmış sihat raporu, 

250,000 Kilo un ah nacak 
Ankara Lt::vazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
ı Alayımızın senelik ihtiyacı 

250.000 kilo un eksiltmeye konmuştur. 
2 _Tahmin bedeli 32500 lira olup 

muvakkat teminatı 2489 lira 25 kuruş· 

tur. . ... 
3 _ Eksiltmesi 20.12.938 salı guou 

saat 14 dedir. 
4 _Eksiltmeye gireceklerin eksilt-

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ~n
cü maddelerinde istenilen belgelerıle 
birlikte ihale gün ve saatından en gel$ 
l>ir saat evcline kadar temiııat ve tek
lif mektuplarını Amasya alay satın 
alma komisyonuna veı mel eri. 

(4969) 8911 

2000 Battaniye al.nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
ı _ 3 ordu sıhhiyesi ihtiyacı 2000 

adet battaniye K. zarafla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 24000 lira olup 
muvakkat teminatı 1800 liradır. 

3 - Eksiltmesi 20.12.938 salı günü 
saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanun·ın 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen oelgelerile 
birlikte ihale gün ve saatından en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını İstanlbul levazım a
mirliği satın alma komisyonuna ver -
meleri. (3971) 8913 

İlk okul binası yaplnlla(ak 
Aydın Vilayeti Daimi Encüme

ninden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: ~ydm 
ilinin Çine kazasında ilk mektep inşa
atı 27570 lira 31 kuruş keşif 'bedelli
dir. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

A - Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
şartnamesı, 

B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartna-

mesi, 

D - Fenni şartname, 
E - Keşit metraj cetvelleri, 
F - Resimler, 
İstiyenler bu evrakı Aydın nafıa 

müdürlügünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 8. 12. 938 perşembe 

günü saaıt ı 5 te vilayet daimi encüme
ninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmiye girebilmek için is
teklilerin 2068 lııalık muvakkat temi
nat vermesi ve Aydın vilayetinden bu 
iş içi.n alınmış müteahhitlik vesikası 

göstermesi yaptığı en büyük işin be
deli 2500 liradan aşağı olmaması müte
ahhidin bizzat diplomalı mühendis 
veya mimar olması veya bunlardan bi
riyle müştereken teklif yapması ve 
mukaveleyi birlikte imza etmesi la
zımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar nafıa dairesine getirile
rek eksiltme komisyonu reisliğine 

28 2. inci teşrin 938 pazartesi günü 
saat 14 de tayyare fabrikası satın al -
ma k.ornisyonunda (31008) lira (90) 
kuruş muhammen bedel ile proje ve 
pliinları dahilinde yaptırılacak iki çift 
memur evinin eksiltmesine talip 4iık
madığı görüldüğünden 2490 numaralı 
kanunun 40 rncı maddesi mucibince 
28.11.938 gününden itibaren 30 gün 
azrfında pazarlık suretiyle yaptırıla
caktır. İsteklilerin eksiltme kanunu -
nun ikinci ve ÜC$Üncü maddelerinde 
yazılı vesaikle 

lunur. (4941) 8901 

.JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL.. -: Ehliyet sahibi bir makiniste E 
: ihtiyaç vardır. Taliplerin E 
: Sinemalara müracaatı. E 

A - Ticaret odasından müseccel 
olduklarına dair vesika: 

B - İnşaatın fenni mesuliyetini ü
zerine alacak bir mühendis olduğu ve
ya mühendis göstermesi. 

C - Evelce böyle bir inşaat yaptı -
ğına dair vesika. 

D - Kayseri envaline yatırılacak 

2325 lira 67 kuruş muvakkat teminat 
makbuzu ile fabrika satın alma ko -
misyonuna müracaatları ilan olunur. 

E - Tafsilat istiyenler komisyon -
dan alabilir. Bütün teklifler satın al -
maca biriktirilerek 28.12.938 tarihin -
de pazarlığı yapılacağı ilan olunur. 

(4954) 8904 

Bir Mühendis bir Fen 

memuru aranıyor 
Zonguldak Urbayhğmdan : 

275 lira ücretli bir mühendis veya 
mimar mühendis, 100 lira ücretli bir 
fen memuru alınacaktır. Taliplerin 31. 
12.1938 tarihine kadar icap eden evra
kı ınüspite ve vesikaları ile Zonguldak 
belediye riyasetine resmen müracaat-
ları ilan olunur. (4974) 8918 

Tapu ve Kadastro 

6 adet sa( demir dolap ahnacak 
Ankara Grupu Tapu Sicilli Mü

dürlüğünden : 

Merkez ve Çankaya Tapu Sicilli 
Muhafızlıkları için dairede mevcut 
şartnamesinde yazılı ve muhammen 
bedeli 658 lira Z kuruı olan 6 adet -ç 
demir dolap 2490 sayılı kanunun 41 
ve 42 inci maddelerine tevfikan açık 
eksiltmeye konulmuştur. lhale 8-12-
938 perşembe saat onda Ankara gru
pu tapu sicilli müdürlüğünde yapıla
caktır. Taliplerin muvakkat teminatı 
vezneye yatırdıktan sonra mezkiiı 

günde dairede toplanacak komisyona 
baı:ı vurmalar.r nan olunur. ("828) 

8668 

. Ankara Belediyesi 

Yulaf ve ot ahnacak 
Ankara Belediyeainden : 

1 - Temizlik hayvanatı için alına
cak 67710 kilo yulaf ile 54168 kilo ot 
on beş gün müddetle kapalı zarfla ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (6500) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (487,5) li -
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiycn -
!erin her gün yazı işleri kalemine mü
racaatlarr ve ihale 6 - kanunuevel -
938 tarihinde Belediye encümeninde 
yapılacağından isteklilerin teminat -
lariyle birlikte teklif mektupları o 
gün saat ona kadar belediye encüme-
nine vermeleri. (4910) 8810 

Maraton kulesine iki 
Neon ziyası yaptırılacak 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Maraton kulesinde yaptırılacak 

iki neon ziyası onbeş gün mi.iddetle a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 605 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 45,37 lira

dır. 

4 - Keşifnamesini görmek istiyen
lerin hergün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 20.12.1938 salı günü sa
at on buçukta Belediye encümenine 
müracaatları. (4975) 8919 

Fotoğraf alil ve edeıall ahnacak 
Ankara Belediyeainden : 

Mezbaha laboratuvar fotoğraf oda
sına alınacak fotoğraf alat ve edeva
tı bir hafta zarfında pazarlıkla alına
cağından isteklilerin 9.12.1938 cuma 
günü saat on buçukta Beledi~ encü-
menine müracaatları. (4976) 8920 

-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 

Ankara-Valiliği ·~ 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara V aliHğinden: 

1 - Onuncu yıl yatı okulunun tami
r 939 lira 68 kuruş keşif bedeli üze
rinden açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İsteklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün Kültür Direktörlüğüne 
ve ihale günü olan 5.12.1938 pazartesi 
günü saat 15 de ve yüzde 7.,s muvakkat 
teminat akçesini Hususi muhasebe 
veznesine yatırarak vilayet daimi en
cümenine müracatları. ( 4862) 8706 

Sıhhi tesisat yaphnlacak 
Ankara Valiiiğinden: 

l - Keşif bedeli 9572 lira 12 kuruş
tan ibaret bulunan Yenişehirde ida
rei hususiyeye ait 6 No.Iu evde yapı -
lacak sıhi tesisat işi 22 ... 12-938 perşem
be günü saat 15 de vilayet daimi encü 
meninde ihalesi yapılmak üzere açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İstekliler 717 lira 90 kuruşluk 
muvakkat teminat vermeleri ve ek • 
siltmenin yapılacağı günden en az 
3 gün evel yapmış oldukları işlere a
it vesikalarla birlikte vila~t maka • 
mına istida ile müracaat ederek bu 
işe girebileceklerine dair alacakları 

fenni ehliyet vesikası ibraz etmeleri 
lazımdır. 

3 - İsteklilerin ticaret odası ve .. 
sikasr muvakkat teminat mektup ve
ya makbuzu ve ikinci maddede yazı • 
1ı ehliyet vesikası ile birlikte yuka -
rıda adı geçen gün ve saatte daim! 
encümene gelmeleri. 

4 - Bu işe ait şartname ve ketif 
evrakı her gün nafıa müdürlüğünde 
görülebilir. ( 4979) 8921 

Mahkemeler 
Ankara Birinci Sulh Hukuk Hi.· 

kimliğinden : 

Hacı doğan mahallesi 4 No. da D. 
D. yollan marangozhanesinde kAtip• 
'1':ehmet Ali'ye : a 

.An~ra ~efterdarlığı vekili avukat 
rlılmı Raşıt Yaman tarafından 1 . . a ey -
hın~ze açılan 231 lira 9 kuruş alacak 
davasının yapılmakta olan duruşma -
sında adresinizin meçhul olma b" 

bl ·~ sına ı-
naen te ıgat ve gıyap kararı ilanen 
yapılmıştır. 21.l 1.938 duruşma .. .. 
A t .. k•·· gunu 

ta ur un cenaze törenine t d" f . ~· d esa u 
ettıgın en rnahke~c:e resen ta . . yın e. 
dılen 6.1.939 cuma günü saat 14 d 
mahkemede bizzat hazır bulun-~d - e . . ..._ ıgı. 
nız veya bır ve kıl göndermedı" ~ · · . . gınız 
takd__ırde ~hkemenıze gıyaben bakı • 
lacagı teblıg makamına kaim olmak ü 
zere ilan olunur. 8898 -

Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden : 

Ankara Yenişehir Atatürk Bulva 
Sümer bakkaliyesi karşısında örne~ 
Alevok apartmanında İsmail Hakkı. 
ya : 

Burla biraderler ve şürekası vekili 
avukat Galip Hikmet İpek ve Julide 
Oget tarafından ale}"hinize açılan 
220 lira alacak davasının yapılmakta 
olan duruşmasında adresinizin meç • 
huliyetine binaen tebliğat ilanen ya
pılmıştır. Bu defa da gene mahke • 
mece usulün 141 inci maddesi muci _ 
hince ilanen gıyap kararı tebliğine 
karar verilmiş olduğundan 15-12-938 
perşembe saat 9.5 duruşmasında mah
kemed~ bizz~t h_~zır bulunmadığınız 
veya bır vekıl gondermediğiniz, tak
dirde mahkemenize gıyaben bakıla _ 
cağı tebliğ makamına kaim olmak .. _ 
zere itan olunur. ( 4973) 891 ~ 

DIŞ TABiBi 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün haa
taJarını kabul ve tedavi eder. 
~dliye Sarayı yanında Sarraf 

Hakla Aparbmanı N o. 1 



Maliye Vekôleti ve Türkiye 
Cümhuriyet Merkez Bankasından 

28/5 ve 15/12/1934 tarih ve 2463 - 2614 numaralı kanun
lar mucibince ihracına salahiyet verilen ve geliri tamamen 
Sivas - Erzurum demiryolunun intasına tahsis olunan 010 7 
gelirli Sivas - Erzurum istikrazmın 20 senede itfası met~t 
4.5 milyon liral~k betinci tertibinin kayıt muamelesi 
5-12-38 aktamı nıhayet bulmak üzere 19-11-38 sabahından 
itibaren baılamıttır. 
.. Ta~viller hamil_in~ muharrer olup beheri 20 ve soo·lira 
ıtıbarı kıymette bırlık ve 25 lik olarak iki kupüre ayrılmış
tır. 

~u tahvi!~er umumi ve mülhak büdcelerle idare olunan 
daıre ve mueaaeselerce, vilayet hususi idareleri ve beledi • 
yelerce. yapılacak müzayede ve münakasa ve mukaveleler
d~ t~mı~t olarak ve hazinece satılmış ve satılacak olan 
mılh emlak bedellerinin tediyesinde başa baş kabul ol . 
n~ca~ları gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de t:h. 
vıllerın tamamen itfasına kadar her türlü vergi ve resim . 
den muaf bulunacaklardır. 

Tahvillerin ihraç fiatı %95 olarak tesbit edilmiştir yani 
20 liralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık 25 I"k t h · ı 
bedeli de 475 liradır. 1 

a vı 
. ~ayıt. mu~m~lesi Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye 

Cumhurıyetı Zıraat, Türkiye iş Emlak ve Eyt H Ik 
T .. k T" B l d" ' am, a ' ur ıcaret, e e ıyeler Bankaları 1·1e s·· Et" D · B ki umer, ı ve e-
nız a? ar tarafı?dan icra edilmektedir. Diğer bankalar 
vasıtasıyle de tahvıl alımı temin olunur. 

Sennaye ve .tasarruflarını en emin ve en çok gelir geti · 
r~n sahal~r~a ııletmek istiyenlere keyfiyet ilan ve 15 gün-
luk suskrıpsıyon "'dd t" f . mu e ı zar ında bankalara müracaatla-
rının kendı menfaatları iktizasından bulunduğu işaret olu
nur. 8693 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
-------------------------------------------------------

TÜRK HAVA KURUMU 

26 cı Tertip 
BÜYÜK PiYANGOSU 

ikinci keşide 11 birincikônun 938 dedir. 

Büyük ikramiye 45.000 liradır. 
Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye· 

ferle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır .•. 
Yeni tertipten bir bilet alarak ittirak etmeyi ihmal et

meyiniz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına 
girmit olununuz •.• 

--
--------------------------------------------::iiit11111111111111111111t11lllllllllllllllllltttttllllllllllllllllllllllllllllll~ 

• 

Cildinizin tahrit edilmemesini 
iıterıeniz ? 

Kaloriferci 

Dünyanın her tarafında ıeve 
ıeve kullanılan, ve cildi tırat· 

tan sonra pamuk gibi 
yumuıatan 

POKER 
llraı blcaklaranı kullananu . 

ah nacak 
tocuk hirgeme Kurumu Umuml Merkezinden : 

_Çoc~k Esirgeme Kurumu Umumi Merkezine tecrübeli bir ka
lon~ef~ı alınacaktır. Müessese kaloriferlerinde çalıtmıt olanların 
sertı 1 a ve evrakiyle Ç. E. K. Umumi Merkezine müracaatları. 

t::======= 1939 Baı mahsul Morina 

BALIK YACI 
Yeni açılan Saman pazarında 

E G E E C Z A N E S i ne geldi 
yeni iliçlar yen· li .,_ . . • . ı stı .. çe§ıtlerı yeni fiyat 

İzmır'ın Altın damı k ası olonya ve kremleri 8867 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
- -i Halk maskeleri sahsı ~ 
- ..:» == - -
~Türkiye Kızılay cemiyeti umumi merkezinden~ 
:E Cemiyetimiz tarafından sayın halkımızı zehirl" l _ := 
- d k k · · t l h Ik k l 

1 
gaz ar = = an oruma ıçın yap ırı an . a maı e eri 1 _ 12 _ 1938 = 

:E tarihinden itibaren memleketın her tarafında (6) lira mu- := 
:E kabilinde sahta arzolunmuıtur.. := 
E: Kafi malumatı havi prospektüslerile bir~ikte ayrı ayrı E: 
:E kutular içinde bulunan bu maskelerden edrnmek iıtiyenle- E: 
:E rin Ankara' da umumi merkezimize, İstanbul' da Yeni poı- E: 
: tane civarında Kızılay hanında depomuz direktörlüğüne E§ = müracaatları rica olunur. 8914 E: 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
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KOÇOKlLANLAR 

Kiralık - Kalorifer ve fenni konfor
lu 4 ve 5 odalı ucuz daireler. Demirte
pe Emek apartmanına müracaat. 8510 

Kiralık apartıman - Yenişehir Ata
türk bulvarında Tuna apartımanında 

kalorifer ve konforlu vebolitten geç -
miş sıcak sulu daireler. Resmi daire -
lere elverişlidir. 8620 

Kiralık - Kalorifer ve sıcak sulu 
daireler 5 oda 1 salon Yenişehir, Ko -
catepe İsmet İnönü caddesi sonunda 
Tel. 2451 8757 

Dört satırlık kuçük ilanlardan : 
Bir defa için 30 Kuruı 
1kı defa ıçin 50 Kurut 
Üç dc(a için 70 Kuruı 
Dort defa için 80 Kurut 

Devamlı kiıc;iık ilinlardan her defası 
ıçin 10 kuruş alınır. Meseli on defa 
neşredilecek bir i in ıçır.. 140 kurut 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
ner satır, kelime aralarındaki boşluk
lar mustesna, 30 harf itibar edilmiş
tir. Bir l: uçiık ilin 120 harften ibaret 
olmalıdır. 
Dort satırdan fazla he• satır için ay
rıca on kuruş alınır. ................................ 

Kiralık - Yenişehir Selanik cadde • ı Satılık - Ankara'nın her tarafında 
si 1 • 2 No. lu Kugu apartmanında ki- irat getirır beton: ahşap ev ve apartı
ralık daire aynı apartmanda 7 numa • manlar ve bahçelı evler yapı koopera-
raya müracaat. 8758 tifi hisseleri. Tel: 2406 Neşet Şeren. 

Kiralık - Havuzbaşı civarında çok 
ucuz dört odalı konforlu mükemmel 
bir ev acele kiralıktır. Demirtepe 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
neşlı müstakil odalar. Müsait kira ile 
Selanik cad. No. 16 8787 

Kiralık - Bir kan koca veya ba
yanlar içın 3 oda. müşterek mutbak, 
elektnk, havagazı, bahçeli. Yeni şehir 
lnkılfıp sokak No. 9 saat 9 - 12. 8788 

Kiralık - Yenişehir Adakale cad. 
No. 5 de beşer odalı 2 daire kiralıktır. 
İsmet İnbnü caddesinde 70 numaraya 
müracaat. Ti: 3677 8799 

5 odalı daire - Bahçeli yeni mu -
şambalı ve tekmil konforlu. Yenişehir 
Kazım Özalp cad. Onovluk sokak 8. 
B. Tümer 2612 sabahları ve 2 - 5 ara-
sı gezilir. 8818 

K.ırahk oda - Kooperatif arkası 
'i us ut 1'..sendemır Ap. ı. numaralı da
ıreye ogleden sonra muracaat. 8821 

K.ırauk - Me1irutıyet ve Selanık 

... auueJennın bırıcştıgı koşeoe .Eı gene 
apartımanında beş odalı daıre.. lJaımı 

:.ıcak su. Kapıcıya veya Tel. 3114 e 
8846 

Kiralık - Yenişehir, Tuna cadde
si, Bozkır sokak numara 8 üçer, dör -
der oda, güneş ve nezareti çok müsait 
ıki daire. Bodrum kata müracaat. 8848 

Kiralık - Yenitehir Y ükael cadde -
sı No. 7 evin üst katı. 5 oda ve bütün 
konforlu ehven fiatla kiralıktır. Alt 
kattakilere müracaat. Tl: 3715 8866 

Kiralık - Yeni şehir Selanik cad -
desı 1. 2 numaralı Kugu apartmanın -
da kiralık daire aynı apartman -
da 7 numaraya müracaat. 8871 

Kiralık Apartman - Y eni~ehir nafıa 
Bakanlığı karşısında ve otobüs durak 
yerinde olup inşaat• on günde hitam 
bulacak olan dokuz daireli, bilfımum 
konforu muhtevi ve kaloriferli parke 
döşemeli apartman toptan veya daire 
daire kiralıktır. İçindeki bekçiye mü -
racaat. 8884 

8177 

Sntılık - Ankara':ıın her l:-rafırda 
apartıman ev arsa almak ve atmak is
tiyenlere tavassut. Tel: 2406 Neşet 
Şeren. 8178 

Satılık Arsa - Çankaya caddesinde 
yenı yapılacak B. M. M. ne gıdecek 

50 metroluk caddenın karşısında koşe 
başı. Tel: 2884 8268 

Satılık ev eşyası - Azımet dolayı -
sıyle yemek odası ve yazıhane acele 
satılıktır. Bakanlıklar karşısında Er -
sin Ap. daıre 8 Tl: 3195 8801 

Satılık - Az kullanılmış şık bir ço
cuk arabası satılıktır. Adres: Yenışehır 
son durak Meşrutiyet caddesi No: 38 

8870 

Satılık otomobil - Çok temiz ve 
gayet ekonomik kapalı ''Reno" otomo
bili satılıktır. Tel 1682 Refik. 

Satılık arsa - Keçiören asfalt yo -
lu üzerinde 800 metre murabbalık bir 
ar.sa satılıktır. Telefon 2208 8915 

I~ arıyanlar : 

Fransızca ders - İlerletmek ve ye
mden ögrenmek istiycnlere ıyi ve ça
buk asri usul, müsait şeraitle tecrübeli 
bir bayan evlerde ders veriyor. Ba
kanlıklar postahanesi Postrestant Ba-
yan BEYMON. 8791 

Iı arıyor - Tecrübeli bir mühen -
dis (su, yol, demiryol, köprü inşaatı) 
Mühendis Wolf. Ankara Yenişehir 

mühendisler birliği oteli. 8804 

Danı meraldılanna - 20 günde 
mükenunel dans öğrenmek istiyorsa
nız Ulus'ta B. G. rumuzuna mektupla 
müracaat ediniz. Dans evlerde veri-
lir. 8838 

it Anyor - Envai çiçek ve sebze a 
ğaçları diken ve aşılıyan cemekanlar -
da fidan yetiştiren ve yeni bahçe çift -
Iik tanzim eden tecrübeli bir bahçı
van iş arıyor. İtfaiye meydanı Nevşe -
hir otelinde kahveci Faik'e müracaat. 

8888 

Franıızca dersi - Fransa'da 20 se
ne kalmış bir türk genci fransızca 

ders veriyor. Figani Demokan. Posta 
kutusu 77 8906 

Kiralık Oda - Atatürk caddesi Or- iş verenl~r : 
duevi karşısında Akasya apartmanın • 
da 6 numaraya müracaat. 8887 

Kiralık daire - 3 oda, 1 hol. Ye -
nişehir Ersoy apartıman. Telefon 
3654 - 3710. 8897 

Devren kiralık - Yenişehir, Ata
türk bulvarı, Kızılay bahçesine biti -
şik Sönmez apartımanı. 7 No. daire 
devren kiralıktır. İçindekilere müra -
caat. Telefon: 3143 8899 

Kaloriferli müstakil zemin katı -
Denizbank - Toprak Ofis yakınında. 
İki büyük oda, hol, mutbah, hava ga -
zı, elektrik var. Su parası dahil aylığı, 
28 lira Çankaya caddesi 67 No. alt ka· 
ta müracaat. 8905 

Mürebbiye aranıyor. - Altı ya -
şında bır kız çocuğuna fransızca öğ· 

retecek ve bakacak orta yaşlı bir mü
rebbi ye aranıyor. Telefon: 3124 8779 

lngilizce muallimi aranıyor - On 
iki yaşında çocuk için. İngiliz tercih 
olunur. Mazhar Göknil. Ziraat Banka-
sına müracaat. 8836 

Usta aranıyor - Tesviye, resim ve 
oksijen kaynak işlerinden anlar bir 
:.ıstabaşıya ihtiyaç vardır. Dolgun yr:v
miye verilir. Bankalar cad. Çiçin yurt 
sokak nikelaj atölyesine müracaat. 

8916 

T. C. Z İ R AA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

~ 
\ 

•• 

Para biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile atağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. ı.ooo n 

4 " 250 " 1.000 
4.000 

" 40 
100 

" .. 
100 

50 " " 
" 

5.000 " 
120 " 40 " 4.800 " 
160 .. 20 " 3.200 " 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı dü§miyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

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

Dr. Kemal Ar.can 
Cebeci hastanesi 

Cilt, saç ve zührevi 
hastalıkları mütehaaaısı 

Muayene: her gün 3 - 7 kadar 
Belediye sırası Emek apartman 
kat 2. 8806 

Türk Yüksek Mühendisleri 
Birliği Reisliğinden 

Birliğimizin senelih kongresi, ilk 
kanun 4 ncü pazar günü saat onda 
birlik binasında içtima edecefinden 
aza arkadaşlarm teırifleri rica olu-
nur. 8858 Reis 

Refik Fenmen 

Istanbul Haydarpaşa hastanesi 
sabık göz mütehassısı ve Gülhanc 
hastanesi sabık göz baş muavini 

Göz Doktoru 

SITKI FIRAT 
Muayenehanesini Samaun'dan 
Ankara'ya nakletmiştir. Muaye -

ne: Sabah 9 dan 19 a kadar 
Belediye sırası, Talas Ap. kat: 1 

8768 

Acele kirahk 
Apartman daireleri 

Yenişehir, otobüs garajı karşısnıda, 
büyük asfalta bir dakika mesafede 
(lskitler}caddesi üzerinde (Almaç) a
partımanı karşısındaki (Birlik) apar
tımanında, 3 ve 4 der oda birer oüyuk 
holleri havi konforlu daireler ucuz fi. 
atla kiralıktır. 

Görmek için aynı dairede 1-2 No. ta-
ra müracaat. 8885 

· Bankalar 
Zayi 

Türkiye Cümhuriyet Merk~ Ban
kasından: 

Bayan Feride adına yazılı D ını -
fından birlik 31357, 31451 ve 1456 
numaralı üç adet bankamız hise se• 
nedi kaybedilmiş olduğundan artık 
hükmü kalmadığı ve sahibine ~ 
numaralı yeni senet verileceği lüL • 
dirilir. 8921 

1 ıi Fegara 
Ayın birinden itibaren Ata -
türk bulvarı Tuna apartman 
8 numarada modellerini göı
termeğe ba,lamı tır. 8856 

-·ESKİ NAZI-• 
Kıtlık kadın ppkalarının en 

son Pariı modelleri gelmiştir. 
Muhterem müşterilerimizin gör
melerini rica ederiz. 

Bankalar caddesi. 8894 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6228 

lmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kimil SUNER 

Umumi Neşriyatı ldare Eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 
ULUS Basımevi : ANKARA 

Kiralık - Möbleli kaloriferli sıcak 

sulu, yeni bir evde kiralık oda. Posta 
kutusu 466 8907 

Kiralık - Yenişehir Ataç sokak 
18 No. lu apartımanda her türlü kon -
foru havi geniş 4 er odalı ve holü havi 

SİNEMALAR 
3 daire. Tl: 3520. 8908 

Kiralık oda - Bir bay veya bayan 
için mobilyasız banyo, soba ve elek
trikli bir oda. Y. Şehir Sıhiye Vekale
ti karşısı Çağatay sokak yukarı uç a -
partımanı No. 1 aylığı 20 lira. 8909 

Sa1ılık : 

Sabhk - Yenişehir'de jandarma 
mektebi civarında istasyon arkaların
da ve Ankara'nın her tarafında inşaata 
elverişli arsalar, tel: 2406 Neşet Şe· 
ren. 8176 

YENİ ve SUS Sinemalarında HALK Sinemasında 
BU GÜN BU GECE 

ULU ÖNDERiMiZ ve EBEDi ŞEFiMiZ AT ATÜRK'ün 
CENAZE TÖRENl 

Bütün tafsilatiyle İstanbul ve Ankara safhalan 
Ve 

ATATORK'ün hayahna ait çolı lııymetli intibalar 
Seanslar: 10.30 - 12.30 - 14.45 • 16.45 - 18.45 - Gece 21 de 
DiKKAT : Bu filmi bütün vatandatların görebilmesi için 

C. H. P. sinin tensibile tenzilatlı tarife tatibk edilmektedir 
FIA TLAR : Balkon 35 - Salon 20 K,. 

SUS SiNEMASINDA Seanslar:: 10-12-14-16-18 Gece 20.30 

BUGÜN BU GECE 

LOREL-HARDl 
lSVIÇRE'DE 

( T ürlıçe sözlü ) 
)eyircilerini iki saat Jurmatlan 
rüldüren zevk, neı'e, eglence 

ve lıahlıaha lilmi 
Seanslar: 1 O ve 12 de ucuz 

halk matinesi 
Oğleden sonra: 14.30 - 16.30 

18.30. Gece 21 de 

39 model BLAUPUNKT radyolarını dinlemeden radyo almayınız. 
KAZIM RÜŞTÜ 

Ankara Adliye sarayı Yan: Gençağ• 

apartımanı 2. ci kat No: 6 Tel: 2208 


